


ТР Е ТІЙ  ТУР  ФЕСТИВАЛЮ

ХОРИ, АНСАМБЛІ 
БАНДУРИСТІВ

Орденоносному Запоріжжю випала 
честь першим у республіці провести тре
тій тур конкурсів Всесоюзного фестива
лю самодіяльної художньої творчості 
трудящих. Звіт хорових колективів ви
лився в дзвінке свято, в якому взяли 
участь 32 народні хори, хорові капели 
та ансамбль бандуристок — разом 898 
аматорів. Ця цифра стверджує, що хо
ровий спів на Запоріжжі, як і у  всій на
шій республіці, найбільш поширений, 
а значить і найулюбленіший жанр само
діяльного мистецтва.

Республіканське жюрі почуло чудові 
пісні про Комуністичну партію, про во
ждя Великої Жовтневої соціалістичної 

революції і організатора Радянської дер
жави В. І. Леніна, про наших сучасни
ків, їх пращо в дружній сім’ї народів- 
братів, про героїзм у Великій Вітчизня
ній війні та боротьбу за мир, а також 
твори класиків. Цей своєрідний літопис 
нашого буття хори відтворили з глибо
кою щирістю та ідейно-художньою пе
реконливістю.

У змаганні визначились лідери, на 
яких можуть рівнятись ентузіасти не 
тільки в цьому краї, а й в  інших облас
тях республіки. Це самодіяльні народні 
хорові капели обласного Будинку вчи
теля (керівник В. Нікуленко), Меліто
польського міського Палацу культури 
ім. Т. Г. Шевченка (керівник Л. Шер- 
мейстер) та Запорізького Палацу куль
тури будівельників (керівник Є. Фріш). 
Злагоджений акапельяий спів — ось у 
чому мистецька сила цих колективів: 
спів, який переступив межу аматорства 
і впевнено ввійшов у сферу професіо
нального звучання.

В ході підготовки до Всесоюзного фес
тивалю при Палаці культури ім. Кіро
ва в Запоріжжі народився камерний хор 
під керуванням В. Апарина, який поло
нив акварельним звучанням, відточе
ністю музичної фрази, глибиною роз
криття художнього образу. Емоційно спі-
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ває ансамбль бандуристок Мелітополь
ського Палацу культури ім. Т. Г. Шев
ченка, яким керує талановита банду
ристка і співачка 3. Хандак.

Серед народних хорів області визна
ним флагманом є колектив з Палацу 
культури виробничого об’єднання «Запо- 
ріжтрансформатор». Його керівник за
служений діяч мистецтв УРСР П. Про- 
цько в результаті величезної праці до
мігся не тільки яскравого звучання, а й 
глибокого внутрішнього переключення 
співаків «на хвилю» виконуваного тво
ру, тобто сягнув справжнього артистиз
му, який вже не назвеш аматорським.

Більшість народних хорів області ще 
в пошуках власної манери звучання, 
яку вони поки що запозичують у впо
добаних собі професіональних колекти
вів. На наш погляд, куди краще діють 
ті керівники народних хорів, які глибо
ко вивчають місцеву манеру народного 
співу і вміло прищеплюють її своїм ко
лективам. Я певен, що саме на цьому 
шляху їх чекає радість перемоги. За 
еталон сьогодні на Запоріжжі може пра
вити звукова палітра співаків із «Запо- 
ріжтрансформатора», заслуженого на
родного жіночого хору «Калина» (керів
ник М. Дутко) та хору Приморського 
районного Будинку культури під керу
ванням І. Солдатова (маємо на увазі 
виконання творів із супроводом).

Крім шести колективів, які жюрі 
представило на присвоєння звання ла
уреата республіканського конкурсу, сім 
хорів представлені до нагороди дипло
мом першого ступеня і десять — дипло
мом другого ступеня. Високої ОЦІНКИ 
заслужили 13 сільських хорів, що без
перечно є значним успіхом.

Головною проблемою хорових колек
тивів області залишається опанування 
вищої форми виконавства — акапельно- 
го співу з усіма його складовими еле
ментами. Досягнутий на фестивалі рі
вень повинен стати фундаментом для 
дальшого розвитку цього улюбленого 
народом жанру музичного мистецтва.

•  -----------------------------------------

Чи можна утриматися 10—15 років у 
самодіяльному мистецтві на колись здо
бутих висотах? Ні,— відповів III тур 
конкурсу хорів Києва. У мистецтві не 
тільки під час оглядів, а й на кожному 
концерті треба стверджувати досягну
тий рівень і на кожній репетиції з усіх 
сил тягнутися ще вище. Це певного мі
рою застерігає від несподіванок. Чи іс
нує сучасна манера трактування хоро
вих творів як пряма протилежність за
старілій? Так, існує і у  щоденній сутич
ці перемагає стару. Це теж яскраво за
свідчив турнір київських хорів.

Оцінюючи виступи цих колективів, 
жюрі керувалось тим високим критері
єм, який установила сама наша дійс
ність: ідейною спрямованістю репертуа
ру в тісній єдності з художньою вираз

ністю. Саме цей критерій допоміг авто
ритетному жюрі зробити кілька конкрет
них висновків. Ось деякі з них.

Кращих результатів досягли ті колек
тиви, які прийшли до відповідального 
конкурсу з програмою, не повторюва
ною іншими. Багатьом керівникам тре
ба швидше й радикальніше вириватися 
з вузьких рамок всім відомого і переза- 
співаного репертуару. Не тільки інших 
не варто повторювати, а — по змозі — 
і самих себе. Репертуарні пошуки й пер- 
шовідкриття завжди щиро віддячують. 
Тим більше, що для столичних аматорів 
як вітчизняна, так і світова класика, 
на превеликий жаль, залишається май
же цілиною.

Сьогоденні київські хори можна умов
но поділити на три категорії. Перша — 
ті, які ні технічно, ні емоційно ще не 
спроможні розкрити художній образ ви
конуваного твору. Вони випадково по
трапили на III тур. Таких, на щастя, 
було мало. Друга — ті, які технічно під
готовані посильно, але їх хорові навич
ки не поставлені на службу музиці. Про
никнення в суть художнього образу за
лишається поза їхньою свідомістю. Цих 
на конкурс допущено більше сподіва
ної міри. Третя категорія — колективи, 
які систематично провадять вдумливу 
музично-виховну роботу, домагаються 
природної вокалізації, фіксують всі 
елементи хорової виразності й розумно 
застосовують їх для розкриття ідейно- 
художнього змісту твору. Цих виступи
ло на конкурсі менше бажаного, але во
ни зробили багатообіцяючу заявку, взя
ли «високу ноту» і задали професіо
нальний тон змаганню столичних ко
лективів.

На думку жюрі, слід вжити продума
них заходів, щоб припинити тупцюван
ня на місці деяких навіть провідних хо
рів Києва. Це мистецтво колективне, 
але вирішальну роль, як відомо, в ньо
му відіграє хормейстер. Конкурс пока
зав, що багатьом хормейстерам необхід
на більш дійова допомога з боку адміні
страції закладів, у яких вони працю
ють. Значно менше трапилося б явних 
зривів на III турі в Києві, коли б така 
допомога була повсякденною і конкрет
ною. Деякі хормейстери вже не можуть 
забезпечити дальшого зростання своїх 
колективів, і з цього теж необхідно зро
бити точні висновки.

Сьогоденний рівень і співаків, і слу
хачів настільки виріс духовно, що їх
ньому вчителеві — хормейстеру необхід
но щодня працювати над собою. Ніякий 
«старий багаж» диригента не врятує 
становища. Давно минули ті часи, коли 
хоровий спів задовольняв за таким при
мітивним рецептом: трохи мотивчику, 
трохи слова, трохи піано, трохи підстав
них співаків і більше шуму,— хай, мов
ляв, люди чують, що ми — голосисті. Ні! 
Сьогодні це вже не проходить, а якщо 
й задовольняє, то лише людей з най
нижчими смаками. Настав час інтелек-



туальної, глибоко мотивованої праці 
хормейстера, його вдумливого звукопи
су художніми образами, асоціативного, 
афористичного, багатопланового тракту
вання творів.

Ми раді, що такі хормейстери в Києві 
є і що очолювані ними колективи по
чали задавати тон хоровій самодіяльнос
ті столиці республіки. Це самодіяльна 
народна хорова капела політехнічного 
інституту, де молодий керівник Г. Гор- 
батенко міцно зв’язала в один вузол всі 
елементи хорової майстерності. Капела 
хвилює своїм мистецтвом, радує репер
туарними пошуками, збуджує інтерес 
музикантів інтерпретацією деяких тво
рів.

Керівник народного хору тресту «Ки- 
ївміськбуд-4» заслужений діяч мистецтв 
УРСР В. Новиков показав кілька зраз
ків професіонального хорового співу. Ке
рівник самодіяльної хорової капели 
Жовтневого Палацу культури В. Джен- 
ков у кращих з виконуваних творів до
мігся професіонального звучання. В. Ли- 
сенко досяг ідеального слухового ан
самблю капели Будинку культури 
ім. Батюка. Заслужений артист УРСР 
В. Мальцев з капелою Академії наук 
УРСР намітив явні виконавські конту
ри, притаманні камерному хорові.

Філігранну роботу з хором фізико-ма- 
тематичного факультету педінституту 
ім. Горького проводить досвідчений май
стер М. Красс, якому, однак, треба кра
ще продумати репертуар та звукову па
літру колективу. Хор народної пісні 
Палацу культури заводу «Більшовик» 
під керуванням Б. Антківа показав зрі
лість інтерпретації, оригінальність ре
пертуару, благородство звучання. Керів
ник хору Київського педучилища 1. За- 
харжевський продемонстрував витонче
ну хормейстерську роботу, виявив са
мобутній почерк музиканта з добрим 
смаком.

У конкурсі ЇІІ туру виступило 25 ки
ївських колективів хорового жанру, що 
об’єднують 1303 учасники. Прозвучало 
114 творів, з яких 80 процентів нале
жить перу радянських композиторів. 
З них перед нами постає образ радян
ської людини, що безмежно любить 
Батьківщину, своєю працею і піснею 
звеличує її  славу.

М. КРЕЧКО, 
народний артист УРСР

ОРКЕСТРИ,
ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ
АНСАМБЛІ

Понад п’ятдесят різних інструменталь
них колективів — від оркестрів до тріо і 
дуетів — демонстрували своє мистецтво 
перед вимогливим жюрі. Два найкращих 
з них рекомендовані всесоюзному орг
комітетові фестивалю і п’ять — респуб
ліканському на присвоєння звання ла-

Відкриття III туру фестивалю в Запоріжжі. 
Парад учасників.

уреата. Саме на їх виступах і зупини
мо увагу читачів.

Самодіяльний народний духовий ор
кестр Палацу культури виробничого об’
єднання «Запоріжтрансформатор» (ке
рівник М. Липський) давно вже зареко
мендував себе з найкращого боку. На 
III турі він показав цікаву і складну 
програму. Майже професіонально про
звучав марш «Комсомолець» Г. Марутя- 
на, а музична картинка для фортепіа
но з оркестром К. Молчанова (солістка 
В. Білецька) захопила слухачів глиби
ною розкриття творчого задуму компо
зитора, яскравим виконанням, багатим 
нюансуванням та досить чуйним аком
панементом солістці. Темпераментно, з 
великою енергією прозвучав Танок по
всталих басків Б. Асаф’єва. Кульміна
цією виступу оркестру став Антракт до 
III дії опери «Лоенгрін» Р. Вагнера.

Естрадний оркестр «Азовська чайка» 
Бердянського міського Будинку культу
ри широко відомий у нашій республіці 
та за її  межами. Він успішно виступав 
на всесоюзному джазовому фестивалі 
«Янтарна труба» в Литві, а також на 
конкурсах у (іратніх соціалістичних краї
нах. Як відомо, останнім часом у зв’язку 
з надмірним захопленням вокально-ін
струментальними ансамблями все мен
ше залишається естрадних оркестрів 
класичного джазового складу. На цьому 
фоні робота Володимира Жуковського з 
бердянським оркестром та співаками- 
солістами заслуговує всебічної підтрим
ки. Можна лише пошкодувати, що в йо
го репертуарі мало творів українських 
композиторів.

Серед переможців конкурсу приємно 
відзначити духовий оркестр електроліз
ного цеху Дніпровського алюмінієвого 
заводу (керівник П. Тисенко). Запам’я
товується виконання ним фантазії на 
теми опери Д. Кабалевського «Сім’я Та
раса», а також Концертного етюда Ле
онова для баритона з оркестром (со
ліст —баритоніст В. Мухін).

Велику аудиторію зібрав виступ само
діяльного естрадного оркестру «Лотос» 
бердянського заводу сільськогосподар
ських машин (керівник В. Самойлов). 
Цей колектив має сталий і заслужений 
авторитет у прихильників естрадної му
зики, активно пропагує найкращі твори 
цього жанру. Особливо порадував він 
слухачів і жюрі виконанням Фантазії 
У. Найссоо на теми пісень про В. І. Ле
ніна та Концертного етюда П. Моріа 
для фортепіано з оркестром.

Серед багатьох прослуханих на 1Г1 ту
рі вокально-інструментальних ансамб
лів переможцем визнано колектив з Па
лацу культури заводу «Дніпроспец- 
сталь» (керівник Р. Рудаєв). Високу 
оцінку він заслужив насамперед ціка
вою побудовою програми, відмінним 
строєм, неабияким смаком в обробках 
та аранжировках народних пісень, зо
крема «Гаю, гаю, зелен розмаю». З особ
ливим піднесенням прозвучав Танок з 
шаблями з балету «Гаяне» А. Хачату- 
ряна.

П’ятнадцять інструментальних колек
тивів рекомендувало жюрі до нагоро
дження дипломами. Серед них духовий 
оркестр Марийського сільського Будин
ку культури (керівник П. Галочка), во
кально-інструментальний ансамбль «Су
венір» Біленьківського сільського Бу
динку культури (керівник Ю. Галко), 
оркестр народних інструментів Примор
ського РБК (керівник М. Хода). Дуже 
сподобався всім вокально-інструменталь
ний квартет «Ритм» Будинку культури 
«Жовтень» м. Мелітополя, особливо ви
конанням власної колективно створе
ної пісні «Запорізька індустріальна».

Оригінальні програми представили 
жіночий вокально-інструментальний ан
самбль електроінструментів Палацу 
культури «Титан» під керуванням 
Л. Петрусенка, ансамбль баяністів заво
ду вогнетривів, троїста музика з Пала
цу культури об’єднання «Запоріжтранс
форматор» та інші.

Приємно відзначити успіх ансамблів 
малих форм — тріо баяністів у складі 
І. Болотіна, В. Лебедєва та С. Лаври- 
новського, дует гітаристів Н. та Г. Пи- 
липенків, ансамблю дерев’яних духових 
інструментів під керуванням О. Тарана. 
Цими талановитими і добре підготова
ними музикантами варто зацікавитись 
керівникам обласної філармонії.

Однак нам довелося почути кілька ко
лективів, які не мали творчих підстав 
виступати на III турі фестивалю. Це 
духові оркестри з Бердянського нафто- 
маслозаводу та мелітопольського Будин
ку культури «Жовтень», вокально-ін
струментальний ансамбль «Надія-75» та 
деякі інші. Обласним жюрі слід ретель
ніше відбирати кандидатури на відпо
відальні конкурси. Серйозним недоліком 
вважаємо й те, що в програмах колек
тивів часто повторювались популярні 
твори, мало було п’єс місцевих авторів.

М. ПОЛЯК
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Змагання кращих самодіяльних му
зичних колективів столиці розпочалося 
виступом оркестру народних інструмен
тів Жовтневого Палацу культури, доб
ре відомого далеко за межами респуб
ліки (керівники — Л. Казачков та 
В. Васильєва-Казачкова). Програма йо
го цілком відповідає умовам третього 
туру фестивалю. Приємним сюрпризом 
було виконання фіналу Четвертої сим
фонії Чайковського. Аранжируючи по
дібні твори для народних інструментів, 
слід знаходити такі звукові барви, які б 
наблизили їх звучання до симфонічно
го. Колектив блискуче впорався з цим.

Серед таких оркестрів заслуговує на 
увагу найстаріший робітничий колек
тив з Будинку культури заводу «Арсе
нал» (керівник П. Ананьєв). Виконання 
першої частини Прощальної симфонії 
Гайдна, Танцю дівчат з балету «Гаяне» 
Хачатуряна, «Новоросійських курантів» 
Шостаковича та подібних за складніс
тю творів зберігає за ним славу одно
го з кращих у столиці. На такому ж 
високому рівні виступив і оркестр на
родних інструментів Палацу культури 
заводу «Більшовик» (керівник С. Матвє- 
єв). Творча праця цих ветеранів само
діяльного мистецтва дістала високу оцін
ку жюрі.

Оркестр політехнічного інституту (ке
рівник О. Сатко) невеликий, однак він 
справив приємне враження і добором 
репертуару, і виконанням. Створення 
студентського художнього колективу із 
сталим складом — справа не з легких. 
Тим більше відрадно, що значних успі
хів досяг оркестр народних інструмен
тів медичного інституту ім. О. О. Бого
мольця (керівник Т. Бистричкіна). На 
конкурсі, крім усього, він успішно су
проводив соліста М. Гармаша, який ви
конав на балалайці Фантазію М. Будаш- 
кіна та тему російської народної пісні.

Показ мистецтва духовиків розпочав 
заслужений колектив УРСР — оркестр, 
яким керує диригент Л. Тихонов). 
На минулих республіканських фестива
лях та на всесоюзному конкурсі духо
вих оркестрів він завоював призові міс
ця і тепер не здав позицій. Нижче своїх 
можливостей виступив оркестр Будин
ку культури заводу «Арсенал» (керів
ник О. Любарський), здатний показати 
репертуар складніший за музичною 
фактурою. Оркестр Будинку культури 
заводу «Київприлад» (керівник Е. Ґра- 
чов) виступив із збідненим репертуа
ром, хоч у представленій ним програмі 
були твори високої художньої ціннос
ті. Серед творів, показаних музикантами 
технологічного інституту легкої промис
ловості (керівник В. Хлестунов), слід 
відзначити Другий концерт Рахманіно- 
ва для фортепіано з оркестром (соліст
ка І. Куляба). Нехай не всі труднощі 
цього складного твору колективові по
щастило подолати, та сам задум, дерзан
ня виконавців заслуговують схвалення.

На конкурсі ми почули естрадні ор
кестри виробничо-технічного об’єднання 
«Кристал», трикотажної фабрики «Ки
янка», заводу верстатів-автоматів ім. 
Горького, інституту надтвердих матеріа
лів АН УРСР. Всі вони можуть похва
литись і інструментарієм, і технікою 
виконання. Основа їх репертуару — ра
дянські пісні. Але напрошується заува
ження: на адресу співаків — за зловжи
вання мікрофоном, а на адресу оркест

•  ------------------- — --------------1— “ рів — за те, що надмірним звучанням 
не щадили вокалістів. Подібні вади спо
стерігаємо і в роботі вокально-інстру
ментальних ансамблів взуттєвої фабри
ки «Київ», інституту фізкультури, 
«Квант», «Райдуга» та деяких інших. 
Тим часом їх колеги з політехнічного 
інституту та інституту народного госпо
дарства, на щастя, уникли цього дуже 
поширеного недоліку.

Найскладніша форма музичної само
діяльності — симфонічні оркестри, ан
самблі скрипалів. Серед цих колективів 
упевнено утримує лідерство симфоніч
ний оркестр Жовтневого Палацу культу
ри (керівник М. Гозулов). У виконанні 
Другого фортепіанного концерту Рахма- 
нінова він показав себе достойним парт
нером соліста — заслуженого артиста 
УРСР, лауреата міжнародного конкур
су Є. Ржанова. Активно пропагує сим
фонічну музику і оркестр політехнічно
го інституту (керівник Л. Хейфец-Поля- 
ковський). Він виступає на республі
канських конкурсах вже не вперше і 
завжди успішно. Добре прозвучали 
скрипкові ансамблі політехнічного та 
педагогічного інститутів.

На жаль, у нас ще мало ансамблів гі
таристів. Тож особливо приємно було 
почути виступ такого колективу з Бу
динку культури «Славутич». Його ке
рівник Д. Колесникова показала себе 
не тільки здібним педагогом, а й пре
красним виконавцем, «концертмейсте
ром» свого ансамблю. Не можна не зга
дати домристів клубу Жовтневої лікар
ні. Сподіваємось, вони і їхній керівник 
А. Григоренко не заспокояться на до
сягнутому.

Л. НОСОВ

АНСАМБЛІ ТАНЦЮ

Від часу, що минув після фестивалю 
на честь 50-річчя Союзу РСР, у київ
ських самодіяльних ансамблях танцю 
сталися значні зміни на краще. Стабі
лізувався їх склад, вони вчасно попов
нюються вихованцями підготовчих груп, 
зміцніла матеріальна база. А головне — 
поліпшилась навчально-виховна робота 
з учасниками. Все це дало можливість 
керівникам поставити перед собою 
більш складні творчі завдання й успіш
но вирішити їх. І ось результат: на тре
тій тур Всесоюзного фестивалю про
йшли 22 колективи. Радує й те, що всі 
вони брали найактивнішу участь у кон
цертному обслуговуванні трудящих, зо
крема робітників ударних будов п’ятирі
чок і сільського населення.

Ансамбль «Вихор» Палацу культури 
авіаційного заводу (керівник заслуже
ний артист УРСР М. Матков) порівняно 
молодий за стажем, але вже добре за
рекомендував себе сміливими і резуль
тативними пошуками. Про це свідчить 
показана ним оригінальна композиція 
«Вітру назустріч». Це — творча знахід
ка М. Маткова, приклад вдалого роз
криття узагальненого образу юності, її 
високих поривань. При всій новизні ви
разових засобів кожному видно їх здо
рову основу — український фольклор. 
Безумовним досягненням є хореографіч
на поема, яка оспівує героїчний под
виг моряків-чорноморців у Великій Віт
чизняній війні. Щире замилування ви
кликає філігранно відточена «Буковин
ська полька». Про широчінь творчого 
діапазону колективу свідчить іспансь
кий танець у стилі фламенко.

Мистецтво самодіяльного народного 
ансамблю танцю «Славутич» (керівник 
О. Сокол) добре знають відвідувачі Па
лацу культури «Дніпро», колгоспники 
підшефних сіл. Не раз його запрошува
ли для виступів перед відпочиваючими у 
здравницях і перед0туристами. Тільки в 
1976 р. він взяв участь більш як у 40 
концертах. Цінною є його постійна го
товність протягом усього року виступа
ти і в Києві, і на виїздах. На нинішньо
му конкурсі «Славутич» блискуче 
виконав «Гопак», закарпатський «Кру- 
так», «Російський святковий» та мол
давську ліричну «Хору кохання».

«Київські каштани» — так називаєть
ся ансамбль бального танцю Будинку 
культури заводу «Ленінська кузня» 
(керівник Б. Калиниченко). Приваблює 
нестандартна побудова його програм. 
На конкурсі були виконані сюїта з тан
ців народів СРСР, а також танці з кра
їн Латинської Америки — самба, паса- 
добль, ча-ча-ча. Ведучий не оголошує 
назви кожного номера, дія розвиваєть
ся так, як на справжньому молодіжно
му балу, де кожен перебуває в атмосфе
рі краси і доброзичливості. Такий наст
рій створюється і в глядачів, і це — ве
лика перемога самодіяльних артистів.

Добре виступили колективи Жовтне
вого Йалацу культури — ансамбль кла
сичного танцю під керівництвом народ
ної артистки УРСР А. Васильєвої та 
«Горлиця» (керівник Є. Зайцев). Пер
ший виконав частини з балетів О. Гла- 
зунова та Ц. Пуні, другий — «Поему 
про солдата», «Богунці», «Тропотянку». 
Колектив Зайцева цікавий своїм акаде
мічним українським народним стилем, 
творчим використанням усього найцін
нішого з народної хореографії.

Ми коротко розглянули досягнення 
лише кількох колективів. Радує те, що 
кожен ансамбль має своє творче облич
чя, а це — запорука їх дальшого роз
витку.

Б. МІЩЕНКО

НА ЧЕСТЬ ПРАЩ  
І ДРУЖБИ НАРОДІВ

У рамках Першого Всесоюзного фес
тивалю самодіяльної художньої твор
чості трудящих 3—5 грудня на Івано- 
Франківщині відбулося традиційне рес
публіканське свято пісні й музики про 
працю і дружбу народів СРСР. У ньому 
взяли участь крім самодіяльних артис
тів з Прикарпаття, Харківської, Одесь
кої, Чернігівської, Херсонської, Донець
кої, Тернопільської, Полтавської, Сум
ської, Дніпропетровської та Ворошилов- 
градської областей, діячі мистецтв Киє
ва, а також гості — учасники самодіяль
ності з Ростова-на-Дону, Мінська та 
Кишинева.

Свято почалося великим концертом у 
Палаці культури бурштинських енерге
тиків. Другого дня колективи і соліс
тів радо приймали робітники підпри
ємств, де працюють посланці багатьох 
народів нашої багатонаціональної кра
їни. Такі ж зустрічі проведено і в кол
госпах чотирьох районів. Виступ ан
самблів і солістів став дорогоцінним 
подарунком угорським робітникам, що 
споруджують Богородчанську дільницю 
газопроводу Оренбург — Західний кор
дон СРСР. Заключний концерт у Пала
ці спорту прослухали тисячі слухачів.

НАШ КОР.
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Урочисте відкриття Тижня вірменської му
зики на Україні в Колонному залі імені 
М. Лисенка Київської державної філармо
нії.

ТИЖНІ ДРУЖ БИ ----- ------------
НА УКРАЇНІ

Мистецькі взаємозв’язки братніх ра
дянських народів — могутня дійова си
ла, що спрямовує і рухає вперед роз
виток багатонаціональної культури на
шої Батьківщини. Процес взаємообмі- 
ну духовними багатствами з року в 
рік стає інтенсивнішим і пліднішим. 
Наближення знаменної дати — 60-річчя 
Великої Жовтневої соціалістичної ре
волюції дало стимул до налагодження 
ще тісніших мистецьких контактів, 
проведення ряду заходів, покликаних 
активізувати творчі стосунки між 
представниками радянських республік. 
Саме в такому плані був організова
ний Тиждень вірменської музики на 
Україні, що проходив з 18 по 24 жовт
ня минулого року і став важливою 
культурною подією життя країни.

Вірменія і Україна — республіки, від
далені сотнями кілометрів, проте міцні 
нитки культурних взаємин простяга
ються між ними уже здавна. Добрі тра
диції мають, зокрема, вірменсько-укра
їнські музичні зв’язки. їх промови
стим символом може послужити твор
чість класика вірменської радянської 
музики 0. Спендіарова. Родом з Ка
ховки (1871), він значну частину жит
тя провів у Криму і майстерним опра
цюванням українських народних мело
дій (збірка їх була опублікована в 
1948 р. у Єревані до 30-річчя встанов
лення Радянської влади на Україні) 
вніс значний вклад у справу популя
ризації українського фольклору. Укра
їнська тематика привертала увагу та
кож інших вірменських композиторів— 
О. Долуханяна (романси на слова Ле
сі Українки), С. Джербашяна (балада 
«Україна» для голосу з оркестром), 
В. Араратяна («Елегія пам’яті Шев
ченка»), К. Хачатуряна («Український 
танок»). А в відомому балеті А. Хача
туряна «Гаяне» щедрими барвами іск

риться запальний український гопак!
Ряд опер і балетів вірменських ком

позиторів, починаючи з чудової опери 
«Алмаст» О. Спендіарова (1928), став 
цінним надбанням українських радян
ських музичних театрів. «Постійну про
писку» на балетних сценах України 
дістали твори А. Хачатуряна «Спартак» 
і «Гаяне», з успіхом були поставлені 
опера «Казка для дорослих» Е. Арутю- 
няна, балет «Прометей» Е. Арістакеся- 
на, а здійснена хореографічною тру
пою Київського театру ім. Т. Г. Шев
ченка вистава дитячого балету «Чіпол- 
ліно» К. Хачатуряна удостоєна нещо
давно Державної премії СРСР.

У концертних залах республіки, по 
радіо й телебаченню активно пропагу
ються симфонічні, вокально-симфонічні, 
камерно-інструментальні, хорові й пі
сенні твори А. Хачатуряна, А. Баба- 
джаняна, Е. Мірзояна, О. Арутюняна 
та інших вірменських композиторів.

Творчу палітру сучасних українсь
ких митців помітно збагатили компо
зиції, натхнені красою вірменської 
поезії й народного мелосу (романси 
Ю. Рожавської на вірші С. Капутікян, 
Ю. Мейтуса на вірші А. Ісаакяна та 
С. Капутікян тощо). Серед них виріз
няється по-справжньому показовий 
зразок плідного перехрещення двох 
національних стилів — «Вірменські ес
кізи» А. Штогаренка (1960), що заслу
жено увійшли в число кращих творів 
радянської інструментальної музики. 
Отже, факти промовисто свідчать про 
ідейно-естетичну єдність художніх 
устремлінь обох народів.

Тим-то перебування у Києві митців 
з братньої Вірменії перетворилося на 
справжнє свято музики і дружби. З бе
регів голубого Севана прибула числен
на представницька делегація, очолювана 
головою правління Спілки композиторів 
Вірменії народним артистом республі
ки, професором Е. Мірзояном. До її

складу входили народні артисти СРСР 
О. Арутюнян та А. Бабаджанян, народ
ний артист Вірменської РСР Л. Сар’ян, 
заслужений діяч мистецтв Вірменської 
РСР О. Аджемян, композитори Г. Чіт- 
чян, Е. Арутюнян, С. Шакарян, М. Ісра- 
елян, Г. Мелікян, відомі виконавці — 
співаки та інструменталісти.

Багатогранна і розмаїта програма 
Тижня, що розпочався традиційним 
привітанням гостей хлібом-сіллю в Бо
риспільському аеропорту, охоплювала 
зустрічі з трудівниками, концертні ве
чори, ознайомлення з пам’ятними міс
цями Києва.

Перші маршрути делегації пролягли 
до монумента В. І. Леніну і на могилу 
Невідомого солдата в парку Вічної 
Слави. Митці Вірменії поклали також 
квіти до пам’ятника М. В. Лисенку. 
В той же день делегацію прийняв го
лова Київської міської Ради депутатів 
трудящих тов. В. О. Гусєв.

Велику увагу організатори Тижня 
приділили контактам з молодіжною 
аудиторією. Були проведені творчі зу
стрічі з школярами міста в Київсько
му Палаці піонерів, з учнями профе
сійно-технічного училища № 8, з кур
сантами Вищого морського військово- 
політичного училища та студентами 
Київського державного ордена Леніна 
університету ім. Т. Г. Шевченка. Мит
ці Вірменії побували також на київ
ському заводі ВУМ і кондитерській 
фабриці ім. Карла Маркса.

Шанобливо вітали делегацію вірмен
ських друзів у Державному музеї істо
рії Великої Вітчизняної війни. Особли
во зворушливими стали відвідини му
зею для композитора Лазаря Сар’яна, 
нині ректора Єреванської консервато
рії, а в минулому — учасника героїч
ної оборони та визволення Києва від 
німецько-фашистських загарбників.

Багато незабутніх вражень залиши
ла одноденна поїздка до Житомира -ч-
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на батьківщину видатного діяча віт
чизняної космонавтики С. !П. Корольо- 
ва. Це місто тісно пов’язане з історі
єю української радянської музичної 
культури: тут народився Б. Лятошин- 
ський, провів роки напруженої творчої 
і виконавської праці В. Косенко. Пе
реповнений зал міського театру не 
зміг вмістити всіх бажаючих побува
ти на концерті вірменських митців. 
Піднесена атмосфера панувала й під час 
творчої зустрічі з колгоспниками Жи
томирщини.

Ознайомлення з музичними творами, 
що прозвучали на концертах Тижня, 
зокрема на вечорах у Колонному залі 
імені М. В. Лисенка, принесло радість 
пізнання мистецтва яскравого, само
бутнього, наскрізь пройнятого непов
торним ароматом вірменського фольк
лору і водночас підкреслено сучасного 
за характером музичного ;;мислення й 
вислову.  ̂ ’■

Успіхові ^творів вірменських компо
зиторів великою мірою сприяли тала
новитість і висока майстерність вико
навців — лауреатів Міжнародних кон
курсів, народних і заслужених арти
стів Вірменської РСР: віолончелістів 
М. Абрамян, В. Сараджяна, Ф. Симоня- 
на, піаністів С. Навасардян та Ю. Айра- 
петяна, співаків О. Габаян, М. Абовян, 
В. Міракяна, скрипаля С. Ахназаряна 
та трубача Ю. Бальяна.

Слухачі концертів мали змогу пере
конатися, яку широку панораму різних 
стилів і форм розкриває камерна твор
чість сучасних вірменських митців: 
глибоке вкорінення у національний ме- 
лос органічно поєднується в ній з смі
ливими пошуками нових засобів вираз
ності, застосуванням різноманітних об
разно-драматургічних структур.

Промовистим прикладом індивідуаль
но неповторного осмислення народних 
джерел можуть послужити включені 
до програми камерного концерту тво
ри для віолончелі (до речі, інструмен
та, особливо щедро і багатогранно вико
ристовуваного вірменськими митцями). 
Е. Оганесян у двочастинній Сонаті роз
гортає партію віолончелі (без супро
воду) як графічно накреслений, на
пружений драматичний монолог, де 
пристрасні ораторські мотиви ніби ви
ростають з ліричних фольклорних на
співів і пульсуючих ритмів. У відмін
ній стильовій манері витримана Соната 
для віолончелі і фортепіано Е. Мірзо- 
яна. Позначена щедрою емоційністю, 
привільним розливом народнопісенних 
інтонацій, вона написана широкими, 
«живописними» мазками, соковите зву
чання віолончелі гнучко поєднується 
з насиченою, технічно складною фак
турою фортепіанного мовлення. Для 
розкриття змісту твору багато важить 
проведення на його початку І в закін
ченні мелодії оригінальної народної 
пісні, що піднімається до узагальнення 
одвічної мудрості й сили народного 
мистецтва.

Співає М. Абовян, за роялем композитор 
Г. Чітчян.

Державний академічний симфонічний ор
кестр УРСР. Диригує заслужений діяч ми
стецтв Вірменської РСР. Р. Мангасапян.

Народний артист СРСР композитор А. Ба- 
баджанян.

, Інший твір — «Три дуети для віолон
челі і фортепіано» М. Ісраеляна — ви
разно засвідчує пошуки й експерименти 
вірменських композиторів у сфері доде- 
кафонно-пуантилістичної техніки му
зичного письма.

Фортепіанні композиції переконливо 
показують стильове розмаїття творчого 
доробку вірменських митців, їх наслі
дування магістральним тенденціям роз
витку сучасного піанізму. «Чотири 
прелюди» молодого композитора Г. Ме- 
лікяна привернули увагу тонким ескіз
ним малюнком, колоритно обарвленими 
фольклорними інтонаціями. Сповнена 
загостреної експресії, драматичних 
спалахів напруги двочастинна Соната 
для фортепіано Е. Арістакесяна. В «Ше
сти цартинах» А. Бабаджаняна вірту
озна фортепіанна техніка підпорядко
вана змалюванню яскравих, жанрово 
характерних образів, основою яких є 
імпульсивна ритміка вірменських на
родних танців.

Окреме місце посіла в програмі ка
мерного концерту Соната для труби 
Е. Арутюняна — цікава спроба ство
рення розгорненого драматизованого 
музичного полотна, розрахованого на 
виконавські можливості й характерні 
темброві риси цього інструмента.

Національні традиції сольного роз
співу, пропущені крізь призму сприй
мання сучасного художника, виразно 
проступають у камерно-вокальній твор
чості вірменських композиторів. У во
кальному циклі Г. Чітчян на вірші 
А. Ісаакяна вони наповнюють музичні 
образи проникливим ліризмом, схви
льованістю почуттів. О. Аджамян в со
лоспівах на слова середньовічного пое
та Ованеса Тикуранці майстерно вико
ристовує давні епічні наспіви з їх при
ховано драматичною напругою і внут
рішньою експресією вислову.

Симфонічні твори, включені в кон
цертні програми Тижня (вони прозву
чали в інтерпретації заслуженого ді
яча мистецтв Вірменської РСР, худож
нього керівника та головного дириген
та Вірменського телебачення і радіо 
Р. Мангасаряна),— лише невеличка 
частка багатого доробку вірменських 
митців у цьому жанрі. І все ж їх ви
конання дає певне уявлення про бага
тогранність творчих задумів і звер
шень, размаїття почерків.

Радість і тріумф — такий зміст од
ного з найпопулярніших зразків вір
менської музики — «Святкової увертю
ри» О. Арутюняна, твору, що вражає 
свіжістю національного колориту, ба
дьорим, піднесеним настроєм.

Драматичний тип симфонізму репре
зентує Друга симфонія Г. Ахіняна, при
свячена пам’яті поета Паруйра Сева- 
ка — натхненного співця молодості і 
краси життя. її  музика, що розгорта
ється в річищі трагедійної образності, 
позначена гранично напруженим роз
витком музичної думки, нагнітанням 
кульмінацій, раптовими перепадами 
звучності і дещо нагадує принципи 
симфонічного письма Д. Шостаковича 
та Б. Лятошинського.

Творча концепція Скрипкового кон
церту Л. Сар’яна характеризується 
психологізацією змісту й чіткою логі
кою драматургічно-образного розвитку 
циклічної форми: драматизована, по
будована на засадах сонатного алегро 
перша частина змінюється зосереджет 
ною пасакальєю, що в свою чергу пе-



реходить у динамічну, наповнену енер
гією ритму токату.

Сюїта з балету «Заздрість» С. Ша- 
каряна вказує на специфічне тракту
вання балетної музики, її підпорядку
вання засадам драматичного симфоніз
му. «Розчинення» танцювально-жанро
вих елементів у стрімливому плині му
зичних мотивів, «вибухові» кульмінації, 
напориста ритміка створюють образи, 
сповнені внутрішньої напруги й дина
міки.

Концертні програми дали можливість 
познайомитися ще з однією важливою 
галуззю музичної творчості сучасної 
Вірменії — пісенним жанром. Щира, 
задушевна пісня посіла домінуюче міс
це на вечорі, що відбувся в приміщен
ні Республіканського Будинку кіно. 
Тут прозвучала музика до кінофільмів 
О. Арутюняна: ряд широко відомих 
пісень виконав (разом з сином — мо
лодим співаком і кіноактором) один з 
найпопулярніших нині радянських 
композиторів-піснярів Арно Бабаджа- 
нян. У показаній на завершення зу
стрічі ліричній кінокомедії «Наречена 
з півночі» (режисер Н. Оганесян) 
мрійливі пісні Арно Бабаджаняна у ви
конанні Араїка Бабаджаняна стали 
чільним фактором великого успіху кар
тини.

Дні, які провели митці Вірменії в 
Києві, були вщерть заповнені музикою, 
сердечними зустрічами і хвилюючими 
враженнями. Присвячений 60-річчю 
Великої Жовтневої соціалістичної ре
волюції, Тиждень вірменської музики 
на Україні став ще одним свідченням 
плідних культурних взаємозв’язків ра
дянських народів, вписав немеркнучу 
сторінку в літопис дружби і братер
ства.

М. ЗАГАЙКЕВИЧ

У ВІРМЕНІЇ
У відповідь на творчий візит митців 

братньої Вірменії група композиторів і 
виконавців взяла участь в Тижні укра
їнської музики в цій республіці, при
свяченому 60-річчю Великого Жовтня 
та 56-річчю Радянської влади у Вірме
нії. Програма концертів була досить на
сиченою: адже репрезентувалася музи
ка представників різних творчих поко
лінь у найрізноманітніших жанрах 
(камерно-вокальна, інструментальна, 
симфонічна та ін.). Тому своєрідний 
творчий звіт став яскравою демонстра
цією досягнень української музичної 
культури.

Відкриття Тижня розпочалося 28 лис
топада покладенням вінка до пам’ятни
ка В. І. Леніну на центральній площі 
Єревана. Потім наші митці зустрілися 
з головою виконкому міської Ради де
путатів трудящих М. МурадяномІ Уве
чері того ж дня відбувся перший кон
церт камерної музики у Малому залі 
філармонії. .3 теплими словами до по
сланців України звернувся голова прав
ління Спілки композиторів Вірменії 
народний артист республіки Е. Мірзо- 
ян, який очолював делегацію вірмен
ських митців під час перебування їх 
на Україні. Про культурні ..зв’язки, міц
ну дружбу обох народів говорив голова 
нашої делегації заслужений діяч мис
тецтв У РСР М. Скорик.

Розпочався концерт квартетом А. Што- 
гаренка «Вірменські ескізи». Цей про
грамний твір написаний під враження

ми від чудової природи республіки, по
езій класика вірменської літератури 
А. Ісаакяна, живописних полотен 
М. Сар’яна. В першій частині («Ода 
Вірменії») експонуються основні обра
зи, інтонаційна атмосфера яких базує
ться на вірменській та українській пі
сенності. Виконав цей твір заслужений 
ансамбль УРСР квартет ім. М. Лисен- 
ка у складі заслужених артистів УРСР
A. Баженова, Б. Скворцова, Ю. Холодо
ва, Л. Краснощока. Довго не вщухали 
аплодисменти і після того, як прозву
чав другий твір — «Святкова» класика 
вірменської музики С. Комітаса.

Великий успіх мало виконання Пар- 
тити № З М. Скорика та фіналу з квар
тету № З А. Філіпенка. Слід сказати, 
що і в наступних зустрічах слухачі ду
же тепло приймали ці складні, різні за 
стильовим спрямуванням композиції, 
котрі певною мірою відбивають напря
ми розвитку камерно-інструментальної 
музики на Україні.

До програми концерту було включено 
ряд фортепіанних творів. Є. Ржанов ін
терпретував прелюдії для фортепіано 
класика української радянської музики 
Л. Ревуцького. Кілька власних прелю
дій виконала Л. Шукайло (Харків). 
М. Степаненко ознайомив слухачів з 
п’єсами, котрі входять до його циклу 
«Образи».

Камерно-вокальна музика, представ
лена цього вечора, теж показала досить 
яскраву картину її розвитку в нашій 
республіці. Так, М. Жербін відібрав для 
показу у Вірменії контрастні за образ
ним змістом романси з різних циклів: 
«Вьюга» на вірші М. Упеника, «В без- 
молвии садов» на вірші О. Пушкіна, 
«Бьіла тьі ярче всех» на вірші О. Бло
ка. Прозвучали вони у майстерному ви
конанні Е. Акритової (партія форте
піано — Е. Пірадова). Артистка проспі
вала також цикл «Енгармонійне» Л. Дич
ко на слова П. Тичини, позначений 
складним образно-філософським зміс
том, пошуками нових виражальних за
собів.

Прозвучала героїко-патетична «Поема 
про Севастополь» І. Драго (соліст
B. Мельниченко). Л. Остапенко викона
ла романси Є. Зубцова — «Я живу» на 
вірші Е. Межелайтіса та «Зелена ру
та» на вірші М. Сингаївського. Вона 
проспівала також ряд творів О. Білаша, 
сповнених щирої емоційності і безпосе
редньо пов’язаних з масово-пісенною 
традицією: «С добрьім утром» (С. Єсе- 
нін), «Кленовая аллея» (С. Щипачов), 
«Пісня про Україну» (Д. Павличко) 
та ін. Рецензії на цей концерт, надру
ковані в республіканській газеті «Ком- 
мунист», високо оцінюють і ідейно-ху
дожню значимість творів українських 
композиторів, і виконавську майстер
ність артистів.

„У справді святковій атмосфері відбу
лися виступи наших митців на вироб
ничому ї об’єднанні «Армелектромаш», 
Єреванському шкіряному виробничому 
об’єднанні ім. С. ПІаумяна. Слід зазна
чити, що рівень сприймання представ
лених творів робітничою аудиторією 
був справді професійний. Про це свід
чить захват, з яким слухачі вітали до
сить складну за формою фугу для фор
тепіано В. Борисова (соліст Г. Гельф- 
гат), фортепіанні твори М. Степаненка, 
Л. Шукайло, позначені найсучаснішими 
прийомами музичного вислову (прозву
чали в авторському виконанні), пісні

О. Білаша та Є. Зубцова, які проспіва
ла Л. Остапенко (партія фортепіано — 
Е. Пірадова).

Незабутньою була зустріч наших мит
ців з прикордонниками. Оплесками зу
стріли воїни повідомлення про те, що 
композитор Є. Зубцов, з творами якого 
вони познайомились, у роки Великої 
Вітчизняної війни виступав перед при
кордонниками цього ж підрозділу.

Українські музиканти взяли участь у 
відкритті Палацу культури Варденись- 
кого району, славного трудовими тра
диціями. Тут прозвучали нові твори 
Л. Колодуба (обробка народної пісні 
«Ходила по гайочку» для голосу з фор
тепіано і романс «У гайочку» на вірші 
Т. Шевченка). Нові вокальні компози
ції показали М. Скорик, Є. Зубцов, 
О. Білаш, І. Драго. З успіхом виконав 
власні фортепіанні, прелюдії молодий 
композитор з Донецька С. Мамонов.

Завершився Тиждень української му
зики великим симфонічним концертом, 
що відбувся у Великому залі Єреван
ської філармонії. У програмі були тво
ри різних жанрів і стилів, які, проте, 
мають тенденцію до конкретності об
разного змісту, міцного зв’язку з на
роднопісенними джерелами. Головним 
учасником цього вечора був симфоніч
ний оркестр Вірменського телебачення 
і радіо, яким диригував заслужений Ді
яч мистецтв УРСР В. Ґнєдаш. Оригі^ 
нальний за задумом фортепіанний кон
церт, завершений 1975 року, представив 
В. Борисов. Незвичним для цього жан
ру є те, що композитор широко вико
ристав у творі вокальну партію (сопра
но). Солістами були піаніст Г. Гельф- 
гат та вірменська співачка В. Саакян. 
Виконувався й Концерт для валторни з 
симфонічним оркестром В. Гомоляки— 
один з кількох написаних ним концер
тів для різних духових інструментів. 
Тут автор знайшов оригінальні прийоми 
образно-драматургічного розвитку, вда
ло використав виражальні можливості 
солюючого інструмента. Сольну партію 
інтерпретував чудовий музикант, соліст 
Київського театру опери та балету Но
рі Галстян. Чудово прозвучала барвис
та програмна композиція Л. Колодуба 
«Троїсті музики».

Концерт для голосу з симфонічним 
оркестром М. Жербіна (солістка Д. Яку- 
бович-Качарян) ознайомив слухачів з 
характером симфонічного мислення ком
позитора. Цей лірико-психо логічний 
твір багатогранно трактує вокальну пар
тію, розгортається за чітким драматур
гічним планом.

«Карпатський концерт» для симфоніч
ного оркестру М .Скорика—1 своєрідний 
заключний акорд свята української му
зики у Вірменії. Блискуче вираження 
стихії народної української танцюваль- 
ності, яскраві контрасти музичних об
разів виявились близькими темпера
ментові вірменських, музикантів, що ве
ликою мірою зумовило і чудове вико
нання твору,' і захоплене сприймання 
його вдячними слухачами. .

«Дуетом братерства» назвала газета 
«Советакан Айастан» інтерв’ю з Е. Мір- 
зояном та М. Скориком, в яком ^щ д- 
креслювалось величезне значення куль
турного обміцу між республіками для 
зближення національних, культур, вза
ємозбагачення художнього світогляду 
митців о.бох народів.

Т. НЕКРАСОВА
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Фестиваль в Криму

У жовтні минулого року відзначалося 35-річчя початку ге
роїчної 250-денної оборони Севастополя (29 жовтня 1941 р.). 
Цій знаменній даті і був присвячений П’ятий фестиваль ра
дянської симфонічної музики й радянської масової пісні. Ве
личезну роботу по його організації і проведенню здійснили 
Спілка композиторів України та Всесоюзне бюро пропаган
ди радянської музики при Спілці композиторів СРСР. Знач
ну допомогу митцям надали міські й обласні партійні орга
нізації, Політуправління Червонопрапорного Чорноморсько
го флоту, Кримська державна філармонія на чолі з її ке
рівником заслуженим діячем мистецтв Казахської РСР 
О. Чернишовим.

У святі брали участь композитори з міст-героїв Москви, 
Ленінграда, Києва, Одеси, Волгограда, Керчі, а також з Дні
пропетровська. Вони привезли цікаві твори, чимало з яких 
спеціально написані до цього ювілею з розрахунком на ос
новного виконавця — симфонічний оркестр Кримської фі
лармонії, що виступає під управлінням заслуженого діяча 
мистецтв УРСР О. Гуляницького (художній керівник і го
ловний диригент) та диригента А. Шульчиса.

До Криму прибуло чимало митців різних поколінь, різних 
творчих напрямів, але всіх їх об’єднувала одна мета: оспі
вати героїзм та відвагу радянських солдат і матросів, тру
довий подвиг нашого народу. Цей фестиваль по праву мож
на назвати зустріччю колишніх фронтовиків. Адже майже 
всі присутні на ньому композитори були учасниками Вели
кої Вітчизняної війни: заслужений діяч мистецтв УРСР, 
лауреат Державної премії, колись гвардії капітан В. Гомо- 
ляка, нагороджений орденом Червоної Зірки і медалями; за
служений діяч мистецтв РРФСР, голова Волгоградської 
Спілки композиторів В. Семенов, що пройшов з боями аж 
до Берліна; гвардії старшина В. Сапєлкін, який служив під
водником на Чорноморському флоті. Сьогодні він — заслу
жений артист УРСР, представляв на фестивалі митців Дні
пропетровська; в рядах ополченців брав участь в обороні 
Ленінграда М. Кацнельсон, відповідальний секретар Волго
градського відділення Спілки композиторів, художній керів
ник філармонії; на Балтиці закінчив свій фронтовий шлях 
ленінградський композитор В. Сорокін, заслужений діяч 
мистецтв РРФСР, 1974 року за цикл героїко-патріотичних 
пісень нагороджений медаллю ім. О. В. Александрова.

Відкриття фестивалю відбулося в Ялті, а основна його час
тина проходила в Севастополі. Ветерани війни, учасники 
оборони і звільнення міста-героя, моряки Червонопрапор
ного Чорноморського флоту, представники партійних і ком
сомольських організацій, делегати заводів і фабрик зібра
лись на урочисте засідання, яке відбулося в Будинку

офіцерів. У виконанні солістки Всесоюзного радіо Л. Са- 
пєгіної прозвучав урочистий і скорботний реквієм «Чорно
морська балада» Ю. Дунаєва (Москва) на вірші поета- 
фронтовика В. Гончарова. Твір присвячено пам’яті героїв, 
що полягли у битвах за Перемогу. Лауреат Всесоюзного 
конкурсу патріотичної пісні В. Мельниченко ироспівав соль
ну партію у вокально-симфонічній поемі «Севастополь» 
І. Драго. В основу її  лягли слова епітафії, висіченої на па
м’ятнику полеглим героям Севастополя:

Слава вам, храбрьіе! Слава, бесстрашньїе!
Вечную славу поет вам народ.
Доблестно жившие, смерть сокрушившие,
Слава о вас никогда не умрет!

До речі, заслужений артист УРСР, відповідальний секре
тар правління Спілки композиторів України І. Драго на
писав чимало творів, в яких оспівується це місто-легенда, 
місто-пам’ятник та його захисники: пісні про морську пі
хоту, торпедні катери, євпаторійський десант та інші.

На концертах фестивалю репрезентувались різноманітні 
за жанрами композиції, присвячені Чорному морю, мирно
му Севастополю, героям праці. Серед них — «Кримська увер
тюра» В. Гомоляки, урочиста, святкова й життєрадісна за 
характером. Один з останніх творів цього митця — Концерт 
для труби з оркестром — виконував соліст Київського теат
ру опери та балету В. Царук. Слід відзначити також «Мо
лодіжну увертюру» В. Семенова.

Прозвучало чимало вокальних творів композиторів, що 
живуть і працюють в різних містах Радянського Союзу. 
Соліст Ленінградської філармонії А. Баграмов проспівав 
пісню В. Сорокіна «Моряк вернется» на вірші О. Аксьоно- 
ва. В. Сапєлкін присвятив фестивалю пісню «В Севастополе 
всегда весна». Вона, як і «Мать матроса» на вірші А. Ха- 
чатрян (виконував заслужений артист УРСР, соліст Дні
пропетровської філармонії А. Бойко), пройнята м’яким лі
ризмом. Солістка Одеського театру оцери та балету Л. Ши
рша інтерпретувала «Пісню про рідний край» Т. Малюко- 
вої на слова Л. Реви. До нинішнього свята написаний і ос
танній її  твір — «Море Черное» на вірші Л. Барабанова. Со
лістка Кримської філармонії Н. Козлова виконала пісню 
«Соленая вода» С. Калюжного (Керч) на слова М. Орло
ва. Громадянський пафос, патріотичний зміст характери
зують пісню «Слушай, товарищ» М. Кацнельсона, котру ви
конав соліст Волгоградського театру музичної комедії 
А. Бродський.

Учасники фестивалю зустрілися з моряками, трудящими 
Криму, в Керчі відвідали місцеві підприємства. Для ба
гатьох митців такі безпосередні контакти були першими в 
житті і справили незабутнє враження.

Учасники фестивалю на зустрічі з моряками Чорноморського фло
ту. Покладення квітів до пам*ятника П. П. Шмідту.
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Т Р И Б У Н А  М У З И К О З Н А В Ц Я

Х Х У з ’їз д  КПРС  
і а кту а л ь н і завдання  
у кр а їн с ь ко го  м узи ко знав ств а

XXV з’їзд Комуністичної партії Радянського Союзу — 
визначна подія в житті і творчій діяльності радянських лю
дей. Він підбив підсумки важливого етапу в поступі соціа
лістичного суспільства до комунізму, накреслив нові гран
діозні плани, які в найближчі роки покликані здійснити 
трудящі нашої країни в галузі розвитку економіки й куль
турному будівництві. Велич зробленого народом сьогодні 
і накресленого на найближче майбутнє зобов’язує також 
працівників літератури і мистецтва критично глянути на 
пройдений шлях, наголосити в ньому перспективне, відки
нути все, що віджило свій вік, визначити ті завдання, які 
випливають з рішень XXV з’їзду і потребують першочерго
вого вирішення.

Як і в попередні роки, магістральною темою у діяльнос
ті радянської творчої інтелігенції є тема сучасності. Висвіт
лення важливих проблем сьогодення постійно поглиблює
ться і вдосконалюється, митці прагнуть визначити найти- 
повіше й на основі його детального соціального й психо
логічного аналізу робити вагомі художні узагальнення.

Про зрослу майстерність радянських письменників, дра
матургів, художників, композиторів, працівників театру й 
кіно, про їхнє вміння у, на перший погляд, буденному факті 
відкрити якусь характерну для радянського способу жит
тя рису говорив на XXV з’їзді КПРС Л. І. Брежнєв: «Візь
міть, наприклад, те, що раніше сухувато називали «вироб
ничою темою». Нині ця тема набула справді художньої 
форми. Разом з літературними або сценічними героями ми 
переживаємо, хвилюємося за успіх сталеварів або директо
ра текстильної фабрики, інженера або партійного праців
ника. І навіть такий, здавалося б, окремий випадок, як пи
тання про премію для бригади будівельників, набуває ши
рокого громадського звучання, стає предметом громадських 
дискусій» (Л. І. Брежнєв. Звіт Центрального Комітету КПРС 
і чергові завдання партії в галузі внутрішньої і зовніш
ньої політики. Доповідь XXV з’їздові КПРС 24 лютого 
1976 року. К., 1976, стор. 95). Отже художник приходить до 
висвітлення так званої виробничої теми як митець-громадя- 
нин, як справжній митець-мислитель, котрий вкладає у зо
бражуване і палке серце патріота, і пристрасть глибокого 
зацікавлення, і мудру думку людини, озброєної найпрогре- 
сивнішим світоглядом. Тому науці про мистецтво треба зва
жити на це і грунтувати свої досліди на всебічному осяг
ненні складних аспектів буття і діяльності радянського на
роду.

Музикознавство також покликане щонайглибше вникати 
в життя суспільства і в мистецьку діяльність, бо питання 
сучасної теми остільки ж актуальне в українській радян
ській музиці, оскільки воно актуальне в інших видах ху
дожньої творчості.

Одним з основних завдань радянського мистецтвознав
ства є дослідження проблеми нового героя в художній твор
чості — будівника комуністичного суспільства. Одначе її 
науковим осмисленням у нас займаються ще не достатньо. 
З’явилося багато музикознавчих праць, у яких констатуєть
ся і піддається описові той або інший персонаж оперного чи 
балетного спектаклю, кантати чи ораторії, хору чи пісні, 
в серед них також цінні й пізнавальні, коли зважити на ви
сновки, яких дійшли автори внаслідок наполегливих науко
вих пошуків. Проте мало в нас естетико-теоретичних до
сліджень, які б розкривали видову специфіку вирішення 
проблеми втілення сучасного героя. Адже музика — мисте
цтво емоційне, котре передусім оперує багатством настроїв 
та почуттів і значно менш конкретизованою образністю.

Коли, приміром, у визначенні провідної ідеї, системи обра
зів, якихось важливих «параметрів» цілої художньої кон
цепції опери, балету, кантати, ораторії, пісні, романсу, хо
ру, програмного інструментального твору допомагає слово, 
то в ряді жанрів і форм безтекстової музики науковець 
перш за все має покладатися на всебічний аналіз тієї су
спільної і мистецької ситуації, зц якої твір виник; покли

каний накреслити для себе складну систему аналогій, що 
могли б наштовхнути на правильне визначення основної 
ідеї, яку хотів відбити у своєму творі композитор, а також 
характеру і внутрішньої суті художніх образів; заглиби
тись у взаємодію усіх аспектів музичного вислову, що ни
ми покористувався автор. Лише за такої умови можна з 
якоюсь мірою певності говорити про ті конкретні завдан
ня, які ставив перед собою митець.

Українська радянська музика уже нагромадила немалий 
досвід щодо втілення історико-революційної теми й актуаль
них проблем сучасної дійсності. Пригадаймо хоч би такі 
твори, як опери «Щорс» Лятошинського, «Арсенал» Г. Май- 
бороди, «Комуніст» Клебанова, «Брати Ульянови» Мейтуса, 
«Загибель ескадри» і «Мамаї» Губаренка, симфонічні й во
кально-симфонічні композиції Ревуцького, Людкевича, Ля
тошинського, Косенка, Штогаренка, Скорика, хори Вериків- 
ського, Козицького, Дичко, пісні Білаша, П. Майбороди, 
А. Філіпенка, І. Шамо, Кос-Анатольського та ін.

У своїй доповіді XXV з’їздові КПРС Л. І. Брежнєв особ
ливо підкреслив і відзначив успіхи радянських митців в ос
півуванні легендарної мужності й героїки нашого народу в 
роки Великої Вітчизняної війни. «Разом з героями рома
нів, повістей, фільмів, спектаклів,— говорив він,— учасники 
війни немовби знову проходять по гарячому снігу фрон
тових доріг, ще і ще раз схиляючись перед силою духу жи
вих і мертвих своїх соратників. А молоде покоління чудо
дійством мистецтва стає причетним до подвигу його бать
ків або тих зовсім юних дівчат, для яких тихі зорі стали 
годиною їх безсмертя в ім’я свободи Батьківщини. Таке 
справжнє мистецтво. Відтворюючи минуле, воно виховує 
радянського патріота, інтернаціоналіста» (Л. ї. Брежнєв, 
цит. праця, стор. 94).

Майстри української музики створили чимало таланови
тих художніх полотен, у яких правдиво, з добрим чуттям 
пульсу епохи й глибоким знанням матеріалу втілили обра
зи мужніх радянських людей і відтворили емоційну атмо
сферу тривожного й драматичного періоду в історії нашої 
соціалістичної Вітчизни. Серед них опери «Молода гвар
дія» Мейтуса, «Милана» Г. Майбороди, кантата-симфонія 
«Україно моя» і сюїта-концерт «Партизанські картини» Што
гаренка, «Український квінтет» і Третя симфонія Лятошин
ського, Друга («Героїчна») симфонія Станковича, Третя сим
фонія Іщенка, «Симфонічні фрески» Грабовського, хори Дич
ко, Бібіка, Кирейка та ін. Отже, все краще з українсько
го радянського музичного доробку позначене гостротою ідей
ного бачення світу, яскравою національною визначеністю 
стилю, високою художньою майстерністю. А саме це й від
криває широкі перспективи для наукового узагальнення 
творчого досвіду, для визначення основних напрямів роз
витку музики і для накреслення перспектив на майбутнє. 
Наше музикознавство покликане активніше виходити з сфе
ри описовості й сміливіше ставати на шлях теоретичного 
узагальнення тих важливих проблем, які випливають з су
часного стану мистецької творчості в республіці. Нема під
став твердити, що такі праці відсутні. Вони є, але їх поява 
носить поки що спорадичний характер.

Написано чимало досліджень, присвячених окремим жан
рам — оперному, балетному, симфонічному, вокально-симфо
нічному, камерно-інструментальному тощо. їх переважне 
число висвітлює предмет за певного історичною схемою, 
з більш або менш детальним аналізом конкретного матеріа
лу. Такі праці потрібні, вони будуть з’являтись і в подаль
шому. Проте настав час глянути на проблему жанрів укра
їнської музики з теоретичного боку, дослідити я  чітко сфор
мулювати з урахуванням інтернаціонального творчого досві
ду й прогресивних національних мистецьких традицій їх 
естетику, особливості структури, художніх форм і виразо
вих засобів. Такий підхід до предмета, звичайно за умови 
його справді наукового осмислення, розширить горизонти
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бачення культурних досягнень народу за роки Радянської 
влади.

Провідною проблемою радянського мистецтвознавства е 
інтернаціональні зв’язки братніх соціалістичних культур. 
Уже вийшов друком ряд наукових досліджень, які висвіт
люють ті або інші її аспекти. Певна робота у цьому напря
мі ведеться також українськими музикознавцями, зокрема 
по лінії українсько-російських музичних зв’язків. Та при 
цьому ще дуже мало у нас праць, що висвітлюють музичні 
взаємини з іншими радянськими республіками. Тут ми обме
жуємо себе, як правило, принагідними статтями, присвяче
ними спеціальним заходам та урочистостям (проведення вза
ємних тижнів і декад музики тієї чи іншої радянської рес
публіки). Ясно, що для вирішення проблеми в усій її повноті 
і розмаїтості цього дуже мало.

Тема інтернаціональних зв’язків більшою чи меншою мірою 
відбита майже в кожному крупному науковому творі про на
шу культурно-мистецьку сучасність. Проте настав час її 
комплексного вивчення. Треба братися також за дослідження 
зв’язків української музики з іншими культурами, зокрема 
країн соціалістичного табору. Але для успішного здійснення 
цього завдання необхідно подбати про виховання кадрів мо; 
лодих науковців, котрі б орієнтувалися в історії і культурі 
того народу, зв’язки з яким будуть вивчатися, а також добре 
володіли його мовою. На жаль, у цьому напрямі не зроблено 
ще майже нічого.

Одною з найвідсталіших ділянок українського музикознав
ства є соціологічні дослідження, які доконче необхідні для 
з’ясування деяких надзвичайно важливих проблем мистецько
го сьогодення. Наприклад, уже давно потребує з’ясування пи
тання про художні смаки й естетичні запити широких мас 
населення, про особливості сприймання музики різними со
ціальними групами. Адже не секрет, що колгоспники, робіт
ники, інтелігенція по-різному ставляться до симфонічної, 
оперної, пісенної музики, віддають перевагу якимсь окре
мим її жанрам чи формам. Пора з’ясувати і те, чому серед 
слухачів падає інтерес до серйозної симфонічної і камерно- 
інструментальної творчості і чому непомірно зростає захоп
лення музикою легкою, зокрема естрадною (до того ж не 
завжди найвищої художньої якості). В чому полягає сут
ність цього явища? Чи зумовлене воно якимись об’єктивни
ми соціальними причинами, а чи залежить це від невміння 
концертних організацій вести виховну роботу серед населен
ня? Отже, для музичних соціологів непочатий край роботи 
і розгортати її  треба негайно.

Успіхи й досягнення української музичної культури за ро
ки Радянської влади справді визначні. Вона багата темами, 
стильовими напрямами в річищі методу соціалістичного ре
алізму, у ній розроблені усі відомі жанри і форми. ї ї  пред
ставники домоглися у творчості високої ідейності, худож
ності й необхідного професіоналізму. Це спричинило вихід 
української музики на всесоюзну, а в' післявоєнні роки — 
на міжнародну естраду.

У зв’язку з цим певний інтерес за кордоном викликає 
українська музикознавча продукція. Про це свідчать рецен
зії у пресі, посилання на окремі праці у серйозних наукових 
дослідженнях, друкування у зарубіжних часописах статей 
і розвідок українських радянських авторів. Усе це прино
сить значну користь популяризації культурних досягнень 
українського народу за межами нашої Батьківщини.

На музичні теми пише також українська еміграція. Трап
ляються серед тих писань праці, що більш-менш об’єктивно 
оцінюють мистецький процес на Радянській Україні. Але є 
багато таких, що подають його в спотвореному вигляді, пап
люжать культурні надбання народу, обливають їх жовчю 
і брудом. Таким, з дозволу сказати, «дослідженням» покли
кане протистояти українське радянське музикознавство. Од
наче його позиція у цьому надзвичайно важливому питанні 
поки що надто пасивна. Радянське музикознавство запере
чує зловорожі вигадки буржуазних націоналістів своїм зміс
том і тенденцією, своїм інтернаціоналістським пафосом. Про
те його наступальна функція ще дуже обмежена і потре
бує рішучої активізації. Першочерговим завданням є систе
матична відсіч наклепникам, непримиренна боротьба з ни
ми. Для цього треба широко використовувати не тільки ра
дянську, а й зарубіжну прогресивну пресу.

Йодаючи оцінку культурного будівництва в нашій країні, 
Л. І. Брежнєв висловив у своїй доповіді XXV з’їздові КПРС 
особливе задоволення з приводу входження в літературу й 
мистецтво нових творчих сил. Про те, якої ваги надається 
омолодженню кадрів художньої інтелігенції, свідчить також 
Постанова ЦК КПРС «Про роботу з творчою молоддю». 
У цьому важливому документі визначено на багато років упе

ред програму роботи з молодими письменниками, художни
ками, композиторами, працівниками театру і кіно, накресле
но конкретні заходи щодо їх ідейного загартування і про
фесіонального виховання. Постанова пройнята батьківським 
піклуванням про творчу молодь, глибоким розумінням її по
треб і прагнень. У документі наголошено на необхідності чуй
ного і шанобливого ставлення до молодих митців, поєдную
чи це з вимогливістю і принциповістю.

З Постанови ЦК КПРС «Про роботу з творчою молоддю» 
випливають нові важливі завдання для радянського музико
знавства. Ми з радістю відзначаємо, що колектив україн
ських радянських композиторів у 60—70-ті роки поповнився 
загоном обдарованих митців, з діяльністю яких пов’язані ви
сокі досягнення соціалістичної музичної культури. Нині це 
найбоєздатніша група радянських композиторів. їх творчість 
вийшла на всесоюзну естраду, а декотрих — і на міжнарод
ну. Але критична оцінка й наукове осмислення зробленого 
ними ще далеко не відповідають тому значенню, яке посіли 
ці композитори в загальному художньому процесі.

Звичайно, нема підстав твердити, що музикознавці обхо
дять мовчанкою діяльність молодих авторів. Але пишуть во
ни про них вочевидь недостатньо, обмежуючись, як правило, 
спорадичним рецензуванням їх творів.

І, зрештою, наше історичне минуле. Український народ 
за свою багатовікову історію створив високу музичну куль- 
туру, багато явищ якої несправедливо забуті і вийшли з 
художнього вжитку. Є в музичній спадщині України такі 
твори, які ще ніколи не виконувалися і навіть про існуван
ня яких мало хто знає. А про ставлення Комуністичної пар
тії і Радянського Уряду до культурних надбань народів со
ціалістичної Вітчизни промовисто свідчить Закон про охоро
ну і використання пам’ятників історії і культури, нещодав
но прийнятий Верховною Радою СРСР.

Треба серйозно взятися за вивчення архівів, виявити в них 
усе те, що зможе служити завданням «...розвитку науки, 
народної освіти і культури, формування високого почуття 
радянського патріотизму, ідейно-морального, інтернаціональ
ного і естетичного виховання трудящих» (Закон СРСР про 
охорону і використання пам’ятників історії і культури).

Поряд з науковим осмисленням кращого з українського 
музичного минулого необхідно активно пропагувати його се
ред широких кіл слухачів: включати в репертуар концерт
них організацій, виконувати по радіо й телебаченню. Недо
статню увагу кращим зразкам нашої культурної спадщини 
приділяє видавництво «Музична Україна». Адже відомо, що 
навіть ряд творів М. Лисенка ще й досі не надрукований, не 
кажучи вже про таких композиторів як П. і В. Сокальські, 
М. Вербицький, Д. Січинський, І. Лаврівський, Б. Підгорець- 
кий, І. Рачинеький, М. Тутковський, Г. Любомирський, П. Се- 
ниця, Б. Яновський та ін. Те ж саме треба сказати про ці
лий культурний пласт «партесного співу», який складався 
на Україні протягом кількох сторіч і, як художнє явище, 
і нині становить для нас свого роду «терра інкогніта».

Десята п’ятирічка — п’ятирічка якості. Боротьба за якість 
художньої творчості — одне з основних завдань наших ком
позиторів і музикознавців. Успішне здійснення цього немож
ливе без постійного підвищення теоретичного і професіональ
ного рівня наукових пошуків. Адже кожний новий, справді 
видатний твір мистецтва, в тому числі музичного, висуває 
перед дослідником нові проблеми й нові вимоги щодо його 
вивчення й теоретичного осмислення. Саме тому, наприклад, 
так бурхливо розвивається нині наука про гармонію, полі
фонію, інструментовку тощо. Коли музикознавець хоче бути 
у своїй праці на рівні вимог часу, він повинен пильно стежи
ти за спеціальною літературою і постійно вчитися. Але і в 
цьому він має проявляти обережність і здоровий критичний 
глузд.

У доповіді XXV з’їздові КПРС Л. І. Брежнєв говорив, що 
«...завдання, які стоять перед нашою суспільною наукою, мо
жуть бути розв’язані лише при умові найтіснішого її  зв’яз
ку з життям. Схоластичне теоретизування може, лише галь
мувати наш рух уперед. Тільки зв’язок з практикою може 
піднести ефективність науки, а це сьогодні — одна з цент
ральних проблем» (Л. І. Брежнєв, цит. праця, стор. 87—88). 
Сказане Генеральним секретарем нашої партії цілком і пов
ністю стосується радянського мистецтвознавства і в тім чис
лі музикознавства. Не секрет, що за останні 10—15 років у 
ньому намітилась надмірна відрубність між його історичною 
і теоретичною галузями. Історики не завше зважають у своїх 
дослідах на специфічні закони й особливості художнього ви
раження, що змінюються залежно від епохи, за якої з’явив
ся той чи інший твір. Це утруднює вичерпну естетичну оцін
ку такого твору. Теоретики ж у своїх роздумах но завжди

8



враховують історичний аспект досліджуваної проблеми, що 
позбавляє їх наукові висновки життєвої конкретності й пер
спективності. Насторожує також надмірне захоплення де
яких теоретиків (зокрема молодих) методами й прийомами 
так званого структурального аналізу, за якого майже пов
ністю ігнорується образний бік музики. Це призводить до 
схоластичного «анатомування» живого музичного організму, 
непотрібного жонглювання спеціальною термінологією.

Отже, уважно вивчаючи досягнення сучасного теоретично
го музикознавства, ми повинні беззастережно відкидати усе 
те, що не зв’язане з живим творчим процесом і мистецькою 
практикою і що суперечить їм своєю естетичною і філософ
ською сутністю.

Не можна серйозно говорити про зв’язок музикознавства 
з життям поза активною критичною діяльністю. Минуло 
п’ять років з дня прийняття ЦК КПРС Постанови «Про лі
тературно-художню критику». Натхнені цим документом, 
музикознавці Радянської України провели значну роботу. 
Вийшов друком ряд фундаментальних праць з історії і те
орії музики, монографічних досліджень, присвячених окре
мим жанрам, а також творчості окремих композиторів. Від
радним явищем є постійне підвищення ідейно-теоретичного 
рівня наукової продукції.

Дещо пожвавилась критична робота. Проте вона продов
жує відставати від потреб щоденної мистецької практики. 
Ряд цікавих явищ і фактів музичного життя залишається 
без кваліфікованої оцінки. В статтях і рецензіях ще трап
ляються прояви компліментарності, естетичне й філософське 
осмислення творчості часом не відповідає тим високим ви
могам, які ставить перед критикою соціалістична дійсність. 
Про недостатні зв’язки музикознавства з творчим процесом 
свідчить і те, що деякі критики й науковці не завжди спро
можні співвідносити явища мистецтва з важливими тенден
ціями і подіями в діяльності соціалістичного суспільства. 
В занедбаному стані перебуває справа поточної інформації 
про музичне життя. Винна в цьому також загальна періодич
на преса республіки, яка приділяє дуже мало уваги тим чи 
іншим питанням мистецької діяльності. Отже, сформульо
вані у Постанові ЦК КПРС «Про літературно-художню кри
тику» завдання є актуальними для українського музикознав

ства і сьогодні. Основні положення цього важливого партій
ного документа й надалі служитимуть чітким дороговказом 
для розгортання критичної діяльності в галузі літератури 
й мистецтва.

Для активізації музично-критичної роботи необхідно вжи
ти заходів щодо поповнення кадрів критиків. На жаль, за 
цю роботу не дуже охоче беруться викладачі музичних ву
зів і музучилищ, співробітники наукових установ. Нерідко 
буває так, що критична або дослідницька діяльність музи
кознавця закінчується зразу ж після написання дипломної 
праці чи захисту кандидатської дисертації. Дуже несміливо 
входить у критику музикознавча молодь. Постанова ЦК КПРС 
«Про роботу з творчою молоддю» зобов’язує кардинально по
кращити діяльність творчих спілок і мистецьких вузів також 
у цьому напрямі. Громадськість сподівається, що на сторін
ках нашої загальної і спеціальної преси з’являться нові іме
на критиків, які талановито й справді професіонально, з лю
бов’ю до справи поведуть розмову з читачем про важливі 
проблеми нашого мистецького сьогодення.

/  Радянська музика перебуває нині на піднесенні. В усіх 
її жанрах з’являються композиції, які є внеском не лише 
в соціалістичну культуру, а й в  скарбницю духовних над
бань усього прогресивного людства. Партія високо цінує са
мовіддану творчу працю митців і літераторів. Виступаючи 
на XXV з’їзді КПРС, Л. І. Брежнєв говорив: «Справжній та
лант зустрічається рідко. Талановитий твір літератури чи 
мистецтва — це національне надбання. Ми добре знаємо, що 
художнє слово, переливи барв, виразність каменю, гармонія 
звуків надихають сучасників і передають нащадкам пам’ять 
серця і душі про наше покоління, про наш час, його турбо
ти і звершення» (Л. І. Брежнєв, цит. праця, стор. 96).

Мистецтвознавцям і критикам, покликаним допомогти 
творцям духовних цінностей у їх нелегкій, але благородній 
праці, виховувати високі художні. смаки й уподобання ши
роких мас, треба вести свою діяльність на такому ідейному, 
естетичному й професіональному рівні, щоб бути достойни
ми тієї високої оцінки, яку дав письменникам, художникам 
і скульпторам, композиторам, працівникам театру і кіно Ге
неральний секретар нашої партії Л. І. Брежнєв.

М. ГОРДІЙЧУК

Виховання музикознавців
Постанова ЦК КПРС «Про роботу з творчою молоддю» — 

нова програма ідейного і професіонального виховання кад
рів художньої інтелігенції. Вона стосується також підготов
ки молодих музикознавців, діяльність яких набуває дедалі 
більшого значення в культурному будівництві у нашій краї
ні. Адже музикознавець — найближчий соратник композитора, 
виконавця, їх помічник, порадник, вимогливий критик. Він 
покликаний також виховувати широкі маси, розкривати їм 
сутність музичної творчості, її естетичну цінність та ідейно- 
художню спрямованість. Тому цей партійний документ спо
нукає нас ще раз переглянути методи навчання музикознав
ців і піднести його на рівець вимог часу.

В нинішній п’ятирічці особливо гостро постала необхідність 
якісної й ефективної підготовки молодих спеціалістів, бо 
життя ставить перед ними все більші вимоги. Зараз слід не 
лише дбати, щоб студенти оволоділи певним обсягом знань, 
швидко засвоювали нову інформацію. Треба виховувати у них 
вміння глобально мислити і творчо застосовувати свої здіб
ності — «вміння вчитися». Але чи готові випускники до пов
ноцінної самостійної діяльності? І як наші навчальні закла
ди забезпечують ідейно-політичне та професіональне зро
стання молоді?

Відомо, що навчальний процес починається з учбових пла
нів. Вони не можуть бути стабільними і з часом .старіють, 
а тому вимагають періодичного корегування. Нинішній уч
бовий план охоплює всі фундаментальні дисципліни і роз
рахований на 36 аудиторних годин щотижня. Здавалося б, 
це не так багато, але тут не враховується час, необхідний 
студентові-музикознавцю для самостійної підготовки. Не пе
редбачається і такий обов’язковий вид позааудиторного нав
чання як самоосвіта. ■ .

Перевантаження студентів очевидне, але коли ознайомиш
ся з учбовим планом, то виявляється, що в ньому майже нема
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чого скоротити. Навпаки, в сучасних умовах необхідність 
розширення обсягу знань зумовлює не лише постійне онов
лення традиційних дисциплін, а й введення нових. Нині вже 
не обійдешся без факультативних лекцій з акустики, соці
ологи, психології, семіотики в музикознавчому аспекті, озна
йомлення з методами стильового і структурно-системного 
аналізу. Тому, щоб підняти мислення студентів на новий рі
вень, слід знайти час для нових факультативів за рахунок 
зменшення обов’язкового аудиторного навантаження і де
якого переосмислений, учббвого процесу (зближення окре
мих дисциплін, усунення паралелізму в програмах тощо).

Складність Полягає в забезпеченні у процесі навчання не
обхідного фундаменту знань і вихованні самостійного мис
лення. Очевидно, першоосновою тут повинні бути аудитор- 
нї заняття-лекції, які охоплюють певне коло проблемних 
питань і творчі семінари. Слід відмовитись від послідовного 
вичитування. усього курсу, від тем Другорядного значення, 
Максимально конкретизувати зміст лекцій.

Друга умова піднесення виховання на сучасний рівень — 
вдосконалення не лише програм, логічних структур спеці
альних курсів, а й самих методів навчання. За останйі деся
тиріччя наука про музику Зробила великий крок вперед. 
У різних її  галузях поставлено й розв’язано ряд важливих 
проблем. Однак ці досягнення не відображені в нових про
грамах— вони. як і раніше, обмежені переважно питання
ми періодизації, систематизації, стилістики тощо. Не перед
бачене навіть побіжне ознайомлення студентів з досягнення
ми радянського музикознавства, магістральними проблемами 
і методами; розрив між змістом навчального процесу і по
всякденною практикою дуже відчутний. Як же можна за 
таких умов виховати спеціаліста з широким кругозором? 
Треба розпочати підготовку нових програм курсів, спеціаль
них теоретичних і методологічних семінарів для музикознав-
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дів. У першу чергу це необхідне для курсу радянської музи
ки, який слід читати у безпосередньому зв’язку з сучасною 
проблематикою.

Настав час продумати систему (чи підсистему), за якоюб 
майбутні фахівці отримували спеціальну освіту, що най
більш відповідала б їх профілеві. Зараз дедалі частіше з’яв
ляються тенденції до синтезу спеціальних дисциплін (му
зично-теоретичних і музично-історичних) із суміжними. На 
жаль, останні мало ще пов’язуються з спеціальними курсами.

Системність відсутня не лише в учбовому процесі в ціло
му, а навіть у розподілі суміжних і споріднених за своєю 
природою курсів з історії музики — зарубіжної, російської, 
української, радянської, народів СРСР. Цей недолік немину
че призводить до штучного розмежування споконвічних істо
ричних зв’язків музичних культур, а отже — до дублюван
ня матеріалу. Крім того, курси, що охоплюють одні й ті са
мі історичні епохи, читаються відокремлено, на великій від
стані, а часом зближуються в неприпустимому співвідношен
ні. Так, студенти третього курсу, що вивчають історію музи
ки, повинні «жити» одночасно в трьох епохах: із зарубіж
ної музики вони готують семінар про творчість Шенберга, 
з російської вивчають доробок Аляб’єва, Гурільова, Варла- 
мова, з української — класиків другої половини XIX сторіч
чя. Тому час від часу виникає необхідність повторювати ха
рактеристику одних і тих самих епох, принципів взаємо
зв’язків між російським, українським та зарубіжним мисте
цтвом.

Щоб уникнути цього, пропонуємо в рамках відведених уч
бових годин побудувати синхронний план викладання усіх 
курсів з історії музики за епохами і стилями. Так можна 
досягти цілісного розгляду історичного процесу, глибоко і 
всебічно розкрити міжнаціональні зв’язки музичних культур 
з одночасним висвітленням специфіки розвитку кожної окре
мої культури чи школи, усунути дублювання матеріалу. До 
відповідних розділів з історії музики повинна органічно вхо
дити історія критичної думки та естетичних вчень і розгля
датись як єдиний процес.

Враховуючи умови аудиторної та позааудиторної роботи 
студентів, слід продумати також принципи оптимального роз
поділу лекційних і семінарських курсів з історії музики. 
У викладацькій практиці у вузах вже з’явилась раціональ
на, на наш погляд, тенденція — протягом першої половини 
семестру читати лекції, а протягом другої — проводити се
мінари. Такий метод допоможе краще виявити перспективу 
розвитку історичного процесу при вивченні творчості й сти
лів композиторів різних шкіл і напрямів, полегшить орієн
тацію студентів у новому для них матеріалі.

Побіжно висловимо й іншу пропозицію. Читання курсів 
за новими програмами вимагає від кожного педагога вели
кої, напруженої роботи щодо переосмислення матеріалу лек
цій, включення до них найсучасніших даних музикознав
чої науки тощо. Може варто кожен курс розподілити між 
двома педагогами — за семестрами чи за окремими темами? 
Тоді підвищиться якість лекцій, не буде перериватися уч
бовий процес внаслідок хвороби, відрядження одного з ви
кладачів і т. д.

Кілька зауважень до учбового плану у зв’язку із спеці
алізацією студентів. На першому курсі необхідно передусім 
акцентувати роль нового предмета — «Введення в спеціаль
ність», бо він конче потрібен майбутнім музикознавцям. Цей 
курс покликаний виховати серйозне, творче ставлення до 
навчання, справжній інтерес до цієї професії, збудити за
цікавленість проблематикою профілюючих дисциплін, допо
могти оволодіти навичками в організації самостійної робо
ти. Лише усвідомивши, скільки зусиль і наполегливої праці 
потребує його професія, студент з самого початку навчання 
стане вимогливішим до себе. Дивно, що й досі нема єдиної 
програми цієї дисципліни для музичних вузів, зокрема му
зикознавчого факультету. Відомо, що в усіх консерваторіях 
та інститутах ці курси читаються, то чому ж не обговорити 
їх змісту і не створити хоч би тимчасового оптимального 
варіанту програми чи тематичного плану курсу «Вступ до 
спеціальності»?

Щоб поліпшити професіональну орієнтацію студентів, ви
кладання бібліографії та архівну практику також слід пе
ренести на перший курс. Опанування цими предметами, а та
кож джерелознавством стане важливим кроком майбутньо
го фахівця на шляху до самостійної роботи. А потрібний 
і важливий семінар з сучасної музики на першому курсі 
проводити не слід, бо студенти ще не можуть розібратися 
в багатоманітності сучасних напрямів ї стилів. Тому на 
практиці все буде зводитись переважно до інформаційного 
методу викладання, бо оціночний фактор передусім повинен

спиратися на достатнє знання стилів різних епох. Доцільні
шим буде перенести ці семінари на старші курси, принайм
ні на другий.

Кілька слів про підготовку журналістів-мистецтвознавців, 
музичних редакторів для радіо й телебачення. З кожним ро
ком зростає потреба у фахівцях, які не лише вміли б гли
боко розбиратися у творчих питаннях, а й могли б чітко 
сформулювати свої думки в критичних виступах (статті, ре
цензії, огляди і т. ін.). Причому діяльність їх повинна грун
туватися на принципових марксистсько-ленінських ідейно- 
естетичних засадах. На цьому наголошується і в Постанові 
ЦК КПРС «Про літературно-художню критику». Очевидно, 
такий вид навчання слід диференціювати: підготовка музич
них редакторів для радіо й телебачення, спеціальна практика 
з літературного та музичного редагування, яку треба поєдна
ти з роботою в семінарах з журналістики і критики.

Одним з основних методів навчання в наших вузах є інди
відуальна спеціалізація. Часто говорять, що для музикознав
ців її слід починати з першого курсу. Але таку постановку 
питання не можна вважати правильною, бо при наявності 
практичних та індивідуальних занять, курсових робіт з кож
ного предмета студент і так отримує певні навички. Остаточ
но ж вибрати профіль своєї майбутньої роботи він може 
лише згодом, коли попрацює під керуванням різних викла
дачів, засвоїть різні методи роботи і здобуде певні знання. 
Тому спеціалізація найбільш доцільна з четвертого курсу, 
а з першого важливо виховати готовність до творчості в най- 
ширшому розумінні. Це й повинно стати новим напрямом 
вузівської педагогіки. Таким чином, треба серйозно проду
мати й «узаконити» предметне навантаження учбового пла
ну, практикуми, стажування в музичних закладах, темати
ку й профіль дипломних робіт. При цьому слід керуватися 
майбутньою спеціалізацією студента (педагог, лектор, кри
тик, редактор, методист, фольклорист, музичний бібліотекар 
та ін.).

Педагогічна практика студентів-музикознавців проходить, 
як правило, в музичній школі, музичній десятирічці і музич
ному училищі. Але практика в музичній школі не є повно
цінною для музикознавця. Оскільки практикантів багато, 
а місця для проведення занять в середньому навчальному 
закладі не вистачає, доводиться обмежувати їх практику 
в училищі кількома темами. Для оволодіння ж методикою, 
навичками вихователя молодому педагогу необхідно працю
вати в середніх закладах принаймні учбову чверть. Протя
гом цього часу він повинен провадити регулярне опитуван
ня, заліки, ознайомитися з обов’язками класного наставника, 
навчитися вести документацію, брати участь у засіданнях 
циклової комісії, педагогічної ради тощо. Тому виникає по
треба організувати на громадських засадах при консервато
ріях та інститутах регулярну дворічну практику для студен
тів-музикознавців за програмами музичних училищ.

Ми повинні засвоювати найновіші методи навчання сту
дентів. Однак це багато в чому залежить від зміцнення й 
модернізації матеріально-технічної бази, де ми ще значно 
відстаємо від вимог часу (нема спеціалізованих аудиторій 
для прослухування музики, застаріла апаратура, погано 
укомплектована фонотека, відсутні фотокопії потрібних тво
рів). Крім цього, реалізація всіх починань визначається кон
тингентом студентів: на музикознавчий факультет повинна 
приходити справді здібна, добре підготована молодь. І хоч 
за останні роки намітились деякі позитивні зрушення, 
все ж абітурієнти, особливо з периферійних училищ, за не
значним винятком, погано знають літературу, майже не зна
йомі з сучасною музикою, поверхово розбираються в поді
ях музично-громадського життя. Час уже грунтовно пере
глянути зміст учбових програм у музичних училищах, зо
крема з музичної літератури, які давно застаріли: і досі в 
списках старанно перераховуються популярні масові пісні 
минулих років як обов’язкова література для тих, хто всту
пає на музикознавчі факультети консерваторій та інститу
тів мистецтв. Отже, слід ставити більші вимоги до випуск
ників теоретичних відділів музичних училищ, підвищити 
якість викладання, поповнити бібліотеки необхідною музич
ною літературою, організувати її  переписну, фотокопіюван
ня тощо.

Гнучке, ініціативне й наукове планування учбового про
цесу, творче використання можливостей, наданих кафедрам 
та учбовим радам, осмислення і запровадження нових мето
дів викладання — запорука успішної підготовки молодих 
спеціалістів для багатогранної творчої діяльності.

Харків Г. ТЮМЕНЄВА
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Творчій
молоді— постійну увагу

(Нотатки з VII пленуму правління 
Українського театрального товариства)

В розвитку сучасного радянського 
мистецтва все значніше місце посідає 
талановита молодь, яка бере активну 
участь у творенні визначних ідейно- 
художніх цінностей, готуючись стати 
гідною зміною видатним майстрам 
старшого покоління. «Ми раді,— гово
рив на XXV з’їзді КПРС тов. Л. І. Бреж
нєв,— що дедалі впевненіше входить у 
життя молоде покоління нашої твор
чої інтелігенції». Комуністична партія 
постійно виявляє велику турботу про 
підготовку і виховання мистецької змі
ни. Це ще раз переконливо засвідчила 
Постанова ЦК КПРС «Про роботу з 
творчою молоддю», в якій дано розгор
нуту програму удосконалення всієї си
стеми професіонального навчання та 
ідейно-політичного загартування моло
дого покоління художньої інтелігенції. 
В Постанові відзначено, що не у всіх 
художніх вузах і училищах вживають
ся заходи до поліпшення навчально- 
виховної роботи, активного формуван
ня у студентів марксистсько-ленінсько
го світогляду, глибокого оволодіння ни
ми професіональною майстерністю, за
своєння досвіду вітчизняної і світової 
культури. До викладання спеціальних 
і суспільних дисциплін недостатньо 
залучаються висококваліфіковані педа
гоги, діячі науки і культури. Партій
ні, комсомольські та громадські орга
нізації не завжди належною мірою 
враховують специфіку навчальної й 
виховної роботи в художніх вузах і 
училищах. Лише поєднання чуйного, 
шанобливого ставлення до талантів з 
вимогливістю й принциповістю може 
дати плідні мистецькі результати. По
станова передбачає ряд заходів допо
моги ідейно-творчому зростанню моло
дих митців, у тому числі встановлення 
для випускників художніх вузів золо
тих і срібних медалей з наданням ме
далістам права на стажування у ви
значних майстрів і тривалі творчі від
рядження; організація в театрах кра
їни занять з професіональної майстер
ності (сценічна мова, вокал, танець і 
т. ін.). Зростаюча роль мистецтва в 
житті радянського суспільства, його 
відповідальна соціальна функція ви
магають від художніх вузів ідейно 
озброєного, високопрофесіонального 
поповнення, свідомого свого громадян
ського обов’язку перед нашим наро
дом і героїчною сучасністю. Саме на 
це звертав увагу в доповіді з питань 
ідеологічної роботи у республіці на 
Пленумі ЦК Компартії України (тра
вень 1974 р.) член Політбюро ЦК 
КПРС, перший секретар ЦК Компартії 
України тов. В. В. Щербицький: «Ми по
винні своєчасно помічати молодих обда
рованих письменників, художників, ком
позиторів, режисерів, акторів, ростити

їх, ідейно загартовувати. Це — важли
ве завдання партійних організацій і обо
в’язок митців старшого покоління». Так, 
у мистецтві, як і в інших галузях су
спільного життя, надзвичайно велике 
значення має якісна підготовка кадрів, 
забезпечення спадкоємності, передачі в 
надійні руки естафети майстерності.

Актуальним питанням комплексного 
виховання театральної молоді був при
свячений VII пленум правління Укра
їнського театрального товариства, що 
відбувся 15—16 листопада минулого ро
ку в Одесі.

Учасники пленуму зупинялися в 
своїх виступах на досягненнях і по
шуках молодих артистів і постановни
ків, говорили про шляхи вдосконален
ня професіональної майстерності й під
несення художньої культури, про ще 
не використані творчі резерви.

У доповіді голови правління УТТ 
народної артистки СРСР О. Кусенко, 
що відзначалася критичною загостре
ністю й увагою до наболілих проблем 
театральної практики, йшлося про ус
піхи молоді, яка, спираючись на ба
гаті мистецькі традиції соціалістичного 
реалізму і досвід видатних майстрів, 
утверджує в своїх роботах принципи 
народності, партійності, інтернаціона
лізму.

Особливу увагу промовці звертали 
на вдосконалення різних форм теоре
тичної підготовки в університетах 
марксизму-ленінізму, на заняттях те
оретичних семінарів у мережі партій
ного і комсомольського навчання, в мо
лодіжних клубах. Йшлося про зміц
нення зв’язків з життям народу, про 
величезну користь творчих відряджень 
артистів на новобудови п’ятирічки, зо
крема на ВАМ, про безпосереднє зна
йомство з героїчною працею комсо
мольців, які будують нові міста, виро
щують високі врожаї. Вказувалося на 
те, що існує певний розрив між якістю 
вузівської підготовки і суворими ви
могами сьогоденної театральної прак
тики, що формування артиста, дири
гента, хормейстера не завершується, 
як відомо, в стінах консерваторій і те
атральних інститутів. На шляху до 
оволодіння всіма «секретами» професії 
випускникам доводиться ще дуже ба
гато й наполегливо працювати. Допо
могти їм покликані організовані при 
правлінні УТТ творчі лабораторії та 
семінари, які нині розгортають свою 
роботу. Тільки в цьому театральному 
сезоні розпочали працювати лаборато
рії молодих балетмейстерів (керівник 
народний артист СРСР В. Вронський), 
вокальної (керівник народний артист 
УРСР В. Козерацький) та акторської 
майстерності оперних співаків (керів
ник народний артист УРСР Д. Смолич), 
критиків музичних театрів (керівник 
доктор мистецтвознавства Ю. Станішев- 
ський).

Високу оцінку багатьох промовців 
одержала така важлива форма переда
чі досвіду провідних майстрів як на-

-----------------  М У З И Ч Н И Й  Т Е А Т Р

ставництво, що сприяє ідейному та 
професіональному гартуванню, вихо
вує почуття відповідальності за свою 
творчу працю. Наводилось чимало по
зитивних прикладів дбайливої роботи 
досвідчених майстрів з молоддю, ціка
ві факти передачі з рук в руки вико
навських традицій, улюблених партій 
та ролей. Так, відома актриса Одесько
го театру музичної комедії народна 
артистка УРСР Л. Сатосова передала 
вчорашній випускниці Одеської кон
серваторії Г. Жадушкіній свою кращу 
роль Елізи Дулітл у мюзиклі «Моя 
чарівна леді» Ф. Лоу, підготувала з 
юною співачкою цю складну партію.

Однак у деяких музичних театрах 
республіки уважне ставлення до мо
лоді, яку активно висувають на про
відні партії, далеко не завжди поєд
нується з необхідною вимогливістю, 
з вихованням почуття відповідальності, 
критичного ставлення до себе. Для су
часної артистичної молоді часто харак
терний максималізм, нетерплячість, ба
жання якомога скоріше побачити ре
зультати своєї роботи і одержати ви
знання. Молоді слід насамперед навчи
тися працювати, не оглядаючись на 
звання і титули, виховувати у себе 
почуття внутрішнього протесту проти 
шаблонів, штампів, дилетантизму. За
хоплюючись інколи новим прочитан
ням відомих творів, молоді режисери, 
художники-декоратори впадають в ін
шу крайність — в погоні за оригіналь
ними рішеннями вистави спотворюють 
ідейно-художню концепцію твору. Під
твердженням цьому може бути поста
новка «Дон-Жуана» В. Моцарта в 
Одеському театрі опери та балету режи
сером Ю. Чайкою та художником Я. Ні- 
родом, які не змогли знайти перекон
ливого образного втілення задуму ком
позитора, розкрити стильові особливос
ті опери.

У багатьох виступах йшлося про 
форми підготовки й проведення Все
союзного огляду роботи театрів з твор
чою молоддю, про те, що це важливий 
засіб у справі комплексного виховання 
театральної зміни, у піднесенні сце
нічної культури та майстерності арти
стів, диригентів, режисерів, художни
ків. Однак ще не у всіх музичних те
атрах до проведення оглядів ставлять
ся з необхідною відповідальністю та 
вимогливістю. В окремих колективах 
спостерігається формальний підхід до 
цього важливого заходу, байдужість 
до творчого зростання молоді. Такі 
факти мають місце в діяльності ху
дожнього керівництва Харківського те
атру музичної комедії, де часто забу
вають славні мистецькі традиції колек
тиву.

Секретар ЦК ЛКСМУ Г. Максименко 
зупинився на конкретних заходах, роз
роблених комсомольськими комітетами 
для дальшого вдосконалення форм 
ідейно-професіонального загартування 
молоді, на піднесенні ролі комсомоль
ських організацій у творчому житті те
атрів.

У розгорнутому виступі першого за
ступника міністра культури УРСР за
служеного діяча мистецтв УРСР Я. Ві- 
тошинського наголошувалося, що в рес
публіці робиться дуже багато для ви
ховання театральної зміни, для роз
витку славних традицій мистецтва со
ціалістичного реалізму. Молоді співа-
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Кй, артисти балету, балетмейстери, му
зиканти за останній час одержали ряд 
переконливих творчих перемог. Це, зо
крема, перша премія і золота медаль 
лауреата вокального конкурсу в Бар
селоні вихованки Київської консерва
торії, нині солістки Київського театру 
опери та балету ім. Т. Шевченка Люд
мили Юрченко, видатна перемога ви
пускниці Харківського інституту ми
стецтв народної артистки УРСР Гізели 
Циполи на четвертому Міжнародному 
токійському конкурсі на краще виког 
нання партії Чіо-Чіо-Сан, перша пре
мія на УЇІ Міжнародному конкурсі во
калістів у Ріо-де-Жанейро випускниці 
Львівської консерваторії Ольги Баси- 
стюк, «Великий приз Софії» Романа 
Майбороди, перемоги киянина Анато
лія Кочерги, одеситів Івана Понома- 
ренка й Анатолія Бойка, харків’янки 
Людмили Сергіенко на всесоюзних во
кальних конкурсах, відзначення Дер
жавною премією СРСР робіт молодого 
балетмейстера київської опери Генрі
ха Майорова й артистів Євгена Кос- 
менка і Людмили Сморгачової в балеті 
«Чіполліно» К. Хачатуряна та інші ви
значні досягнення. Сьогодні обдарова
на молодь складає половину творчих 
працівників музичних театрів респуб
ліки. Міністерство культури УРСР по
стійно розробляє і вдосконалює форми 
дальшого підвищення ідейно-професі
онального рівня молоді, поліпшення 
роботи мистецьких навчальних закла
дів, зміцнення їх висококваліфіковани
ми кадрами викладачів, активізації ді
яльності учбових театрів, оперних сту
дій. Планується найближчим часом 
розпочати підготовку балетмейстерів-по- 
становників, балетних педагогів та ре
жисерів для музичних театрів. Розши
рюється і така форма виховання моло
ді як стажування в театрах Москви, 
Ленінграда, а також у стажистських 
групах оперно-балетних колективів рес
публіки. Значно ширше повинна залу
чатися творча молодь до роботи в ху
дожніх радах театрів, у конкурсних і 
тарифікаційних комісіях.

Ідейна переконаність, соціальна ак
тивність, художня зрілість і висока 
майстерність роблять талант справжнім 
надбанням радянського народу, служін
ня якому є найбільшою радістю і най
вищою честю для молодого митця.

Про актуальні проблеми комплекс
ного виховання акторів музичних те
атрів республіки, про творчу атмосфе
ру в оперних і балетних колективах, 
про велике значення наставництва і 
про підготовку молодих критиків, які б 
успішно працювали в галузі музично- 
сценічного мистецтва, говорили у сво
їх виступах режисер Київської опери 
народна артистка УРСР І. Молостова, 
голова республіканської ради музичних 
театрів УТТ Ю. Станішевський, моло
дий режисер Одеського оперного теат
ру Ю. Чайка.

На пленумі були присутні мистецькі 
керівники музичних театрів республі
ки, які розповіли про найближчі твор
чі плани і участь в їх здійсненні мо
лоді. Так, головний диригент Одесько
го державного театру опери та балету 
народний артист РРФСР Б. Афанасьєв 
сказав, що в колективі однією з найго
ловніших проблем є виховання у 
молодих співаків справжньої професіо

нальної культури і високого художньо
го смаку. Гостро стоїть питання сце
нічної майстерності. Окремі актори не 
можуть відірвати погляду від дири
гентської палички, грають «на рампу», 
забувають про образ і про своїх парт
нерів, про ансамблевість виконання.

Б. Афанасьєв разом з головним ре
жисером народним артистом РРФСР 
Ю. Лєковим особисто готують молодь 
до відповідальних дебютів, працюють 
над поглибленням вокально-сценічних 
образів. Саме під їх безпосереднім ке
рівництвом відбулися успішні «вводи»
A. Бойка в оперу «Князь Ігор» О. Бо
родіна, де він блискуче виконав партію 
Володимира Галицького, І. Понома- 
ренка — Роберта в «Іоланту» П. Чай- 
ковського. МоЛоді співаки Л. Ширіна,
B. Литвиненко, В. Горобець, І. Поно- 
маренко — основні виконавці провідних 
партій у новій виставі «Бал-маскарад» 
Д. Верді.

Керівництво театру налагоджує 
творчі зв’язки з вокальною кафедрою 
Одеської консерваторії та оперною сту
дією (які, на жаль, деякий час були 
послаблені), планує готувати з обдаро
ваними студентами-випускниками від
повідальні партії у спектаклях діючо
го репертуару. Вже розпочалось про
фесіональне навчання солістів опери 
й артистів хору з акторської май
стерності і сценічного руху. Для моло
дих хористів запрошено педагога-вока- 
ліста, плануються заняття з мистецтва 
гриму. Одна з гострих і невідкладних 
проблем — якнайшвидше поповнення 
молоддю оперної трупи театру, особ
ливо тенорової і меццо-сопранової 
груп. У балеті (головний балетмей
стер В. Смирнов-Голованов) молоді ба
гато, і їй створено всі умови для на
буття професійної майстерності.

Головний режисер Харківського дер
жавного академічного театру опери та 
балету ім. М. Лисенка заслужений ар
тист, УРСР В. Лукашов підкреслив, що 
молодь посідає сьогодні провідне місце 
як в оперному, так і в балетному ко
лективах, оволодіває музично-сценіч
ною культурою, сучасним і класичним 
репертуаром. Наприклад, у виставі 
«Молода гвардія» Ю. Мейтуса майже 
весь акторський склад молодіжний. 
Виконавці О. Востряков, О. Шуляк, 
І. Яценко, Т. Бобошко, Л. Сергіенко, 
О. Соболева, В. Верестников, М. Ко
валь, В. Журавльов, які з великим ен
тузіазмом працювали над своїми парті
ями, виявили справжнє розуміння во
кально-сценічних характерів героїв. 
Дебют молодого баса В. Манолова у 
складній партії дона Базіліо в «Севіль
ському цирульнику» Д. Россіні — пре
красна й багатообіцяюча творча заявка 
на нові відповідальні ролі. Народний 
артист СРСР Є. Червонюк допоміг мо
лодій солістці О. Романенко підготу
вати й успішно виконати партію Одар- 
ки в опері «Запорожець за Дунаєм»
C. Гулака-Артемовського.

Більше половини нових акторських 
робіт минулого сезону — це роботи мо
лодих. І зараз вони захоплено працю
ють над образами головних героїв у 
новій постановці опери «Кармен» 
Ж. Бізе. Керівництво театру особли
ву увагу звертало на ідейно-художній 
рівень кожної вистави і кожної вико
навської . роботи. Готуючи нові партії,

диригенти й режисери іноді зустріча
ються з недостатньою професіональ
ною підготовкою молодих артистів, з 
відсутністю у них вимогливості до се
бе й творчої дисципліни. Театр розпо
чав роботу над оперою «Іркутська істо
рія» М. Кармінського, постановка якої 
присвячується 60-річчю Великого Жовт
ня. Ця вистава — новий відповідальний 
іспит для молоді і всього творчого ко
лективу.

Заслужений діяч мистецтв УРСР 
П. Варивода — головний диригент Дні
пропетровського державного театру 
опе]ш та балету — розповів про вели
ку ідейно-виховну роботу в колективі 
(з 256 творчих працівників — 187 мо
лодих), про систематичне професійне 
навчання, про постійні зв’язки театру 
з комсомольськими організаціями за
водів, радгоспів, вузів. Запрошуються 
провідні майстри радянського музично- 
сценічного мистецтва з Москви, Ленін
града, Києва для творчих зустрічей, 
відкритих рецензій, обговорення нових 
акторських робіт. Для солістів опери 
та артистів хору провадяться заняття 
а сценічного руху, танцю, акторської 
майстерності. Молодь — це і сьогод
нішнє, і майбутнє Дніпропетровської 
опери, тому в театрі існує великий, 
чітко розроблений план ідейно-профе
сійного навчання.

Головний диригент Львівського дер
жавного театру опери та балету 
ім. І. Франка заслужений артист УРСР 
І. Лацанич відзначив, що праця з мо
лоддю вимагає індивідуального підхо
ду, постійної уваги, щирої зацікавле
ності з боку керівництва і старших 
колег. Однак іноді огляди, конкурси 
мають дещо формальний характер. Ви
пустили яскраво оформлену афішу, по
казали кілька вдалих робіт, і вважа
ється, що театр виконав своє «чергове 
завдання». В центрі уваги вихователів 
театральної зміни повинні бути не ли
ше професіональні, а й морально-етич
ні проблеми. Випускники консервато
рій приходять у театри ще недостат
ньо підготованими до розв’язання 
складних виконавських завдань. Тому 
вони повинні активно продовжувати 
своє навчання. Проблема ідейно-худож
ньої якості головна у вихованні моло
дих оперних акторів, успішне її розв’я
зання залежить від творчої, доброзичли
вої атмосфери в колективі.

Для учасників пленуму переможці 
молодіжного театрального огляду Оде
си показали в оперному театрі святко
вий концерт. В ньому виступили со
лісти опери І. Пономаренко, А. Бойко, 
В. Литвиненко, Л. Ширіна, солісти ба
лету В. Волкова, М. Пєтухов, В. Михай- 
ловський, П. Філіпов, артисти опере
ти В. Альошина, Г. Жадушкіна, 
В. Фролова, Ю. Алексєєв, Ю. Дрожняк, 
В. Барда-Скляренко та ін.

Після концерту в урочистій обста
новці народні артисти СРСР Н. Ткачен- 
ко, Р. Сергіенко, М. Водяний вручили 
переможцям творчого огляду пам’ятні 
подарунки і червоні гвоздики.

VII пленум правління УТТ прийняв 
постанову, в якій розроблені конкрет
ні заходи роботи в театрах з творчою 
молоддю.

Т. ШВАЧКО
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Драматичний конфлікт 
в опері

Проблеми сучасного оперного мистец
тва не залишають байдужими ні ком
позиторів, які мріють побачити свої 
опери на сцені, ні мистецтвознавців, 
які аналізують і узагальнюють закони 
розвитку музичного театру, ні поста
новників та артистів, які прагнуть до 
втілення високохудожніх творів, ні, 
безумовно, глядача, який хоче бачити 
змістовні, цікаві вистави. Ось як самі 
композитори розцінюють становище, 
що склалося на даному етапі в опер-) 
ному жанрі. На думку А. Хачатуряна, 
одну з причин невдач сучасної опери 
треба шукати у сфері музичної драма
тургії. К. Караєв вважає, що необхідно 
прагнути до глибшого розкриття пси
хології сучасника, сміливіше шукати 
нові сценічні форми, не переносячи ме
ханічно тих чи інших прийомів драма
тичного театру й кінематографа в 
оперні постановки. С. Баласанян 
стверджує, що сьогодні значно знизи
лася культура співу. Р. Щедрін неодно
разово звертався до питання організа
ції експериментальних оперних сцен. 
О. Холмінов акцентує увагу на плано
мірній пропаганді оперних творів ра
дянських композиторів (36. «Творчест- 
во». № 1. М., «Советский композитор», 
1973).

Одне з найважливіших питань су
часного оперного жанру — співвідно
шення музичної та літературної дра
матургії, яке виявляється в площині 
побудови драматичного конфлікту в 
опері.

Конфлікт — основний елемент будь- 
якого художнього твору, він веде до 
драматичних зіткнень, допомагає роз
криттю багатства образів, поступово
му утвердженню художньо-естетичної 
ідеї. Драматичний твір виникає як «ху
дожня, естетична модель засвоєння 
справжніх, суттєвих суперечностей бут
тя, що зберігають свою силу в русі і 
боротьбі людини» (С. Владимиров. Дей- 
ствие в драме. Л., «Искусство», 1972, 
стор. 26). В. Волькенштейн характери
зує драму як зображення дії, точні
ше — конфліктів (В. Волькенштейн. 
Драматургия. М., «Советский писатель», 
1969, стор. 9).

Спрямовуючи розвиток сюжету, кон
флікт організує компоненти образної 
системи твору. Його емоційна повнота 
розкривається в момент кульмінації, 
що часто співпадає з розв’язкою драми. 
На шляху до кульмінації він збагачу
ється побічними зіткненнями, сюжет
ними і образними мотивуваннями, про
являючись у багатоманітності спів
відношень «магістралі» дії і певного 
(конкретно-історичного, жанрового, ко
лористичного та ін.) фону.

В оперному творі конфлікт потребує 
особливих форм підготовки і розв'язан
ня. Він реалізується в боротьбі музич
них тем, які несуть у собі провідний 
образний зміст. Чим більше конфлікт 
зазнає впливу саме музичних вира
жальних засобів, тим своєрідніша його

нова художня функція. Це підтверджує 
відома теза Б. Асаф’єва: драматичний 
конфлікт в опері розкривається як 
конфлікт інтонаційний. У змалюванні 
протидіючих сил опера використовує 
«комплекси інтонацій», в яких розкри
ваються й індивідуальні характери, і 
узагальнені групи героїв. Таким чи
ном, виникають «ніби перекинуті від 
однієї точки дії на другу, і часом від
далену, «інтонаційні арки» чи відпо
відності. Ці «арки» орієнтують слух 
від акту до акту... і в цілому виникає 
стрункий світ звукообразів, що «пере
кликаються» (Б. Асафьев. Избранньїе 
труди, т. 1. М., Изд-во АН СССР, 1952, 
стор. 179).

Конфлікт в опері не обмежується 
лише кульмінаційним зіткненням про
тидіючих сил. Великого значення на
буває процес його підготовки на різ
них стадіях розгортання інтонаційно- 
тематичних комплексів. Цей розвиток 
відбувається за допомогою лейтмоти
вів, контрастного зіставлення, динамі- 
зації і т. д. У процесі написання опери 
вибір інтонаційно-тематичних комп
лексів має принципове значення. Зда
ється, що саме з цього починається 
осмислення майбутнього твору у всьо
му його драматургічному плануванні. 
Від нього залежать інтенсивність роз
витку сюжету, активність зіткнень, по
лярність сфер дії. Це означає перш за 
все структурну призначеність тематиз
му, виявленість його ладо-тональних 
та метро-ритмічних властивостей. Саме 
так досягається просторова широчінь 
музичних тем, свобода й природність 
образної побудови опери. Ці ж риси 
підкреслює Б. Ярустовський у твор
чості Чайковського: «турботу про єди
ний, безперервний, наскрізний розви
ток конфлікту з відсіченням усього, що 
перешкоджає його розвиткові» (Б. Яру- 
стовский. Драматургия русской опер- 
ной классики. М., Музгиз, 1953, 
стор. 87).

Класична драма з її чіткістю образ
них характеристик, логікою розвитку 
сюжету, рельєфністю конфлікту, струн
кою ідейно-художньою концепцією дає 
прекрасний матеріал для музичної ін
терпретації.

В опері «Назар Стодоля» К. Даньке- 
вича інтонаційно-тематичні комплекси 
зведені до лейтмотивів Хоми, Назара, 
Гната. Характеризуючи ці персонажі, 
вони майже незмінно йдуть за сюже
том, «вводять» героїв у дію, беруть 
участь в розвитку драматичного конф
лікту. В сцені двобою лейтмотиви по
єднуються в контрапункті. Таке музич
не прочитання тексту відповідає харак
теру соціально-побутової драми Т. Шев
ченка (гостра інтрига, підвищена актив
ність дії, невелика кількість дійових 
осіб, моралізація тощо). Тут конфлікт 
весь «на поверхні», прямо реалізується в 
драматичному діалозі, збагачений сце
нічними перипетіями.

В опері Ю. Мейтуса «Украдене ща

стя» з цілісного інтонаційно-тематич
ного комплексу виростає тема «укра
деного щастя», сфера дії якої надзви
чайно велика. Саме з неї народжують
ся всі, або майже всі, музичні теми 
опери. Перед нами своєрідний моноте- 
матизм драматургічного мислення ком
позитора. Лейтмотиви включаються в 
драматичну боротьбу відповідно до роз
витку основного конфлікту — розкриття 
внутрішнього світу Анни, стають мате
ріалом для побудови складної системи 
взаємодії образів.

В опері-феєрії «Лісова пісня» конф
лікт драми В. Кирейко переводить в 
план двох музичних сфер: кола інто
націй, що так чи інакше пов’язані з 
темами сопілки, Мавки, Лукаша (їх 
джерело — пісні, записані Лесею Укра
їнкою на Волині) і пісні «Ой ти знав», 
яка набуває в опері значення антипо
ду піднесеної експресії образу Мавки.

Лейтмотив Мавки стає наскрізним 
дійовим образом «Лісової пісні» — він 
відкриває оперу і ставить крапку у 
розвитку музичної драми, визначає 
рух музичного матеріалу як розгортан
ня «єдиної драматичної дії». Виразно 
гнучкий, він постійно перебуває в дра
матичному поєднанні з характеристи
ками інших героїв. У фіналі компози
тор розвиває психологічні здатності 
лейтмотивів Мавки, Лукаша, сопілки, 
йде углиб конфлікту, досліджує духов
ний зміст образів.

Радянська драматургія ставить перед 
композиторами нові відповідальні зав
дання.

У багатьох оперних творах 20—30-х 
років відчувався вплив виражальних 
засобів драматичного театру і кіно. Це 
виявилося насамперед в опері «Вибух» 
Б. Яновського, де нема психологічно 
завершених характеристик, художніх 
узагальнень, відсутній симфонічний 
розвиток. Конфлікт тут вирішується 
не музичними засобами, а лише зов
нішніми сценічними прийомами. Недо
лік твору — ілюстративність і прямо
лінійний підхід до слабкої п’єси Л. Ма- 
кар’єва. Помилка композитора не в то
му, що він звернувся до виражальних 
засобів драми і кіно, а в тому, що, за
хопившись ними, він «забув про ос
новну специфіку оперного . жанру — 
провідне значення саме музичної ви- 
ражальності у розкритті драматичного 
конфлікту та образів» (Л. Архімович. 
Шляхи розвитку української радянсь
кої опери. К., «Музична Україна», 
1970, стор. 74).

Більш успішним виявилося звер
нення В. Фемеліді до талановитої п’є
си Б. Лавреньова «Розлом» з цікаво 
виписаними образами головних персо
нажів. Соціальні перетворення, як у 
фокусі, зібрані в сім’ї Берсенєвих, 
розлом старого світу виявляє внутріш
ні протиріччя героїв і найсильніших 
виводить на нові морально-етичні ви
соти.

У створенні конфлікту В. Фемеліді 
керувався розгорнутою системою лейт
мотивів. Наскрізним стає музичний об
раз революційного матроса Годуна з 
його вольовою темою, близькою до ге
роїчної фанфари. Світ роздумів зосе
реджено в музичній характеристиці 
капітана Берсенєва. Схвильовано-по- 
ривчаста тема Тетяни. Всі лейтмотиви 
тяжіють до протилежних інтонаційно- 
тематичних комплексів. Один з них
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пов’язаний з темами моря, героїчної 
фанфари, революційними піснями, ха
рактеристикою Годуна і матросів, дру
гий — з темою змови контрреволюціо
нерів, інтонаціями маршу, псалмів, ха
рактеристиками Штубе та ін.

Композитор створив розгорнуту си
стему лейтмотивної драматургії для 
розкриття конфліктних зіткнень на різ
них етапах дії. Відсутність схематиз
му в протиставленні груп персонажів, 
однозначності в змалюванні характе
рів героїв — величезне досягнення 
В. Фемеліді. Важливого значення на
був жанрово-побутовий фон (частівки, 
сентиментальний вальс і т. д.). Тут 
вплив драматичного театру на оперу 
виявився у зверненні до сучасної те
матики. Але цього було недостатньо 
для створення історико-революційного 
полотна. Можливо, необхідний певний 
час, щоб склалися художньо-естетичні 
принципи жанру, глибше була осмис
лена революційна піснетворчість — 
основа лексики історико-революційної 
опери.

«Загибель ескадри» В. Губаренка 
увібрала краще з досвіду оперного те
атру 20-х років, але відрізняється від 
творів цього періоду тим, що в основі 
її лежать класичні нормативи оперно
го жанру і принципи, які склалися 
вже в творчості С. Прокоф’єва, Т. Хрєн- 
никова, І. Дзержинського. Композитор 
розуміє, що тільки спираючись на тра
диції, на активне їх переосмислення 
можна відтворити в музиці героїчну 
атмосферу минулого, передати пульс 
життя країни, знайти ключ до сердець 
сучасних глядачів.

У драмі О. Корнійчука дані основні 
передумови для її оперної інтерпрета
ції. Джерело наскрізної дії — неприми
ренні суперечності між силами револю
ції і контрреволюції. В багатошаровому 
конфліктному потоці дії розкривається 
доля Оксани і Гайдая. З глибоким ро
зумінням законів театру О. Корнійчук 
будує драматичну дію, яка «переклю
чається» в різні темпоритмічні пло
щини.

Конфліктність драматургії О. Корній
чука знаходить в опері багатогранне 
розкриття. В боротьбу вступає музич
ний тематизм революційної матроської 
маси, комітету більшовиків, образів 
Стрижня, Балтійця, Оксани, Гайдая з 
одного боку і тематизм збірного образу 
контрреволюції, Адмірала, Кноріса, Коб
зи та ін.— з другого. Внутрішнє ба
гатство тематизму, різноманітність ха
рактеристик створюють складний полі
фонічний рух до кульмінації.

Драматичний матеріал, багатий за 
мовною і сценічною виразністю, веде 
композитора до музичного узагальнен
ня. Хорова «Пісня моря» у Пролозі — 
експозиція образу Революції; в ній від
чутна «мускульна» сила часу. Таким 
чином, здатність до інтеграції, створен
ня еквівалента основної ідеї драматич
ного твору є характерною особливістю 
музичних виражальних засобів.

Форми реалізації драматичного кон
флікту в опері залежать від дії інтона
ційно-тематичних комплексів. Саме в 
цьому невичерпна сила жанру. Образи 
драми одержують точну музичну харак
теристику, а лейтмотиви стають елемен
тами симфонічного розвитку. Спираю
чись на систему образів драми, компо
зитор створює чітку систему музично- 
драматургічних взаємин, що охоплює
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сфери дії вокально-мовної інтонації, 
симфонічних виразових засобів. Більше 
того: так, як сюжет можна назвати ма
теріальним виявленням конфлікту, так 
провідну музичну тему опери можна зі
ставити з «єдиною драматичною дією» 
п’єси. Такими є теми «украденого щас
тя» в опері Ю. Мейтуса, сопілки в «Лі
совій пісні» В. Кирейка, певною мі
рою — Назара в опері К. Данькевича, 
героїчної фанфари в «Загибелі ескад
ри».

Драма, що потрапляє до рук лібрет- 
тиста, втрачає ряд своїх компонентів: 
максимально скорочується текстовий 
матеріал, з якого виділяються вузлові 
слова, фрази, що синтезують «тему пе
реживання» (К. Станіславський), пере
будовуються сцени й акти, вводяться по
етичні фрагменти, узагальнюються об
рази і т. ін. І все це робиться для роз
криття конфлікту, щоб звільнити сце
нічну дію опери для широкого розгор
тання саме музичних засобів виражен
ня. Це не означає, що єдино можливим 
для оперного лібретто матеріалом є п’є
са, але зайвий раз доводить необхідність 
його стрункої драматургії.

В новій опері В. Губаренка «Крізь 
полум’я» широко використаний інтона
ційний арсенал революційної пісні, ге
роїчної фанфари, музична мова відріз
няється підвищеним емоційним строєм. 
Але далеко не завжди драматичний 
конфлікт витікає з глибини подій, а об
рази головних героїв психологічно вмо
тивовані. Один з недоліків твору — ілю
стративне, не пристосоване до завдань 
сучасного музичного театру лібретто. 
З іншого боку, підкреслена музична 
«компрометація» ворожого табору (інто
наційна мова, оркестр) «знімає» психо
логічну напругу драматичної бюротьби 
і применшує художню достовірність об
разу революціонера Сергія.

Композитор відчуває можливості ди
намічного, тембрового, фактурного конт
расту, а також упевнено використовує 
ресурси гротескового зображення кон
фліктних груп персонажів. Але від 
внутрішнього розкриття змісту образу

він відходить в бік зображальності. 
І якими б не були успішні характерис
тичні спостереження композитора, вони 
залишаться лише намаганням перека
зати схематичну фабулу лібретто. Про
відний образ опери «Крізь полум’я» в 
амплітуді його емоційних коливань не 
стає збірним образом бійця революції.

В. Губаренко багато уваги приділяє 
фабулі (саме до цього його кличе ліб
ретто!) і втрачає на психологічній за
глибленості образів. Якщо ми зверне
мося до кращих героїко-патріотичних 
оперних творів, то помітимо, що не зов
нішньо дійові сцени, а психологічно зо
середжені стають центрами в розкрит
ті соціального змісту: не «тріумфаль
на» поява антонівців, а могутні селян
ські хори в опері «В бурю» Т. Хрєннико- 
ва; не серія гучних пострілів, а «Дума 
про двох сестер» в «Милані» Г. Майбо- 
роди; не атаки білогвардійців, а сумна 
пісенька Вайнонена в «Оптимістичній 
трагедії» О. Холмінова. Розвиваючи цю 
традицію радянської опери, В. Губарен
ко в «Загибелі ескадри» ввів розгорну
ті епізоди, які крізь призму музики, 
лірики й поезії передають схвильовану 
атмосферу революційного часу. Тут роз
крилися внутрішні можливості музич
ного мистецтва щодо змалювання духов
ного світу людини, перемогла романтика 
подвигу, про що слушно зауважує 
А. Мокренко: «Життєва боротьба у всій 
її розмаїтості на крилах високої пое
зії — ось чого чекають від опери...» 
(ж. «Музика» № 1, 1975 рік).

Конфлікт в опері нерозривно пов’я
заний з принципами симфонізму і здійс
нюється за допомогою взаємодії інто
наційно-тематичних комплексів. Важ
ливою умовою їх плідної розробки є 
рівноцінне художнє змалювання сил, 
що залучаються до драматичної бороть
би. Розкриваючи зміст літературно-дра
матичного першоджерела в новому му
зичному аспекті, композитор обов’язко
во повинен володіти майстерністю дра
матурга.

І. МАМЧУР



ПІСНЯ ПРО ХЛІБ
Слова Л . Д ениеенко М узи к а  О. Б іл а ш а



Трудний, солоний від пекучих сліз,
До нього віковічних дум стремління. 
Здавалося, не із землі він ріс,
А з мук людських він виростав корінням.

Приспів:
Він топтаний, він палений в огні:
У край вривались полчища, навали...
За нього комуністи у борні
Під кулю серце власне підставляли.

Тоді, як день боров зловісну ніч,
І треба сил здолати лихоліття,
Свого шматка не доїдав Ілліч,
Щоб залишити хліб голодним дітям. 
Приспів.

Молилися на нього в давнину 
Діди і пращури далекі наші,
Не брали в руки й крихітку одну, 
Йому уклін спочатку не віддавши.

Приспів.
Ми ідемо до світлої мети.
Свій хліб новий, пахучий і великий, 
Мов душу власну, будем берегти. 
Благословенний він. Святий навіки.

Приспів.

БАТЬКІВЩИНО, СВІТЕ МІЙ Слова Л . Р еви  
М узи к а  М. Ш ербіна
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Вийду я весною синьою 
У березові гаї,
Де піснями солов’їними 
Ранки повняться твої. 
Заспіваю соловейком я 
І вклонюсь красі твоїй: 
Це тобі, тобі любов моя, 
Батьківщино, світе мій!

А любов не знав відстаней: 
Через гори і моря 
Я до тебе лицу піснею,
Бо в тобі розквітла я. 
Світиш зіркою невгасною,
І тому в моїх краях 
Я живу твоєю ласкою, 
Земле радісна моя!

17



РАЙДУГА
Слова П. Х а р ч ен к а  М узи к а  В. В ерм еиича

В’ється сонячна стежина, 
По водицю йде дівчина. 
Коло чистої криниці 
Райдуга цвіте.

Приспів:
Принеси на райдузі повні відра радості, 
Повні відра радості принеси.
Кожному зустрічному на удачу, дівчино, 
Перейди доріженьку, перейди.

Синя стрічка на дівчині, 
А червона на калині. 
Коло чистої криниці 
Райдуга цвіте.

Приспів.

Хтось веселки з неба зніме, 
Старостів пов’яже ними. 
Коло чистої криниці 
Райдуга цвіте.

Приспів.

18



Е С Т Р А Д А

Тенденції 
розвитку 
сучасної естради

Самоствердження популярної музики як різновиду музич
ного мистецтва — процес тривалий і суперечливий. Чимало 
її «пропозицій» вилучається з музичного побуту, не ви
тримуючи випробувань часом. Водночас позначаються тен
денції, що так чи інакше відповідають вимогам сучасності. 
Вони закріплюються, стають нормою, нерідко — еталоном. 
Одним з яскравих прикладів такої еволюції можна вважа
ти вокально-інструментальні ансамблі (ВІА). Якщо загли
битися в їхню історію, то, безумовно, слід віддати належ
не славнозвісному «ліверпульському квартетові», який оста
точно усталив зразок найпоширенішої тепер в естрадному 
виконавстві форми колективних об’єднань (до «Бітлз» вони 
виникали спорадично). Зараз вже можна говорити навіть 
про історію такого типу виконавства: вік, наприклад, окре
мих вітчизняних ВІА («Співаючі гітари», «Орера») дорівнює 
майже двом десятиріччям. Для мистецького колективу це, 
звичайно, солідний строк, що дає право з цілковитою підста
вою аналізувати набутий досвід.

У 1969 р. група соціологів-музикознавців, очолювана Ері- 
кою Баскаї, встановила, що тільки в одному Будапешті в 
той час нараховувалось 1200—1300 всіляких біт-груп. Визна
чити кількість професіональних ВІА на Україні виявилося 
справою складною. Річ у тому, що виникають і зникають 
вони дуже швидко. Ось чому будь-які цифри щодо їх кіль
кості будуть завжди приблизними. І все ж, за останніми 
підрахунками, у концертних організаціях республіки пра
цюють понад 60 вокально-інструментальних ансамблів. Серед 
філармоній, у штаті яких перебувають три-чотири естрадні 
колективи,— Ворошиловградська, Дніпропетровська, Запо
різька, Львівська, Миколаївська, Черкаська.

Назви окремих українських ВІА — витвори найнестримні- 
шої фантазії: «Мріяни», «Краяни», «Юнги, що співають», 
«Здрастуйте, ц е — ми!»... Вони піддаються класифікації за 
певними принципами — наприклад, ботанічним («Червона ру
та», «Смерічка», «Арніка», «Гроно», «Червоні маки», «Кали
на»), орнітологічним («Беркут», «Чайки», «Крила»), геогра
фічним («Світязь», «Збруч», «Дністр», «Товтри», «Дніпро», 
«Славутич»), онтогенетичним («Юність», «Ровесник», «Моло
дість»), музичним («Гітари», «Чарівні гітари», «Кобза», «Ве
селий камертон», «Музики», «Веселі музики», «Струни серця», 
«Естрадін») тощо. За допомогою декотрих назв можна від
творювати пейзажні замальовки: «Кримські зорі», «Водо
грай», «Райдуга», «Ватра», «Веселка». Є ще «Орфей» і «Оле
ся» та багато інших. Однак буває дуже складно виділити 
з-поміж ВІА такі, що відрізняються не лише за цазвою. Ось 
про це передусім і варто поміркувати.

Одразу зауважимо, що ознаки подібності не слід обмежу
вати складом ансамблів. Якщо порівняти, скажімо, «Черво
ну руту», «Світязя», «Гроно», «Водограй», то, звичайно, не
важко помітити, що їхній інструментарій майже однаковий 
(всі ансамблі, крім тривіальних електрогітар, використову
ють досить розвинену духову групу). Однак не скажеш, що 
ні колективи — близнюки. Приблизно однаковий склад сим
фонічних оркестрів аж ніяк не знижує інтересу до їхніх 
виступів, коли у них цікаві програми, і, зрозуміло, не вини
кає нарікань з приводу «інструментальної подібності» (у 
всякому разі, це не дратує і не перешкоджає сприйняттю 
музики). Обурення слухача цілком слушно спрямовується 
насамперед на малохудожні твори, на яких позначається 
брак композиторського таланту, запозичення або невміння 
користуватися оркестровими барвами, та на незадовільне 
виконання, що спотворює будь-який шедевр.

Отже, ознакою одноманітності українських ВІА можна 
вважати сам принцип складання концертної програми, 
довкола якого вони варіюють свій репертуар. Від ансамблів 
чомусь вимагається, щоб у концерті крім творів так званої 
композиторської музики обов’язково звучали обробки народ
них пісень — навіть у  тих колективів, яким краще вдають

ся джазові композиції, а їх манеру можна визначити як 
«сучасну естрадну». Ось у таку систему звучання й відбу
вається трансформація народнопісенних джерел. І добре, як
що це робиться на високому професійному рівні (як, при
міром, у «Музик» Закарпатської філармонії або чернівець
кої «Червоної рути»). В іншому разі — коли «обробляти» на
родну пісню беруться ВІА, професіональність яких є сум
нівною, відбувається фальсифікація, заяложування фольк
лору. Цим колективам треба знати, що народна музика має 
специфічні особливості, вивченням їх займається відповідна 
наука, і тому не дивно, що «друге життя» народній мелодії 
здатні дарувати лише справжні художники, фахівці. Серед 
них імена М. Глінки, М. Римського-Корсакова, М. Лисенка, 
Д. Шостаковича, Б. Лятошинського. Прикро, що, часто по
силаючись на одне з поставлених перед радянськими музи
кантами завдань, яке передбачає всебічне засвоєння музич
ного фольклору, виявлення досі невідомих його шарів, ху
дожнє керівництво деяких концертних організацій, затвер
джуючи «народні номери» у програмі новоспечених ВІА, ще 
дуже рідко ставить питання: а чи гідні оці напівпрофесіо- 
нальні ансамблі торкатися фольклорних першоджерел?

Змушені підкорятися загальним репертуарним вимогам, тоб
то горезвісному принципові побудови концертів, далекогляд
ніші ВІА, однак, знаходять вихід. Щоб запобігти спотворен
ню фольклору, вони виконують народну пісню так, як спі
ває її народ,— а капела або з мінімальним використанням ін
струментів. Тут і елементи троїстої музики, і імітація' зву
чання народного інструментарію, і просто його використан
ня. Саме так «Червона рута» подає обробку В. Дайнеки «Ой 
ти, дубе-дубе», «Світязь». (Волинська обласна філармонія) — 
«Щедрика», «Мрія» (Укрконцерт) — «Стоїть гора високая», 
«Олеся» (Ровенська обласна філармонія) — обробку пісні 
«Стьопа». Та у даному випадку — звернемо на це увагу — 
відбувається вимушений відхід від вже виробленої манери 
виконання, притаманної кожному конкретному ансамб
леві. Взагалі поєднання різнохарактерних манер в од
ному виконавському колективі завжди негативно познача
ється на його стилі, і колектив тоді втрачає своєрідність. 
І щоб цього не трапилося, ансамблям слід спеціалізуватися 
в одній виконавській манері, дотримуватись власної репер
туарної лінії, якомога яскравіше індивідуалізованої. Як на 
приклад можна послатися на «Кобзу» (Укрконцерт) — ан
самбль, що виразно орієнтується на фольклорні традиції і 
в репертуарі, і в інструментарії. Однак у репертуарі «Коб
зи» поруч з написаними в народному дусі творами О. Біла- 
ша, В. Філіпенка та інших композиторів знаходимо пісні, 
що не відповідають загальному напрямкові ансамблю (на
приклад, «Натхнення» О. Мажукова).

Виступає вокально-інструментальний ансамбль «Світязь».
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Це стосується і «Смерічки», яка останнім часом почала 
втрачати характерність, що виявлялася у зверненні до бу
ковинського фольклору та доборі пісень, написаних у тако
му плані. Наприклад, вона пропонує слухачам твори, що в 
свій час визначили обличчя ансамблю (пісні В. Івасюка, 
Л. Дутківського), і композиції (типу «Русская раздольная» 
В. Куликова), що роблять репертуар дещо строкатим. 6 в 
ньому й твори, які співає «Червона рута»: «Пісня буде по
між нас», «Червона рута», «Ти — моє крило», «Два перстені» 
В. Івасюка, «У Карпатах ходить осінь», «Пісня про ма
тір» Л. Дутківського. Такий збіг особливо впадає в око, бо 
і склад колективів, і аранжировки майже однакові, та й пра
цюють вони обидва в Чернівецькій філармонії. Тут же йде
ться не стільки про дублювання репертуару, скільки про 
можливість небажаної конкуренції між ансамблями, про за
грозу перетворення «Смерічки» у двійник «Червоної рути». 
Нам здається, що цьому обдарованому колективові слід по
силити фольклорний ухил (тим більше, що вже є й досвід). 
Можливо, варто впевненіше використовувати поширені на 
Буковині сопілки, скрипки, цимбали. У тому, що написані 
для такого складу твори не втрачають специфічних рис ест
радної музики, а, навпаки, розширюють її можливості, мож
на переконатися* на прикладі вдалих експериментів фран
цузького композитора Володимира Косма. З його музикою 
була можливість познайомитися в серії кінофільмів про «Ви
сокого блондина», де, до речі, такий інструментарій був .ні 
до чого. А от «Смерічці», на наш погляд, він конче потріб
ний.

Одноманітність українських ВІА посилюється ще й тим, 
що деякі з них до використання фольклорних зразків підхо
дять формально, часто обмежуючись піснями, які увійшли 
в «застольний репертуар». Звідси й дублювання (зрозуміло, 
не навмисне). Причому не завжди скажеш, що у різних ко
лективів трактування тих самих творів принципово різне. 
Тепер особливим «попитом» у ансамблів користується «Ой 
чорна я си, чорна» («Червона рута», «Смерічка», «Беркут»), 
«Волоцюга» («Гроно», «Кобза»), «Тече вода» («Смерічка», 
«Мрія»), «Ішов козак» («Кобза», «Мріяни»), «Ой чия ж то 
крайня хатка» («Смерічка», «Олеся»), «Щедрик» («Світязь», 
«Краяни») та ін. Звичайно, ніхто не вимагає, щоб вони ор
ганізовували фольклористичні експедиції (хай вже цим зай
маються фахівці), бо у нас існує доволі літератури з запи
сами народних пісень, якими можна поповнювати реперту
ар. До речі, скільки цікавого міститься, наприклад, лише у 
збірках серії «Українська народна творчість», що видає «На
укова думка»! Але, на превеликий жаль, ці збірки, здаєть
ся, і не відомі нашим ВІА. Обізнаність з основами фолькло
ристики, певна річ, нікому не завадить. А от відсутність та
ких знань іноді спричинюється навіть до парадоксального. 
Згадаємо, приміром, виконання «Світязем» у стилі «чуау-оиЬ» 
української народної пісні «Ой дівчино, шумить гай» або 
обробку «Гроном» менш відомої «Не рубай зеленого дуба» 
в дусі грузинської лезгінки (таке враження створюється че
рез імпульсивне повторення акордів тоніки і сьомого нату
рального ступеня).

Всі ці приклади — тільки тенденція. Говорячи про пози
тивне у зверненні ансамблів до фольклору, можна відзна
чити самобутні обробки народної пісні, які виконуються і 
«Червоною рутою» («Ой ти, дубе-дубе», «За нашов стодолов», 
«А коник чорненький»), і «Смерічкою» («Прийшла карта 
нам до войска», «Ой чия ж то крайня хатка»), і «Світязем» 
(«Гарбуз білий качається»), і «Олесею» («Ой у полі три кри
ниченьки», «Скрипка би не грала»), і «Гроном» («Марійка»)...

І ще: у концертних програмах багатьох ВІА впереміж - з 
обробками народних пісень і творами радянських компози
торів нерідко виконуються шлягери іноземних авторів. На 
перший погляд у цьому немає нічого непередбаченого: що ж, 
і артистам, і слухачам відомі останні новинки поп-музики, 
між якими трапляються досить непогані твори. Проте чи 
варто все «тягнути» на сцену? Коли б це були якісь особли
ві інтерпретації, а То ж в основному калька. Не так вже 
важко скопіювати фонограму, розписати відому пісню для 
складу свого колективу. В кращому разі можна досягти 
якості першоджерела. Але навряд чи цим повинно займати
ся професіональні артисти, які покликані промовити влас
не слово у мистецтві і з яких бере приклад самодіяльність. 
Копіювання — це «наука» для початківців, чим, як відомо, 
і «славляться» аматорські ВІА. Та між ними і професіональ
ними виконавцями повинна бути різниця.

Останнім часом помітна хибна практика підтекстовувати 
модні закордонні мелодії, при цьому мало цікавлячись зміс
том оригінального тексту. У зв’язку з цим варто пригадати 
зауваження О. М. .Пахмутоцої, яке пролунало з трибуни

Другого пленуму Спілки композиторів СРСР, присвяченого 
проблемам пісні (Київ, 1975): «Ніж слухати пісню із закор
донним акцентом, краще послухати просто гарну англійську 
пісню чистою англійською мовою».

А втім, звернення наших ВІА до «імпортного» репертуару 
деякою мірою пояснюється відсутністю високохудожніх тво
рів сучасних вітчизняних, і зокрема українських, компози
торів — творів, які б прикрасили програму будь-якого ест
радного колективу. Найчастіше репертуарний дефіцит запов
нюється якщо не підтекстовками до західних «бойовиків», 
то за рахунок «опусів» сумнівної художньої якості. їх ком
понують самі ж виконавці або самодіяльні автори. Цікавих 
пісень^серед цієї «продукції» зустрічається небагато. В укра
їнській естраді така співдружність, як, скажімо, О. Білаша 
і «Кобзи», В. Золотухіна і «Музик», І. Поклада і «Мрії», 
0; Екімяна і «Арніки», В. Івасюка і «Червоної рути» — ще 
рідкісне явище. І в цьому, мабуть, провина не лише самих 
ВІА, а й композиторів, які не мають творчого контакту з 
ними і внаслідок цього пишуть пісні «абстрактно», тобто не 
розраховуючи на конкретне виконання. Через це й спеціалі
зація ансамблів відбувається уповільнено. Так, новатори 
«Світязя» прагнуть застосувати в естраді світломузику. 
А хто ж напише для них твори у такому ключі?.. Залишаєть
с я — вже вкотре!— закликати композиторів до грунтовного 
заглиблення в особливості «легкого» жанру, який вимагає 
серйозного підходу.

Декілька зауважень щодо аудіовізуального оздоровлення 
українських ВІА.

Чимало колективів працює з акустичною радіоапаратурою, 
яка потребує заміни чи хоча б профілактичного ремонту (мо
же, це викликане звуковою потужністю, від якої відвідува
чі концертів поступово втрачають слух?). Апаратура або без
надійно «фонить» під час виступу артистів, або «стріляє» в 
публіку оглушливими звуками, не передбаченими режису
рою концерту.

До речі, про режисуру. її  втручання у драматургію про  ̂
грами вже тому необхідне, що співак-шоу, який спроможний 
самостійно зробити з музичного твору маленьку виставу (як 
Алла Пугачова), на нашій естраді — все ще рідкість. Учас
ники українських ВІА «театралізують» пісню, як їм забаг
неться. Щоправда, тут бувають щасливі винятки. Досягнен
ням «Мрії», наприклад, досі залишаються «Зх, мамочка» 
О. Флярковського і «Цар-переможець» А. Дулова, успіхом 
«Чайок» є «Хорошо бьі» В. Муромцева, «Світязя» — народ
на «Ой Семене», «Червоної рути» — коломийки. Але, на жаль, 
все це тільки винятки... А хореографія! Виконавиць тієї ж 
«Мрії» іноді буває просто шкода — так вимушено вони ви
конують мало не у всіх піснях буквально три рухи, нага
дуючи заведених манекенів.

Не може задовольнити й одяг багатьох ансамблів. Щоб 
підкреслити їхній «етнографізм», артистів одягають у ква- 
зі-народні костюми. Стилізація під народне вбрання зводить
ся переважно до розмальованих киптарів — іноді з коштов
ною вишивкою — і барвистих стрічок. Нерідко «прикрасами» 

таких костюмів стають всілякі волани, рюші, блискітки, наши
ті казна-де і як — аби було барвистіше. І на все це витрачаю
ться чималі кошти. Саме такий одяг, часом роблячи зовніш
ність артистів просто блазенською, викликає й відповідну 
реакцію залу. І тоді враження від концерту не поліпшує ні 
серйозна тематика пісень, ні добре їх виконання.

Не у кожного ВІА є свій модельєр-дизайнер, як, примі
ром, Василь Зінкевич — соліст «Світязя». За його ескізами 
у керованих О. А. Кулик художньо-виробничих майстернях 
с. Мелієва Вижницького району Чернівецької області зроб
лено і сценічні костюми народної артистки УРСР Софії Ро- 
тару. Ми впевнені, що питання про костюми ансамблів роз
в’язалось би краще, якби за це серйозно взявся Республікан
ський Будинок моделей.

Приблизно за останні п’ять років хвиля «ансамблеманії» 
помітно ослабла. Частина колективів, так і не знайшовши 
для себе самобутнього напряму, розпалася — випробування 
«на міцність» витримали тільки найбільш цікаві з них. При
міром, у ПНР за цей час припинили діяльність «Червоно- 
чарні», «Трубадури», «АВС», «Філіпінки», «Амазонки» та ба
гато ін. Проте такі ансамблі залишають після, себе ту «квінт
есенцію», яка й породила зацікавленість ними. Так, поль
ській естраді вони дали К. Кравчика, К. Пронько, X. Фронц- 
ков’як, Е. Гроховецьку, Л. Осіньську, які виступають тепер 
як солісти. Окремі українські виконавці — Ю. Багатиков, 
Т. Міансарова, Л. Іванова, Б. Жайворонок — утворюють 
власні ансамблі, які слід розглядати просто як акомпануючі 
склади. Інакше кажучи, позначилася тенденція переваги 
солістів над ВІД.; Саме вони тепер визначають привабливість
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цих колективів. Дійсно, чи так би цікавили «Дружба» без 
Едіти Ц’єхи, «Червона рута» без Софії Ротару, «Орера» без 
Нані Брегвадзе, «Веселі хлоп’ята» без -Алли Пугачової? Плід
на співтворчість об’єднує Василя Зінкевича і «Світязя», Іва
на Поповича і «Ровесника» (Львівська обласна філармонія), 
молоду співачку Наталю Гуру і «Гроно». Пригадуються ви
ступи «Кобзи» і Валентини Купріної, за участю якої ан
самбль записав свою першу платівку (на жаль, їхній зв’язок 
чомусь припинився).

Практика «звільнених» солістів цілком себе виправдовує. 
Це не випадково, бо неможливо водночас і грати, і співати 
однаково добре. Розуміючи це, «Світязь», «Смерічка», «Мрія» 
створили суто вокальні групи. Така спеціалізація зумовлює 
зростання професійної майстерності, тому що співакам вже 
не доводиться займатися грою на музичних інструментах, 
а оркестрантам — вокалом. За таких умов і репертуар зруч
но поповнювати. А це — одне з вразливих місць наших ВІА, 
які неймовірно довго «експлуатують» ^зроблену одного разу 
програму. На опанування, нового репертуару ансамблям да
ється досить стислий так званий репетиційний перірД* Вкла
датися у його рамки багатьом перешкоджає головним чи
ном брак професіоналізму (в галузі аранжировкй; читанні 
з листа тощо). Тому за цей час вдається розучити лише кіль
ка нових творів, а продовжити строк репетицій не дозволяє 
надміру інтенсивна «гастрольна мережа». А от заслужена ар
тистка УРСР Тамара Міансарова кожйого концертного сезону 
поновлює репертуар майже повністю. Цьому сприяють досвід 
і знання, набуті співачкою в стінах Московської консерва
торії.

Всі без винятку ВІА мають у репертуарі стереотипну «ін
струментальну композицію» з обов’язковим 5-хвилинним со
ло ударних. Переважно це —просто грюкіт, рідко почуєш 
справжнє ї ї  або рр. Складається враження, що біт-групи 
значення слова «біт» (з англ.— удар) розуміють буквально, 
часом забуваючи, що у поп-музиці' ритмічне начало нале
жить все ж таки грі ударних, а не їхньому трощінню. До 
речі, ударна секція налічує багато інструментів. І щоб опа
нувати принаймні частину цього комплекту, розвинути по
трібні м’язові відчуття — словом, придбати професійні навич
ки та прийоми гри, необхідно вчитися. Тут виникає склад
ність, бо вчитися, прямо скажемо, ніде: відповідні відділен
ня музичних училищ та консерваторій республіки підготов
кою кадрів для естради спеціально не займаються; Ось чо
му в українських ансамблях працюють музиканти без на
лежної освіти. За таких обставин, безсумнівно, нелегко по
долати пута емпіризму, самодіяльності. Як висловився про 
це О. Флярковський, «замикається коло: дилетант стає про
фесіоналом, у якого повинен вчитись наступний диЛетант».

Відзначимо ще одну загальну тенденцію: тяжіння високо- 
професійних ВІА до «серйозних» жанрів. Ця тенденція по
винна всіляко заохочуватись: адже завдяки написаним у та
ких жанрах творам відбувається, можливо, перше знайом
ство численних слухачів, що віддають перевагу виключно 
поп-музиці, з характерними рисами — хай і в «знятому» ви
гляді — крупних музичних форм. У радянській композитор
ській практиці «серйозні» естрадні твори починають посіда
ти чільне місце. Ще у 60-ті роки наші слухачі почули «Джаз- 
симфонію» Б. Троцюка, Концерт для віолончелі та естрад
ного оркестру В. Соловйова. Серед вітчизняних виконавських 
колективів, що орієнтуються саме на такі твори, можна на
звати ансамблі «Співаючі гітари»^ який опанував зонг-оперу 
О. Журбіна «Орфей і Еврідіка», «Музика», який щойно здійс
нив постановку рок-опери А. Богословського за повістю 
О. Гріна «Червоні вітрила», «Добрне молодцьі», який висту
пає з власного театралізованою композицією «Стародавня 
Русь». На розвитку «серйозно-легкої» музики, як відомо, на
полягав Сергій Прокоф’єв. Ця музика, названа А. Сохором 
«музикою для слухачів, що розвиваються», у вихованні ху
дожньої культури нашої молоді, безперечно, здатна відігра
ти позитивну роль.

Щодо українських ВІА, то жоден з них поки що не може 
похвалитися принаймні наскрізною побудовою програми. їх 
виступи — це концерт, де є місце і пісням, і танцям' і скет
чам, і навіть «оригінальним» жанрам. Так, всупереч ота
кій «різноманітності», а слушніше,— еклектиці, за режисер
ським задумом ці концерти здебільшого на один зразок, бо 
і твори виконуються однакові (переважно композиції В. Іва- 
сюка, Є. Мартинова, Д. Тухманока) — пісні, котрі подобаю
ться публіці. Однак повторення їх різними виконавцями (та 
ще й у подібній манері відтворення) не йде на користь 
і пісням, які внаслідок частого звучання просто швидко на
бридають слухачеві. Догоджаючи вимогам різних? смаків, ко
лективи, що у такий спосіб стають навіть популярними і да

ють касові збори, ла цьому заспокоюються ,й прйпйцяють 
пошуки самобутніх шляхів у мистецтві, водночас втрачаючи 
свою індивідуальність. А запорука справжнього успіху мит
ця, життєздатності його мистецтва — це насамперед яскрава 
самобутність, вміння уникати запозичень, втілювати у тво
ри своє «Я». «Ви гадаєте, у нас мало молодих людей, що 
вміють співати пісні? — висловилась якось Едіт Піаф.— їх 
тисячі! Але дайте мені особистість!». Що ж, велика естрадна 
співачка мала рацію.

У статті ми торкнулися лише окремих тенденцій, харак
терних для українських ВІА, свідомо вибравши об’єктом 
аналізу найбільш сильні. Як бачимо, і ці ансамблі не по
збавлені певних вад. Серед шести десятків музичних колек
тивів такого типу, створених при концертних організаціях 
УРСР, цікавих — одиниці. Невже це початок виродження 
найпоширенішої естрадної форми виконання, яка, вичерпав
ши всі можливості, наблизилась до свого кінця? Ні. Скоріше 
це той випадок, коли кількість ще не позначилася на якос
ті. Криза, що захопила ВІА,— це не кінець їх взагалі. Це — 
симптом кінця початкового періоду їхнього Існування. Ми 
вже зупинялися на позитивних моментах, характерних для 
творчості деяких естрадних колективів. Посилення цих мо
ментів знаменуватиме початок нового етапу в історії ВІА. 
Однак здійснити це перешкоджають певні причини і перед
усім — невисокий професійний рівень зі всіма наслідками, 
що звідси випливають.

Отже; настав час з усією відповідальністю поставити пи
тання про відкриття при музичних навчальних закладах рес
публіки естрадних відділень. Це справа не нова. Такі відді
лення вже існують у деяких вузах Російської Федерації, 
реЬпублік Прибалтики. Багатий досвід нагромаджено в Бол
гарії, Польщі, Чехословаччині, куди у разі потреби можна 
було б посилати стажистів.

Репертуарно-редакційній колегії Міністерства культури 
УРСР варто оголосити спеціальний конкурс на створення ви
сокохудожніх творів для естрадних виконавців. Потрібні 
конкурси та огляди колективів, що допоможуть виявити 
кращі з них. Таких слід заохочувати, набутий досвід —всі
ляко пропагувати. Для підвищення професійної майстернос
ті та стимулювання доцільно здійснити переатестацію ар
тистів ВІА (як це зробило Міністерство культури РРФСР) 
і реорганізацію тих ансамблів, що не відповідають вимогам 
специфіки ВІА, у звичайні концертні бригади (якими вони 
в багатьох випадках і є насправді). Всі ці та інші заходи, 
на наіпу думку, здатні якісно змінити становище вокально- 
інструментальних ансамблів, вивести їх з полону бездум
ної розважальності.

Ю. ТОКАРЄВ
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О С В ї ' Г А ,  В И Х О В А Н Н Я

ЕКСПЕРИМЕНТ
ПРОДОВЖУЄТЬСЯ

Останнім часом проблема дошкільного виховання юних 
музикантів особливо актуальна. За ініціативою Міністерства 
культури УРСР в Одеській музичній школі № 4 протягом 
семи років проводиться експериментальна робота для вдо
сконалення його методів і форм.

Результати експерименту узагальнив Республіканський 
семінар-практикум, у якому взяли участь педагоги й дирек
тори ДМШ Києва, Одеси, Львова, Харкова і Дніпропетров
ська. Тут зазначалося, що одне з важливих завдань дошкіль
ного виховання — прищеплення навичок, які сприяють успіш
ному навчанню музики. Гармонійний розвиток музичних 
здібностей і виявлення творчої перспективності дітей у до
шкільний період позитивно впливає на якість набору учнів 
до першого класу.

На жаль, ще дуже мало видруковано посібників для скри
палів та віолончелістів, внаслідок чого заняття в підготов
чих групах ведуться здебільшого за шкільною програмою, 
часто б,ез урахування вікової психології дитини. Нам хоті
лося б тут поділитися набутим досвідом.

Важливою умовою, яка визначає весь напрямок дошкіль
ного виховання скрипалів і віолончелістів, є якість засвоєн
ня навчального матеріалу. Нестійкість дитячої уваги визна
чає нормування часу занять: вони повинні бути нетривали
ми, але цікавими й продуктивними. У перші три-чотири мі
сяці велику користь дають групові заняття з включенням 
спеціальних ігр. Добір дітей у групу слід здійснювати за 
їхніми здібностями. Засвоєнню і закріпленню необхідного 
матеріалу значно допомагають творчі змагання. Завдання, 
поставлені на уроці, завжди мають бути посильними для уч
нів і не перевтомлювати їх. Відзначаючи успіхи малюків, 
педагог повинен водночас виховувати у них почуття відпо
відальності.

Методика занять з юними скрипалями й віолончелістами 
вимагає не тільки врахування вікових особливостей дітей, 
а й строго індивідуального підходу до кожного з них. При
родно, що весь стиль роботи з дошкільнятами відрізняєть
ся від методів занять з учнями І класу музичних шкіл: уч
бовий матеріал подається в чергуванні з спеціальними ігра
ми або в самих іграх. Це викликає жвавий інтерес до склад
них завдань і допомагає легшому засвоєнню учбового ма
теріалу.

За період дошкільного навчання у дитини слід розвинути 
музичний слух, почуття ритму, навчити нотної грамоти. Во
на повинна вміти правильно тримати інструмент і смичок, 
засвоїти елементарні ігрові рухи, чисто інтонувати в рамках 
першої позиції, збагатитися музичними враженнями, за до
помогою спеціальних вправ домогтися розкутості м’язів під 
час гри. І, звичайно, любити музику й цікавитися суміжни
ми видами мистецтв.

Розвиток музичного слуху — головне завдання дошкільно
го виховання струнника. Матеріалом для такої роботи є 
пісня, яка найбільш зрозуміла для дитини. Текст, що пояс
нює звукові образи, допомагає сприйняттю музики. Проспі
вуючи пісню, слід ї ї  тактувати, спеціальною паличкою від
стукувати метро-ритм.

Коли пісенний репертуар дошкільнят зростає, доцільно 
використовувати гру у відгадування знайомих мелодій: пе
дагог грає на скрипці чи віолончелі відому пісню, а діти 
відгадують її  назву. На пізнішому етапі роботи над роз
витком музичного слуху, коли учні вже знайомі з нотною 
грамотою, зацікавлює інша гра: на металевій дошці накрес
лено нотний стан і скрипковий або басовий ключ, на столі 
лежать магнітні фішки-ноти; педагог грає на скрипці або 
віолончелі поспівку з 5—6 звуків, а учень ставить фішки 
на потрібні лінії нотного стану. Виходить своєрідний дик
тант.

Дуже важливим моментом у роботі над розвитком музич
ного слуху дітей, що вчаться на струнно-смичкових інстру
ментах, є внутрішнє звуковисотне уявлення, без якого не
можливе чисте інтонування. Закласти основи навичок внут
рішнього слухання у початкуючих скрипалів і віолончеліс
тів на підготовчому етапі навчання — завдання надзвичай
но важливе. Основний напрямок або схема такої роботи ві
дображається у формулі: «бачу — чую — граю». Перед тим

як виконати певну ноту, учень скрипаль або віолончеліст по
винен її внутрішньо почути. Звідси виникають і відповідні 
форми роботи: перш ніж грати п’єсу, слід її просольфеджу- 
вати. Треба привчити майбутнього музиканта до своєрідного 
«слухання очима».

Дуже корисною формою роботи є така: педагог виконує 
мелодію, а учень з інструментом у руках уважно стежить за 
послідовністю звуків. Учитель раптом перестає грати, і да
лі нотний текст відтворює учень.

Правильна робота за методом «бачу — чую — граю» сприяє 
чистому звуковисотному інтонуванню. У цей час корисно 
іноді виконувати п’єсу ріггісаі/о, щоб не відвертати уваги 
учня на подолання труднощів у рухах правої руки.

Важливо також стежити за інструментом дитини, який 
часто розладнується і ускладнює роботу над чистотою інто
нації.

Велику користь у роботі з дошкільнятами дає виконання 
невеликих п’єс від різних нот, тобто підбирання за слухом 
мелодії, ї ї  транспонування. Цей метод значною мірою акти
візує музичний слух на швидкі реакції.

Необхідний теоретичний матеріал, нотну грамоту, назви 
частин скрипки і смичка та інше слід подавати не настир
ливо, не поспішаючи, використовуючи для цього спеціальні 
ігри. Наприклад, для вивчення нотної грамоти можна корис
туватися згаданою металевою пластиною з нотним станом 
і магнітними фішками-нотами. Дитині цікаво правильно роз
ставити їх.

При вивченні нот і положення пальців на грифі великий 
інтерес викликає така гра. На металевій пластині з нотним 
станом і скрипковим чи басовим ключем намальовано гриф 
скрипки або віолончелі з чотирма струнами. На струнах 
колами обведено місця, де повинна бути виконана та чи ін
ша нота. У грі беруть участь два учні під контролем педа
гога: один ставить магнітну фішку-ноту на лінію нотного 
стану, а другий — іншу магнітну фішку в коло, намальова
не на грифі, в тому місці, де ця нота повинна виконуватись. 
Засвоєння теоретичного матеріалу при цьому відбувається 
непомітно і легко.

На уроках у підготовчих групах учитель повинен уміло 
чергувати ігри, учбовий матеріал і розповіді про видатних 
виконавців та про суміжні види мистецтва. Добре, наприк
лад, щоб учень відтворив на малюнку сюжет музичної п’єси, 
яку він вивчає. Все це розширює кругозір майбутнього музи
канта, прищеплює йому любов до мистецтва.

Навчаючись правильно тримати інструмент і смичок, пра
цюючи над рівним рухом смичка (паралельно з підставкою) 
і над правильними рухами різних частин правої руки, ду
же добре тимчасово користуватися приладом Ю. А. Полян- 
ського, що допомагає порівняно швидко розв’язувати цю 
важливу проблему. Прилад нескладний, його можна вигото
вити самому. Це легкий тонкий металевий стрижень, що на
кладається на гриф на шляху ведення смичка. На стрижень 
насаджена гумова трубочка, яку учень пальцями правої ру
ки водить вгору та вниз. Якщо при цьому рухи учня занадг 
то сильні, то пальці, стискуючи трубочку, перешкоджатимуть 
її рухові вздовж стрижня. Таким чином контролюється і 
м’язовий стан пальців. Прилад Полянського допомагає та
кож у постановці лівої руки.
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З пертих кроків навчання слід використовувати спеціаль
ні вправи для розслаблення м’язів усього корпусу дитини, 
особливо плечового, пояса і рук. Позитивні результати дає 
вправа, яку потрібно часто повторювати на уроках: ноги 
поставити на ширину плечей, корпус нахилити вперед, віль
но звісивши руки. Прищеплення навичок релаксації в ди
тячому віці залишає помітний слід протягом всього часу на
вчання музиканта: усувається «застиглість м’язів» під час 
гри.

Педагоги, що працюють з дошкільнятами, повинні виявля" 
ти також ініціативу у пошуку нових форм роботи. Добра ор
ганізація їх підготовки сприяє розвиткові професіонального 
навчання скрипалів і віолончелістів. Поступаючи до першого 
класу, юний музикант має вже певний досвід і легше долає 
труднощі на шляху оволодіння виконавським мистецтвом.

Одеса О. СІАНКО

Я К  допомогти
ЮНИМ ДУХОВИКАМ

Виховання молодих виконавців на духових інструментах 
за останні роки досягло певного якісного рівня, однак стан 
цієї важливої справи не можна вважати задовільним. Даль
ше поліпшення підготовки спеціалістів даного профілю не
можливе без подолання ряду серйозних недоліків самої си
стеми навчання духовиків у всіх ланках, насамперед у по
чатковій.

Певну роль тут відіграє фахова специфіка: починати нав
чання гри на духових інструментах доводиться на 3—6 (а 
іноді й більше) років пізніше, ніж на інших. (Виняток ста
новить флейта, на якій можна вчитися грати з 7—8 років — 
у залежності від фізичного розвитку дитини). Як бачимо, 
порівняно з іншими інструменталістами духовик поставле
ний в гірші умови: він не використовує дуже важливого ран
нього періоду для закладення фундаменту майбутніх фахо
вих навичок, загальномузичного розвитку.

На той час, коли початкуючий гобоїст, кларнетист, фаго
тист, трубач (а тим більше тромбоніст або тубіст) вчиться 
видобувати лише перші невпевнені звуки і ледве обізнаний 
з нотною грамотою та сольфеджіо, його однолітки піаністи, 
скрипалі, баяністи вже досить далеко просунулись в оволо
дінні фахом, музично-теоретичними знаннями, виконують 
твори великої форми, грають в учнівських ансамблях та ор
кестрах, а деякі виступають як солісти в концертах. Таким 
чином, сама система навчання зумовлює відставання духо
виків.

Нерідко трапляється, що на відділ духових переводять уч
ня, який не зміг показати позитивних результатів з іншої 
музичної спеціальності. Однак тут потрібно не менше праці, 
таланту, наснаги, ніж для опанування будь-яких інших ін
струментів. Буває, що такий учень маючи певні здібності, 
і навички, швидко надолужує на новому для себе інструмен
ті все упущене. Але найчастіше переведений вибивається з 
колії, і тут все вирішує наявність у нього фахових даних, 
методична майстерність викладача.

Потребує перегляду також порядок відбору в класи ду
хових інструментів. Відомо, що внаслідок недостатньої про
паганди музичного мистецтва, а також з інших причин бать
ки не завжди охоче віддають сюди дітей. Якщо ж і пого
джуються, то абсолютна більшість учнів прагне стати тру
бачами і кларнетистами. На другому місці у них флейта, 
валторна, тромбон. На жаль, гобой, фагот, туба, як прави
ло, залишаються в школах «дефіцитними», тому для нав
чання на них нерідко доводиться приймати найменш здіб
них, слабо підготовлених дітей, які «не підійшли» за своїми 
даними на інші інструменти. Так утворюється розбіжність 
у загальному зичних і фахових знаннях, і вона зберігається 
на довгі роки.

Часто викладачам музичних вузів доводиться доопра
цьовувати з студентом те, що не було ним сприйнято в муз- 
школі та училищі.

Особливо незадовільна підготовка тромбоністів. Почавши 
заняття на своєму інструменті пізніше від інших учнів, во
ни змушені надолужувати упущене шляхом форсованих за
нять з фаху і... відстають у загальному розвитку, в теоре
тичній підготовці. Окремі класи ведуть не спеціалісти з да
ного профілю, які не можуть розпізнати серйозних дефек

тів у поставі губного апарата учнів, що й призводить до за
кріплення хибних навичок гри.

Провідні радянські музиканти-педагоги, вивчаючи прогре
сивний досвід країн соціалістичної співдружності, відзна
чають деякі важливі моменти в музичному вихованні дітей 
і юнацтва. Так, в НДР широко застосовуються сучасні ме
тодичні системи, особливості яких висвітлювались і в нашій 
спеціальній літературі та періодичній пресі. Вони вже почи
нають впроваджуватись у радянських музичних навчальних 
закладах.

Одним з важливих елементів початкового музичного вихо
вання в НДР та ряді інших країн є навчання за особливою 
методикою майже всіх дітей 6—7 років гри на блок-флей- 
тах — простих духових інструментах типу сопілки. Практи
ка довела, що воно сприяє розвиткові слуху, ритму, музич
ної пам’яті і — що особливо важливо — дає незамінну осно
ву для вивчення сольфеджіо, зокрема для ладового вихован
ня. Безумовно, це корисно для майбутніх музикантів усіх 
спеціальностей.

З ініціативи професора І. Ф. Пушечникова у одній з мос
ковських музичних шкіл організовано експерименталь
ний клас блок-флейтистів. Результати слід вважати позитив
ними. Зроблені перші кроки до створення таких класів і в 
ряді музичних шкіл на Україні. Розширення масштабів цієї 
роботи можливе на базі вдосконалення і серійного випуску 
деяких вітчизняних народних духових інструментів, виготов
лених за точними акустичними розрахунками, з спеціально 
дібраних матеріалів.

У Тернопільській області налагоджено масовий випуск 
хроматичних добре вистроєних сопілок. Якість їх цілком від
повідає завданням, про які тут йдеться. Виконавство на цьо
му інструменті дістало підтримку і розвиток на кафедрі на
родних інструментів Львівської консерваторії. В класі со
пілки, який веде викладач М. Т. Корчинський, з успіхом ви
конуються крім спеціальних обробок народних пісень та 
інструментальних награшів твори для флейти, гобоя тощо. 
Наприклад, винятково вдалою виявилась сопілкова інтерпре
тація гобойного концерту угорського композитора Ф. Гідаша 
у виконанні студента Р. Дверія.

Останнім часом почали виготовлятись крім сопранової (або 
«дискантової») сопілки також альтова, тенорова, баритонова. 
Поки що їх стрій не завжди узгоджується, інструмент по
требує дальшого вдосконалення. І все ж сьогодні ясно, що на
ша хроматична сопілка не тільки може замінити блок-флей- 
ту, а й безумовно переважає її в якості та силі звучання.

Засвоєння учнями молодших класів навичок гри на со
пілці або блок-флейті дає дуже важливі результати. Це ви
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робленая стійких асоціацій між певними аплікатурами та 
інтонуванням (що в одним з характерних моментів релятив
ного музичного виховання); раннє і фундаментальне набут
тя навичок виконавського дихання, атаки звуку, голосове- 
дення і звуковедення, вироблення рівномірності видиху і ос
нов штрихової техніки; сприйняття навичок ансамблевої гри; 
закладення основ техніки гри на дерев’яних духових інстру
ментах (певна подібність аплікатур) і нарешті — прищеп
лення навичок фразування.

Неважко передбачити й інші позитивні наслідки цього но
вовведення. При навчальних музичних закладах можна бу
де створювати інструментальні ансамблі нового типу, які з 
цікавістю сприйматимуться масовим слухачем і сприяти
муть популяризації творчості класиків, радянських компо
зиторів, народної музики. Саме в таких ансамблях краще 
продовжувати й розвивати національні музичні традиції, під
готовляти молодих музикантів до гри на народних духових 
інструментах. Ці колективи спроможні на високому худож
ньому рівні виконувати старовинну музику в звучаннях, 
наближених до оригінальних.

Навчання гри на сопілці або блок-флейті переважно гру
пове, колективне, оскільки свистковий вібратор цих інстру
ментів не висуває особливих проблем щодо постави губного 
апарата, аплікатури. Елементарні навички гри учень легко 
сприймає за кілька уроків, якість звуку швидко досягає 
нормативної. Класні заняття на сопілках або блок-флейтах 
не обмежуються лише виконанням гам, тризвуків, вправ, 
простих мелодій. Вже на початковому етапі можливе вико
нання ансамблями нескладних творів, а в. старших класах — 
і досить складних.

Засвоївши навички гри на сопілці і досягнувши певного 
рівня музичного розвитку та віку, коли можна починати 
навчання на обраному духовому інструменті, діти в кілька 
разів швидше, ніж це спостерігається тепер, оволодівають 
основами виконавської техніки. Даний метод має і ті пере
ваги, що обрання інструмента, на якому буде спеціалізува
тись учень, можна відкласти на кілька років, щоб, детально 
простеживши в процесі занять за його індивідуальністю, 
безпомилково визначити майбутній фах. А це одна з акту
альних проблем: адже нерідко буває, що дитина потрапляє 
не на «свій» інструмент і при досить добрих здібностях не 
досягає очікуваних успіхів.

На нашу думку, в класі сопілки гобоїстам і кларнетистам 
треба навчатись 3—5 років, фаготистам, трубачам, тромбо
ністам — 4—7 років. Тривалість занять флейтистів рідко мо
же перевищувати 1—2 роки, бо вони мають можливість 
відносно рано перейти на основний інструмент.

Вже тепер необхідно подбати про створення методичних 
посібників і підручників, «Школи гри на сопілці та блок- 
флейті». Це, однак, не виключає використання окремих 
вправ та етюдів, написаних в оригіналі для флейти, гобоя, 
кларнета. Та найперше, що слід зробити,— це підготувати 
педагогів до викладання гри на сопілці.

Зауважимо, що використання цього інструмента, даючи 
учневі значні переваги в його загальномузичному розвит
кові, не розв’язує всіх проблем. Саме в заняттях із сольфе
джіо закріплюються важливі навички активного інтонуван
ня, ладового виховання, розвитку ритму. Тому необхідний 
певний зв’язок, координація навчання гри на сопілці з кур
сом сольфеджіо. Це забезпечить максимальну ефективність 
набуття знань з обох дисциплін. Не виключено, що в май
бутньому буде створений своєрідний синтез сольфеджіо з 
грою на сопілці.

Результати проведених експериментів переконують, що, 
переходячи на свій основний інструмент, учень, який про
йшов курс навчання гри на сопілці, може розв’язати для се
бе всі наступні проблеми значно легше і швидше, ніж не- 
підготований учень з однаковими даними.

Введення в музичних школах цього курсу різко підви
щить фахову і загальнотеоретичну підготовку випускників 
відділів духових інструментів усіх музичних навчальних за" 
кладів. Безумовно, зросте складність і різноманітність ре
пертуару абітурієнтів музичних вузів. Нові дослідження ме
тодичної специфіки навчання гри на сопілці в експеримен
тальних класах сприятимуть також дальшому розвиткові 
теорії і методики викладання гри на духових інструментах. 
А головне — на всіх етапах навчання зменшиться відставан
ня духовиків від учнів інших спеціальностей у загальному- 
зичній і фаховій підготовці.

В. ЦАЙТЦ,
в. о. доцента, вав. кафедрою духових інструментів 

Львівської консерваторії

НАРОДЖЕННЯ
ФІЛАРМОНІЇ

Донецька дитяча філармонія починалася так: спочатку 
з’явились гуртки «Знати і любити музику», «Клуби любите
лів музики», виїзний лекторій у Харцизьку, народна фі
лармонія в Жданові, піонерська філармонія у Донецькій 
ДМШ № 4, народні університети і консерваторії. Водночас 
із розширенням мережі навчальних закладів відшукувались 
нові форми пропаганди музичного мистецтва та дитячого ви
конавства. Цьому сприяли також щорічні творчі звіти шкіл 
Донеччини, які проводилися в театрі опери та балету. За 
прикладом наших київських колег вирішили створити і в 
себе дитячу філармонію.

До кожної теми, передбаченої дворічним планом роботи, 
художня рада підходила творчо, не обмежуючись лише кон
цертами. Наприклад, темі «Кабалевський — дітям» передува
ла тривала підготовка: проведено було конкурс учнів-вико- 
навців музичних шкіл спочатку по відділах (відбірковий), 
потім по школах (І тур), кущові (II тур) і нарешті заключ
ні концерти та виступ по телебаченню в передачі «Клуб 
трьох китів». Організовано також змагання лекторів-музи- 
кознавців, концертмейстерів і ведучих.

Ми прагнули залучити до роботи у філармонії щонайбіль
ше школярів: організували учнівську раду, призначили ста
рост груп, інспекторів хору, оркестру та ін. У своїй ді
яльності керувалися досвідом колег Київської дитячої фі
лармонії.

З часом створили ще один філіал з центром у Макіївці. 
До цього куща входять музичні школи Макіївки, Харцизька, 
Шахтарська, Тореза, Снєжного, Амвросіївського району.

Чимало шкіл створюють у себе на місцях районні і міські 
дитячі філармонії. Керівництво їх будує свою роботу згідно 
плану обласної дитячої філармонії, для контролю на кон
церти та інші заходи запрошує членів художньої ради ку
ща. Рішенням Донецького міськвиконкому на базі Донець
кої обласної дитячої філармонії відкрито міську дитячу 
філармонію. Організовано міські збірний симфонічний і ду
ховий оркестри, ансамбль скрипалів.

Плануючи концерти, ми намагаємось розширити репертуар 
учнів музичних шкіл творами українських радянських ком
позиторів: К. Стеценка, С. Людкевича, М. Колесси, В. Косен- 
ка, А. Штогаренка, Ю. Щуровського, І. Шамо, А. Коса-Ана- 
тольського, К. Мяскова, Ю. Рожавської, М. Дремлюги та ба
гатьох інших відомих митців, а також місцевих самодіяль
них композиторів і членів Донецького відділення Спілки 
композиторів України.

У дев’ятьох містах нашої області відбулися концерти під 
девізом «Жовтнем народжена», в яких брало участь близько 
тисячі учнів музичних шкіл, їх відвідало понад сім тисяч 
школярів.

Ми провели конкурс на краще виконання творів Д. Б. Ка- 
балевського до 70-річчя від дня народження композитора. 
Донецьке обласне телебачення присвятило цій даті одну з пе
редач «Клубу трьох китів». У концерті взяли участь пере
можці нашого конкурсу. Передача одержала хорошу оцінку 
Державного комітету Ради Міністрів УРСР по телебаченню 
і радіомовленню. «Для мене було великою радістю одержати 
Вашого теплого листа,— пише нам з цього приводу Дмитро 
Борисович.— Від усього серця вітаю учасників циклу концер
тів «Жовтнем народжена».

Цікавими були цикл бесід до Міжнародного Дня музики, 
огляд оркестрів народних інструментів до 75-річчя від дня 
народження М. П. Осипова і конкурс на краще виконання 
творів нашого земляка С. С. Прокоф’ева (до 85-річчя компо
зитора) .

Часто організовуємо змагання оркестрів народних інстру
ментів, духових, камерних і симфонічних оркестрів та хоро
вих колективів. Зокрема, провели конкурс юних композито
рів Донбасу, присвячений XXV з’їздові КПРС. Донецьке 
міжобласне відділення Спілки композиторів України взяло 
шефство над його переможцями і постійно працює з ними.

Хвилюючою для дітей була зустріч з їхнім земляком 
К, О. Мясковим. Він написав «Пісню піонерів Донбасу», яка 
вперше була виконана на цьому святі.

Донецьк М. ПАЛИВОДА
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ОРКЕСТР ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ
І ЛЕКТОР ДЛЯ ДОШКІЛЬНЯТ

Йшла телевізійна передача: концерт з творів відомого ра
дянського композитора. Перед звучанням кожного твору дик
тор цікаво розповідала про автора. Однак у її  розповіді не 
було ні імпровізації, ні творчого начала. Лектор не відхо
дила від тексту, частково читання відбувалося за кадром. 
Загалом, звичайна передача, характерна для багатьох місь
ких студій. Слухачам на перший погляд може здатися, що 
лектор або музичний коментатор тут взагалі не обов’язко
вий, що його може замінити Диктор. Інша справа, коли лек
тор веде живу бесіду з аудиторією, коли він допомагає вста
новити контакт між композитором, виконавцем і слухачем. 
Завдання це не з простих, особливо коли йдеться про ор
кестрову музику, коли число «дійових осіб» в даному творі 
досить велике. Більш широким стає поле «музичного спо
стереження» — вслухування, і тим важче «музичному гіду» 
зосередити увагу публіки на найважливішому у сприйманні 
твору.

Треба сказати, що і слухачам у залі (а також біля теле
екранів), і оркестрантам зовсім не байдуже, чи прозвучить 
добре відшліфований монолог, чи лектор зацікавить аудито
рію. Від лектора значною мірою залежить, яким буде «бо
йове хрещення» нової музики чи сприйняття давно відомої. 
Його повинно цікавити все: відгуки слухачів, преси, заявки 
на виконання тих чи інших творів, поінформованість публіки 
про наступні концерти, склад аудиторії у програмах різних 
жанрів. Лектор в ідеалі повинен поєднувати в собі трибуна 
й освіченого, чуйного співрозмовника, пропагандиста і агі
татора, критика і рецензента, соціолога.

Багато чого мусить робити лектор і багато в чому йому 
треба допомагати. Союзне і республіканське міністерства 
культури періодично запрошують лекторів на семінари, фі
лармонії посилають їх у творчі відрядження, допомагають 
організовувати шефські виступи; художні ради, приймаючи 
програми концертів-лекцій, критикують лекторів куди охо
чіше, ніж диригентів, солістів і музикантів. Однак чимало 
питань лекторійної роботи залишається невирішеними, хоч 
порушувались вони неодноразово.

Перш за все необхідне методичне об’єднання, творчий об
мін між філармоніями, рецензування не випадкових робіт, а 
всієї системи лекторійної роботи, включаючи участь у ній 
оркестру. Бажано, щоб колектив виконавців побував на за
воді чи в колгоспі. Тоді гранично стислий коментар лектора 
(чи диригента) водночас із яскравим, дохідливим виступом 
зацікавить слухачів. Коментар у даному випадку стає ли
ше необхідним поштовхом до сприйняття колективної твор
чості цілого оркестру.

Поїздки на завод, шахту, в село мусять стати системою 
саме як планові концерти-бесіди, а не тільки як шефські зу" 
стрічі. Важко переоцінити значення такої пропаганди ми
стецтва серед робітничої аудиторії. Тут дуже доцільно по
знайомити слухачів з надрукованими заздалегідь короткими 
анотаціями. Лектор повинен використовувати будь-яку мож
ливість, щоб популяризувати музику не тільки безпосеред
ньо перед її  виконанням, а й за день-два до цього — у бесі
ді, у статті багатотиражної заводської газети, по радіо.

Підготовка майбутнього лектора починається в музичному 
училищі. У навчальній програмі на курс «Лекторська прак
тика» відводиться лише по одному півріччю на III і IV кур
сах, причому це тільки індивідуальні заняття. Та чи не див
но, що дисципліна, яка має навчити студента спілкуватися 
з аудиторією, включає лише індивідуальні заняття. Кіль
ка років тому на прохання студентів-теоретиків проводили
ся спільні заняття III і IV курсів. І досі чимало студентів 
згадують, яким був корисним для них перший лекторський 
досвід у досить вузькому колі зацікавлених слухачів.

Знайомство студентів-теоретиків з різними аудиторіями, 
активне зацікавлення їх агітаційно-пропагандистською ро
ботою школи, ПТУ, технікуму, заводу, шахти, колгоспу — 
це школа практичного досвіду майбутнього фахівця.

Ленінський заклик «Мистецтво належить народові» продов
жують втілювати в життя лектори-музикознавці країни.

Ворошиловград Р. ПОНАРОВСЬКИЙ

Розвиток творчих здібностей дітей тісно пов’язаний із зба
гаченням їх художніми враженнями. Вміння сприймати тво
ри мистецтва у малюків потрібно виховувати. Враховуючи 
особливості сприйняття музики дошкільнят, ми намагаємося 
урізноманітнювати методи і прийоми навчально-виховного 
процесу у дитячому комбінаті № 420 м. Києва, застосовує
мо найбільш ефективні засоби, які б підвищували якість 
навчання і виховання. Технічні засоби у поєднанні з інши
ми формами роботи сприяють більш яскравому засвоєнню 
музично-навчального матеріалу, вносять різноманітність у 
проведення занять. У нашій роботі по вихованню дошкіль
нят ми поставили собі за мету розвинути рухові навички 
дітей, виразність співу, формувати індивідуальні творчі 
здібності і художній смак наших вихованців, а також при
лучити їх до народної і класичної музики.

Так, ми підібрали потрібні грамплатівки, магнітофонні за
писи музичних творів. Часто використовуємо народну музику 
в інструментальному і оркестровому виконанні, класичні тво
ри, доступні для сприйняття дітей за формою викладу, рит
мом. Іноді вступом до занять є коротке оповідання або 
вірш, що служить джерелом для фантазії дітей. Виступи ма
лят на святкових ранках регулярно записуємо на магніто
фонну стрічку, щоб потім, слухаючи їх, вони аналізували 
свої помилки і виправляли їх. Спостереження показали, що 
це активізує дітей, розвиває музичний слух, голосові дані 
й виразність виконання пісень.

Для розвитку творчих здібностей на тематичних концер
тах, святах найчастіше використовуємо епідіаскоп, грам
платівки. Чудове виконання, різноманітні варіації, мелодій
не звучання народних інструментів приносять дітям справж
ню радість, збагачують новими музичними враженнями, го
тують їх до сприйняття симфонічної музики. Систематичне 
прослухування таких творів поглиблює враження, розширює 
уявлення й розуміння музичних образів, розвиває фонема
тичний, мелодичний і тембровий слух, збагачує слуховий 
досвід.

У нашій фонотеці велика кількість платівок і магнітофон
них записів. Готуючись до музичного заняття або концерту, 
ми заздалегідь складаємо план або програму їх проведення.

Для розвитку слуху і пам’яті дітей, збагачення їх есте
тичними враженнями організовуємо тематичні концерти. Як 
правило, підбираємо з вихователькою до них вірші та не
великі оповідання, які настроїли б дітей і зосередили їхню 
увагу, розкрили тему музичного твору. Перші концерти бу
ли нескладні для сприйняття; часто прослухувались пісні в 
професіональному виконанні, і діти вчилися розуміти ха
рактер музики, стежити за виразністю виконання. Пізніше 
ми стали прилучати їх до складнішої інструментальної ор
кестрової музики.

Щоб закріпити пройдений матеріал, на музичних заняттях, 
а іноді в групі влаштовуємо музичні вікторини. Слухаючи 
твір, діти відгадують його назву, дізнаються, який інстру
мент звучить, визначають характер і зміст п’єси. Іноді дає
мо прослухати фрагмент з середини твору, і багато малень
ких слухачів впізнає його. Від таких занять музична пам’
ять розвивається. Під музику (запис на платівці) діти ди
ригують, відстукують ритм. Іноді записуємо цікаві радіопере
дачі. Наші діти виступали по республіканському радіо, і цю 
передачу ми також переписали на магнітофонну плівку.

Велике значення у вихованні дітей має використання діа
фільмів. Літературні образи казок завдяки їм стають чітки
ми і яскравими, вони викликають певні роздуми у наших 
фільмів. Користуємося й вузькоплівочним кінопроектором 
для показу дитячих кінофільмів; самі зняли фрагменти но
ворічного і травневого свят, інсценізацію «Весна», фільм 
«Природа і музика».

Систематичне застосування технічних засобів значно під
вищує рівень, поглиблює зміст музичного виховання дітей. 
Дошкільнята стали виразно, злагоджено співати, ритмічно 
рухатися. У них розвинулась музична пам’ять, яскравіше й 
активніше виявляються здібності, збагатився художній смак, 
культура мови.

А. ТРУБЕЦЬКА
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Шана майстрові
До 100-річчя від дня пародж енпя М. Д . Л еопт овича

Історія старовинного міста Тульчин 
тісно пов’язана з історією всієї нашої 
країни, зокрема з ратними подвигами 
великого полководця Олександра Суво- 
рова та героїчною діяльністю декабрис
тів. Ще не встигло стертися з пам’яті 
всенародне вшанування 150-річчя по
встання дворянських революціонерів, а 
мешканці міста вже готуються до зу
стрічі нового ювілею — сторіччя від дня 
народження Миколи Дмитровича Леон- 
товича, творча діяльність якого пов’я
зана з Поділлям, зокрема Тульчином. 
Ось тут, у будинку колишнього єпархі
ального училища (тепер школа-інтер- 
нат), він учителював. У цьому примі
щенні в двадцяті роки, вже після за
гибелі композитора, містилася музична 
профшкола імені Леонтовича, яку в свій 
час було відкрито з допомогою прекрас
ного музиканта. Тут і в селах району 
він записував народні пісні, працював 
із самодіяльними хорами.

Один з хорових колективів, створе
них ще Леонтовичем, діє в Тульчині 
понині. Протягом півстоліття майже 
повністю обновився його склад, з ним 
працювали різні керівники, але добра 
традиція — вірність народній пісні — 
передається від покоління до поколін
ня. Вдячні земляки композитора на знак 
всенародної шани й любові до його 
творчості встановили пам’ятник Леон- 
товичу.

Цю шану відчуваємо і в оформленні 
кімнати районного Будинку культури, 
де проводить свої репетиції самодіяль
на народна хорова капела імені Леонто
вича. (Найменування «народний само
діяльний» тут мають також духовий ор
кестр, театральний колектив та кіносту
дія) . На чільній стіні барельєфний порт
рет геніального композитора. Тут же ви- 
карбувано кілька тактів з його твору 
«Літні тони». Отже, композитор ніби по
стійно присутній під час роботи хору.

З дозволу художнього керівника ка
пели Віри Дмитрівни Голюк ми відві
дали чергову репетицію. З першої ж 
хвилини заняття стало зрозумілим, які 
досвідчені тут співаки, справжні ціни
телі мистецтва. Основний склад капели 
становлять викладачі музичної школи 
і культосвітнього училища, працівники 
й активісти Будинку культури, добрим 
прикладом для яких є особиста участь 
директора РБК Олександра Макодзьоби, 
в недавньому минулому випускника міс
цевого культосвітнього училища.

Цього вечора Віра Дмитрівна працю
вала над акапельними хорами «Зашу
міла ліщинонька» і «Женчичок-бренчи- 
чок». Перед цим повторили кілька тво
рів у супроводі фортепіано: «Комуніс
тичній партії хвала» А. Філіпенка, 
«Нам нужен мир» А. Новикова, «А вже 
весна, а вже красна» М. Лисенка. На 
закінчення було виконано «Поему про 
Україну» О. Александрова, «Русское по
ле» Я. Френкеля та «Полонез» Огін- 
ського.

«Новий сезон,— сказала Віра Дмит
рівна,— ми розпочали з концертів для
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хліборобів. Паралельно доопрацьовує
мо програму виступу у третьому турі 
Всесоюзного фестивалю самодіяльної 
художньої творчості трудящих».

Торік під час підготовки і в дні ро
боти XXV з’їзду Компартії України і 
XXV з’їзду КПРС хорова капела три
надцять раз виступала перед трудящи
ми, переважно на виїздах. На славу по
трудились самодіяльні митці і 1976 ро
ку. Великий успіх вона мала на місь
кому, районному й обласному конкур
сах фестивалю, дала дванадцять кон
цертів для мешканців свого міста і сіл 
району. Колектив виступив також в 
Зеленому театрі у Вінниці. І, як зав
жди, поряд з творами сучасних авторів 
прозвучали обробки народних пісень 
М. Лисенка та М. Леонтовича.

«В рік ювілею композитора,— сказала 
на закінчення Віра Дмитрівна,— побу
ваємо у всіх районах області, насампе
ред у тих місцях, де жив і працював 
Леонтович. Велику увагу приділяємо 
зустрічам з людьми, що особисто зна
ли композитора, співали в хорах під йо
го керуванням. Це, зокрема, вчителька- 
пенсіонерка Ніна Іванівна Осадчук, ще 
в недалекому минулому наша хорист
ка, колишній керівник капели Мефодій 
Іванович Гриневич, який співав в уч
нівському хорі композитора, а в два
дцяті роки був учнем Тульчинської му
зичної профшколи».

Про роботу Леонтовича з хором ба
гато цікавого нам розповів Тихін Ар- 
темович Мельник — один з найстаріших 
учасників капели (цими днями йому ви
повнилося 72 роки). Всі ветерани під
креслюють велику працездатність ком
позитора, палку любов до народної піс
ні, яка додавала йому охоти працювати 
навіть з двома-трьома хористами, що 
приходили на репетицію. Нам би таке 
терпіння!

Розмову про наступний ювілей ми 
продовжили у завідуючого відділом 
культури В. Ф. Циганюка. За планом 
відділу весною 1977 року буде проведе
но районний конкурс самодіяльних хо
рів на краще виконання творів Леон
товича. У бібліотеках та клубах відбу
дуться вечори пам’яті композитора, а 
також функціонуватимуть виставки, 
присвячені його творчості. В. Ф. Цига
ню к написав сценарій виступу самоді
яльних митців біля пам’ятника ком
позиторові.

Голова районного відділення Музич
ного товариства УРСР директор ДМШ
В. О. Катенін повідомив, що відділення 
спільно з активістами Українського то
вариства охорони пам’ятників історії 
та культури запланувало провести 
фольклорно-етнографічну експедицію 
для запису народних пісень. Педагоги 
й учні музичної школи, при якій діє 
дитяча філармонія, виїжджатимуть у 
села з лекціями-концертами за твора
ми Леонтовича.

До знаменної дати активно готуєть
ся музична громадськість Вінниці та 
області. Плідно працюють самодіяльна

народна хорова капела обласної лікар
ні імені Ющенка (керівник І. М. Дру- 
кер) та міський хор обласного відділен
ня Музичного товариства (керівник 
Л. М. Мартинова). В ньому беруть 
участь ветерани праці та Великої Віт
чизняної війни.

Хор Вінницького музичного учили
ща — один з кращих на Україні за під
сумками республіканського огляду ху
дожніх колективів навчальних закладів 
Міністерства культури УРСР на честь 
XXV з’їзду КПРС — вже має велику 
концертну програму. В ній акапельні 
твори Леонтовича, Лисенка, Кошиця, 
Стеценка, Ревуцького, Козицького, Сте
пового та інших радянських компози
торів.

«Протягом наступного року,— розпо
вів керівник хору В. І. Газинський,— ми 
проведемо цикл концертів з цієї про
грами для мешканців міста і області. 
Якщо ж дозволять погодні умови (як 
відомо, композитор народився в груд
ні), то виступимо біля могили Леонто
вича. Так було десять років тому, коли 
відзначали 90-річчя композитора».

Старанно готуються до ювілею музи
канти Шаргородського і Теплицького 
районів та громадськість села Чуків Не- 
мирівського району, де свого часу пра
цював композитор. Педагоги й учн? 
Шаргородської ДМШ готують тематич
ні лекції-концерти для мешканців рай
центру і сіл. Активну роботу розгор
нув хор культпрацівників Теплицького 
району під керуванням голови правлін
ня районного відділення Музичного то
вариства Л. М. Грушевського. У кон
цертах візьмуть участь ансамблі народ
них інструментів дитячої музичної 
школи. В їх репертуарі є перекладен
ня пісень славного земляка.

До ювілейних заходів залучені сотні 
культармійців області. І кожен з них по
дарує слухачам найулюбленішу пісню, 
якій М. Д. Леонтович віддав свій талант. 
А це — найвища шана великому народ
ному співцеві.
Вінниця В. СНІГУР

Його твори — 
в кожній програмі

На Волині зараз діють 940 самодіяль
них хорів, що об’єднують близько со
рока тисяч учасників. Більшість з них 
мала великий успіх у концертах ниніш
нього фестивалю, а також у своїх зем
ляків та в сусідніх містах і селах. У їх 
досягненнях велика заслуга хору Луць
кого музичного училища, який систе
матично виступає на семінарах керів
ників самодіяльних колективів, демон
струючи методику розучування й вико
нання творів різної складності. Кон
церти ж самого хору —чи то в місько
му Будинку культури, біля меморіалів 
бойової слави, у сільському клубі, в гос
тях у прикордонників, чи в містах брат
ньої Польщі — завжди збирають велику 
аудиторію.

Послухати тут є що: кантата О. Хол- 
мінова «Ленін з нами», Патетична ора
торія Г. Свиридова, сім номерів з Рек
вієму Моцарта, хори Аренського, Кюї, 
поема Л. Ревуцького «Хустина», хор 
І. Мельника «Над Хатинню дзвони», но
ві пісні радянських композиторів.,.
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Перше музичне 
товариство у Львові

Художній керівник цього чудового ко
лективу комуніст Василь Борисович Га- 
личанський використовує кожну наго
ду, щоб побувати на репетиціях і кон
цертах хорів у райцентрах, селах облас
ті, дати поради їх керівникам і учасни
кам. З його допомогою створено чимало 
нових хорів у сільських будинках куль
тури, профтехучилищах, загальноосвіт
ніх школах.

У підготовці до 100-річчя від дня на
родження М. Д. Леонтовича хор Луць
кого музучилища бере активну участь. 
Крім творів видатного майстра, обо
в’язкових за навчальним планом, до 
святкової програми включено багато ін
ших його обробок народних пісень та 
оригінальних композицій. Так, у кон
церті для студентської молоді Луцька 
в залі педагогічного інституту прозву
чали «Льодолом», «Літні тони», «Ой зі
йшла зоря», «Щедрик», «Дударик», «За
шуміла ліщинонька», «Пряля» та інші. 
Розучуються або поновлюються «Пі- 
ють півні», «Гра в зайчика», «Ой там, 
за горою», «Моя пісня», «Легенда», об
робки революційних пісень «Мьі куз- 
нецн» та «Вьі жертвою пали».

Хор візьме участь у лекціях-кон- 
цертах (лектор — викладач училища 
Г. О. Бернацька). Як відомо, серед пер
лин народної творчості, так майстерно 
опрацьованих Леонтовичем, є понад 
двадцять пісень з Волині, зокрема 
«Щедрик», «Діють півні», «Ой устану я 
в понеділок», «За городом качки пли
вуть». Це дає змогу побудувати окрему 
лекцію-концерт, яка викличе зацікав
лення музикантів і слухачів.

Заслуговує на увагу те, що в роботі 
колективу крім студентів і викладачів 
беруть участь досвідчені співаки, які 
не працюють в училищі, а приходять 
співати з любові до мистецтва. Це ко
лишні артисти Волинського народного 
хору М. Форманюк, С. Кузьмич, О. Ко- 
ральчук, вихованці цього навчального 
закладу М. Гесь, В. Войтович, А. Солі- 
невич, В. Панасюк, Г. Корецький, Я. Кор- 
нелюк та інші ентузіасти. Вони вносять 
свою частку і в підготовку до вшануван
ня пам’яті чарівника української пісні, 
у справу пропаганди класичної і радян
ської музики.

М. КУЛАГІН

НОВІ ВИДАННЯ

Видавництво «Музична Україна» до 
100-річчя від дня народження М. Д. Ле
онтовича випускає збірку його творів у 
серії «Перлини світової музики». Нова 
книга поповнить бібліотеки навчальних 
та культосвітніх закладів, стане пам’ят
ним подарунком для багатьох шану
вальників української пісні.

В серії «Творчі портрети українських 
композиторів» виходить брошура докто
ра мистецтвознавства, професора М. Гор- 
дійчука «Микола Леонтович» — розши
рене видання цієї ж праці, випущеної 
в 1974 р. Тепер вона, на замовлення кни
готорговельних організацій союзних 
республік, виходить російською мовою, 
тож буде широко використана в підго
товці до ювілею композитора і за ме
жами нашої республіки.

Львів — місто старовинної музичної 
культури. Ще у XVI столітті тут було 
засноване братство (цех) з професіо
нальних музикантів, які виконували 
церковну і світську музику, а в
XVII ст.— братство військової музики. 
Від кінця XVI ст. у школі Львівського 
Успенського братства, яке відіграло про
гресивну роль у боротьбі проти експан
сії католицизму, поряд з іншими пред
метами вивчалася музика, був пошире
ний партесний спів. Його хор вже на 
початку існування досяг значних висот 
виконавської культури і мав різнома
нітний репертуар з творів українських 
та російських композиторів того часу, 
про що свідчить «Реєстр нотних запи
сів» від 1697 р. У друкарні цього брат
ства 1700 року вийшов перший на Укра
їні нотний збірник «Ірмолой». Знайде
ні у різний час в архівах Львова нот
ні матеріали, зокрема твори компози
торів нідерландської школи, лютневі та 
органні табулатури, свідчать, що у міс
ті були відповідні виконавські сили, 
здатні знайомити львів’ян з надбан
нями тогочасної музичної культури. По
чинаючи з XVII ст., тут все частіше 
влаштовувались театральні видовища, 
які супроводжувались музикою, вини
кають аматорські, театральні трупи, 
здебільшого в середовищі учнів різних 
львівських шкіл, зокрема в українській 
(уніатській) духовній семінарії. До кінця
XVIII ст. професіональна музика зде
більшого розвивалася в церквах (хоро
вий спів без супроводу та з супрово
дом, органна музика) та в палацах міс
цевої знаті (переважно інструменталь
на — оркестрова і сольна). Вона до
сить широко побутувала також серед 
інших верств населення Львова та йо
го передмість. У 1776 р. починає діяти 
музичний (оперно-драматичний) те
атр. Саме з цього часу серед професіо
нальних музикантів та любителів знач
но пожвавлюється рух за виведення 
музикування у його найбільш розви
нутих формах з аристократичних са
лонів та з-за церковних мурів на 
широку публіку, за залучення до цієї 
справи якнайширших кіл городян. Всі 
згадані події, які відбувалися протя
гом століть, сприяли розвиткові му
зичного життя Львова, мали також 
певне значення для формування укра
їнської музичної культури на віками 
поневолених галицьких землях. Окре
мі ж тенденції позитивно впливали на 
загальний розвиток музичного життя 
розділеної кордонами України.

Однією з перших серйозних спроб 
організації спільного публічного музи
кування у Львові було заснування у 
1796 р. Ю. Ельснером — тодішнім дири
гентом львівського театру — гак званої 
Музичної академії. Це був не навчаль
ний заклад, а концертна організація 
професіональних музикантів (з теат
рального оркестру) та любителів. Ака
демія діяла недовго.

Від початку XIX ст. у Львові близь
ко ЗО років жив і працював на ниві му
зичного мистецтва композитор і дири

гент чеського походження Я. Медеріч- 
Галлюс, під керівництвом якого сила
ми місцевих музикантів і аматорів у 
1803 р. була виконана ораторія Й. Гайд- 
на «Пори року».

Видатний скрипаль і композитор 
К. Ліпінський у 1809—1815 рр. був кон
цертмейстером, а потім диригентом ор
кестру львівського театру. У 1812 р. ра
зом з музикантом Хоерманом він засно
вує комітет, який мав на меті організа
цію симфонічного оркестру з музикан- 
тів-любителів. Цей оркестр у літні мі
сяці 1812—1814 рр. регулярно, кожного 
четверга виступав від 7 до 9 години 
ранку (!) в саду Гехта. Такими були 
перші спроби залучити шанувальників 
музики до спільних виступів.

З 1808 по 1838 р., з перервами для 
концертних поїздок, у Львові та на 
Львівщині жив наймолодший син 
В.-А. Моцарта Франц-Ксавер-Вольф- 
ганг — композитор, диригент, піаніст і 
педагог (який у 1819 р. побував з кон
цертами також у Житомирі й Києві). 
Під час подорожей він зацікавився іс
нуючими в західноєвропейських міс
тах різноманітними любительськими 
музичними товариствами. Повернув
шись у 1822 р. до Львова, митець роз
почав підготовчу роботу по створенню 
подібного товариства в цьому місті, яке 
було тоді столицею найбільшої провін
ції Австрійської імперії — королівства 
Галичини і Володимири.

31 жовтня 1826 р. розпочались репе
тиції організованого ним хору, який 
мав типову на той час назву — Хор свя
тої Цецілії (від імені «покровительки 
музики»). Згодом він був перетворений 
на Товариство св. Цецілії. До складу 
цього першого у Львові музичного то
вариства входило понад 400 аматорів —*

, чоловіків і жінок — з добрими голоса
ми; більшість знала нотну грамоту. Це 
були австрійські урядники та члени їх 
сімей (переважно німецької національ
ності). Вони регулярно щотижня зби
ралися на репетиції під керівництвом 
Ф.-К. Моцарта (якого мати з дитинства 
називала Вольфгангом-Амадеєм-молод- 
шим; у музикознавчій літературі він 
також відомий як Вольфганг-Амадей- 
молодший, В.-А. — син або як львівсь
кий Моцарт).

У тридцять п’яту річницю з дня смер
ті В.-А. Моцарта — 5 грудня 1826 ро
ку — відбувся перший виступ хору. Ра
зом з оркестром (що складався з музи
кантів театру та аматорів), провідними 
солістами німецької оперної трупи 
львівського театру під керуванням 
К. Ліпінського він виконав «Реквієм» 
великого класика. Концерт відбувся у 
соборі св. Юра і мав величезний успіх, 
про що писала львівська та віденська 
преса. Присвячує цій події кілька аб
заців Г. фон Ніссен — біограф В.-А. Мо
царта.

Згодом товариство розширило свою 
діяльність. Відчуваючи потребу в еле
ментарній музичній освіті його членів 
та вокальній підготовці нових хористів,

27



Ф.-К.-В. Моцарт створює так званий Ін
ститут співу. Хор виступав з програма
ми, які неодноразово обновлювались і 
складалися переважно з творів віденсь
ких композиторів та Ф.-К.-В. Моцарта.

Товариство і хор св. Цецілії проісну
вали до 1829 р. Протягом^тривалого ча
су після того львівські музиканти на
магалися залучити до активної діяль
ності якнайбільше шанувальників не 
тільки хорової, а й інструментальної 
музики. У 1838 р. було засновано Га
лицьке музичне товариство (ГМТ), яке 
проіснувало більше ста років (від 
1919 р.— під назвою Польське музичне 
товариство). Протягом десятиліть ГМТ 
відігравало основну роль у музичному 
житті Львова: залучало населення до 
спільного музикування і слухання му
зики, організовувало симфонічні, ка
мерні й хорові концерти силами своїх 
членів і гастролюючих видатних вико
навців, чимало зробило для створення 
музичної школи, консерваторії. Обидві

організації з їх різноманітними форма
ми музикування відіграли позитивну 
роль також у дальшому зростанні про
фесіоналізму західноукраїнських ком
позиторів, зокрема вихідців з т. зв. пе- 
ремиської школи, які діяли у Львові.

У 1880 р. більша частина чоловічого 
хору вийшла з ГМТ й створила нову 
художню одиницю — Львівський чолові
чий хор, який згодом став називатися 
«Лютня». Він мав у своєму репертуарі 
українські народні пісні, твори М. Ли- 
сенка, П. Ніщинського, М. Вербицько- 
го, І. Лаврівського та ін. Але тільки з 
1890 р., коли організувалось музично- 
хорове товариство «Львівський Боян». 
Українська професіональна і народна 
музична творчість почала культивува
тись по-справжньому. «Боян» став пер
шим значним українським музичним 
товариством, яке відіграло певну роль 
у пропаганді музичного мистецтва се
ред українського населення не тільки

Львова, а й багатьох міст і навіть сіл 
Західної України.

З 70-х років XIX ст. у Львові почали 
виникати різноманітні музичні товари
ства (переважно хорові), які об’єдну
вали своєю діяльністю різні верстви йо
го мешканців: «Торбан» або «Теорбан» 
(1870), «Гармонія» (1876), «Лютня» 
(1880), «Ехо» (1887), «Львівський Бо

ян» (1890), «Львівський робітничий 
хор» (1902), «Хор львівських друкарів» 
(1903) та ін. Деякі з них (зокрема п’ять 
перших) видавали ноти, мали музичні 
студії для теоретичних і практичних 
занять своїх членів. Вони відіграли по
зитивну роль у розвитку музичної куль
тури міста. Лише тут українські амато
ри та майбутні професіональні музикан
ти мали змогу розвивати своє творче 
обдарування, робити перші кроки на 
тернистому тоді шляху музичного ми
стецтва.

Львів Л. МАЗЕПА

Підручник гармонії С. Воробвевнча
Один із зачинателів професіональної музики на Буковині 

Сидір Іванович Воробкевич (1836—1903) протягом напруже
ного, багатого на події творчого життя йшов в авангарді 
культурно-освітнього руху цього краю. Будучи представни
ком демократичного напряму в літературі і музиці, при
хильником інтернаціонального єднання, він збирав фольк
лор українців, румунів, молдаван, німців, вільно розмовляв 
і писав кількома мовами.

С. Воробкевич постійно дбав про народну освіту, зокрема 
музичну. У багатьох випадках йому випадала роль першо- 
прохідника. Він перший на Буковині написав розвідки про 
місцевий фольклор, нариси про багатьох композиторів, уклав 
співаники для народних шкіл, підручник гармонії.

•Діяльність митця як теоретика й педагога ще недостат
ньо вивчена в радянському музикознавстві. Тим часом, пра
цюючи викладачем теорії музики, сольфеджіо, хорового спі
ву в університеті, гімназії та реальній школі Чернівців, він 
мав славу одного з найавторитетніших педагогів. Грунтов
ну освіту здобули під його керівництвом класик румунської 
музики Чіпріян Порумбеску, відомий буковинський музико
знавець, композитор і вчений Є. Мандичевський та ін. Остан
ній постійно підтримував зв’язки зі своїм учителем, був доб
ре обізнаний з його основними творами. 1896 року в Чернів
цях вийшов друком нотний збірник «СапЬагі Ш<иг£ісе изоаге 
р. 2 уосі ЬагЬаЬезіі...» з румунським та українським текстами— 
спільна праця С. Воробкевича та Є. Мандичевського.

Цікавий документ, що стосується Чіпріяна Порумбеску, 
зберігається в музичному музеї румунського міста Клуж. Це 
свідоцтво, видане йому С. Воробкевичем після завершення 
навчання (1877), у якому вчитель підкреслює особливі здіб
ності свого учня і пророкує йому велике майбутнє. Воно за
кінчується словами: «Володіє явним музичним обдаруван
ням, яке при систематичному навчанні в галузі музичної на
уки і при відповідному розвитку цього прекрасного дару мо
же виправдати найкращі сподівання» (О. Розіизпіси, Ізіогіа 
шизісеі 1а Котапі, Висигезіі, [1928], ра£. 426).

Музично-теоретична спадщина Воробкевича досить багато
гранна. У праці «Кигге а1І£етеіпе МизікІеКге Гйг ЗсЬиІе ипсі 
Наиз». (1871, друге видання — 1876), в методичних роз
ділах «Співаників для шкіл народних» він робить стислий 
виклад основ теорії музики, намагається просто й доступ
но подати найважливіші відомості, необхідні для початково
го навчання музики. Особливо популярними були його «Спі
ваники», які постійно перевидавалися за життя і після смер
ті композитора. Існували два варіанти цього посібника — 
українською та румунською мовами. (В бібліотеці Черні
вецького університету зберігається рідкісний екземпляр ру
мунського варіанту 1897—1898 рр. з автографом Є. Манди
чевського). Основна цінність «Співаників» полягає в тому,

що тут зібрано велику кількість українських та румунських 
народних мелодій. Воробкевич систематизував за ступенем 
складності оригінальні зразки, доступні дітям різного віку.

Але найвагомішим у доробку Воробкевича-теоретика є йо
го підручник гармонії, виданий румунською мовою в Чер
нівцях у 1869 р. (згадку про нього див. у журн. «Музика», 
1974, № 3, стор. 28). У вступі автор висловлює ряд думок, які 
проливають світло на його естетичні погляди, доповнюючи 
таким чином наші відомості про особистість митця. «Володію
чи... певним арсеналом музйчних знань і розуміючи, що му
зика має величезний вплив на поліпшення моралі, на фор
мування людського характеру.., я написав книжку «Музич
на гармонія», яку представив на суд громадськості ще в 
1866 році» (Ізісіог УогоЬсЬіеуісі, Мапиаі <1е агшопіа тизісаіа, 
СегпаиЬі, 1869, ра£. VII). Виникла ця праця на основі 
конспектів, які вів митець у Відні.

Відразу ж після виходу підручника газета «СгегпотоіЬгег 
2еііип£» (1869, № 88) писала: «З великою радістю вітаємо 
цю книгу, бо це перша музично-теоретична праця, написа
на по-румунськи. Обминаючи гарне оформлення книги, ми 
переглядаємо її зміст і переконуємося, що вона дуже корис
на і своєчасна». Видання широко використовувалося в музич
них закладах Чернівців, а також у Ясській консерваторії.

У підручнику 164 сторінки тексту. Складається він з ав
торського вступу, трьох розділів та заключної частини. 
У першому розділі «Останні відомості про музичне вчення» 
подано стислі відомості про музичну семіографію, терміно
логію, тактування. В другому — «Вступ до музичної гармо
нії» — з’ясовуються елементарні поняття композиції, гармо
нії. Цікаво, що тут Воробкевич, спираючись на фізичний 
закон коливання пружного тіла і виходячи з дослідів із стру
ною (числом утворених нею коливань), виводить діатоніч
ну гаму. Таким чином, відштовхуючись від натурального 
звукоряду, він будує свою роботу не на емпіричній, а на на
уковій основі. Третій розділ «Музична гармонія» містить 
виклад відомостей про гармонізацію діатонічної гами, на
родні лади, модуляції, гармонічну і мелодичну фігурації, аль
терацію акордів тощо. Тут же подано елементарні правила 
композиції, ілюстровані власними гармонізаціями автора, ін
тонації яких часто близькі до українських народних пісень.

У кінці третього розділу вміщено лаконічні дані про конт
рапункт, імітацію і канон. Заключна частина знайомить чи
тача з основами музичних форм та найпоширенішими жан
рами вокальної музики.

Отже, підручникові С. Воробкевича властива спроба син
тезувати найважливіші відомості музичної теорії, гармонії 
та інших теоретичних дисциплін. Автору вдалося подекуди 
відійти від традиційної європейської термінології і створи
ти ряд доречних назв, що відзначалося критикою як пози
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тивне (О. Опсіиі, Біп ІгесиЬиІ тигісаі аі Висоуіпеі, СегпаиЬі, 
1932, ра$. 17). Підручник цінний простотою, змістовністю і 
чіткістю викладу.

На які джерела спирався С. Воробкевич у своїй роботі? 
В першу чергу, як уже згадувалося, на досвід, набутий у 
стінах Віденської консерваторії. Учень відомого педагога 
Ф. Кренна, він добре знав праці музичних теоретиків І. Ло
бе, А. Маркса, А. Рейха, Е. Ріхтера. Вплив останніх трьох 
і позначився на «Музичній гармонії». Вже те, що з багатьох 
тогочасних джерел митець вибрав найбільш прогресивні, 
свідчить, з одного боку, про його широку обізнаність з рів
нем європейської музично-теоретичної думки, з другого — 
про інтуїтивну здатність відшукувати ті паростки в науці, 
яким належить майбутнє. Так, з капітального підручника
А. Маркса, відомого в російському перекладі під назвою 
«Всеобщий учебник музьїки» (1872), Воробкевич запозичив 
дещо із структури й термінології. З праці Е. Ріхтера «ЬеЬг- 
ЬисЬ сіег Нагаюпіе», виданої 1853 року у Лейпцігу, взято де
які музичні приклади, а також спосіб систематизації мате
ріалу, що особливо відчутне у другому розділі.

Окремо слід відзначити вплив А. Рейха — французького те
оретика, який одним з перших спрямував музикантів на 
вивчення й популяризацію народних пісень (див. «Музи
кальная зстетика Франции XIX века», М., «Музика», 1974, 
стор. 75). З його ідеями співзвучні й погляди Воробкевича 
на фольклор. Адже вся літературна та музична спадщина 
українського діяча має виразно етнографічний напрям.

За любов і повагу до народної творчості митця високо ці
нував І. Франко, котрий видав у 1901 р. його поетичну збір
ку «Над Прутом». Заслуга Воробкевича і в тому, що він 
першим з буковинців відобразив народне життя у театраль
ній музиці. Популярними у свій час були його мелодрами, 
щедро насичені фольклорними мелодіями, записаними пере
важно ним самим. Він вважав, що тільки народна творчість 
здатна спрямувати композитора у потрібне русло, і попу
ляризував такі ідеї у своїх теоретичних працях. Мабуть, то
му в «Музичній гармонії» зразки класиків (Моцарта, Обера, 
Керубіні) поодинокі; як правило, автор у прикладах подає 
власні гармонізації народних мелодій, вводить розділ про 
народні лади. У підручнику слушно зауважено, що «справж
ні зразки музичних форм були створені генієм народу, який 
зафіксував їх у народних піснях і танцювальних п’єсах».

Поряд із суто теоретичними міркуваннями Воробкевич не
мало місця відводить роздумам і зауваженням про мистецтво 
взагалі і про музику зокрема. Вони написані барвистою, ча

сом близькою до поетичної мовою і роблять підручник по
дібним до популярного трактату. Характерне, скажімо, ви
значення самого поняття «музика»: «...це мистецтво, яке ко
ристується звуками, щоб передати за їх допомогою почут
тя та ідеї, здатні будити в людському серці відчуття, емо
ції». Говорячи про вплив музики на людські емоції, автор 
зауважує: «Різноманітною комбінацією звуків можна змуси
ти людей радіти і діставати насолоду, або відчувати мелан
холію і розпач». В іншому місці, порівнюючи людську мову 
як засіб виразу почуттів з мовою музичною, що виражає ці 
почуття за допомогою звуків (тонів), він пише: «Речення 
музичного твору так співвідносяться одне до одного, як ре
чення розмовної мови». Іншими словами, кожен високоху
дожній твір містить у собі певний музичний зміст. Розкри
ваючи двоїсту природу музики — відбиття різних людських 
емоцій і вплив на них, Воробкевич справедливо доводить, 
що музика, подібно до мови, здатна поєднувати мистецтво 
і дійсність.

Написаний румунською мовою, підручник не зміг отрима
ти належного резонансу в Європі. Однак у свій час він ві
діграв важливу роль у музичній культурі Румунії та Буко
вини, а тому значення його особливе. В ряді конкретних пи
тань композитор зумів піднестися до діалектично правиль
ного розуміння певних явищ. «Історія музики вчить нас,— 
твердив митець,— що практика випереджала теорію, тому 
музична теорія може розвиватися лише на основі практи
ки». Не втратили актуальності й думки автора про специфі
ку обрання композитором ладотональності, про те, що «ви
бір ладотональності залежить від естетичного смаку компо
зитора». Оригінальним, змістовним і влучним є визначення 
поняття «хор»: «...це втілення єдності почуттів і думок ве
ликої кількості людей і навіть цілого народу». Саме для хо
ру написав свої кращі твори Воробкевич-композитор, саме 
хор, як своєрідну трибуну, використав він для розмови із 
сучасниками” та з майбутніми поколіннями.

Понад сто років минуло з часу виходу в світ «Музичної 
гармонії» Сидора Воробкевича. Цю книгу сміливо можна вва
жати його своєрідною теоретичною програмою. Пронісши 
висловлені в ній передові ідеї через весь творчий шлях, 
митець виховав чимало послідовників, які збагатили скарб
ницю музики кількох народів. Тому спадщину Воробкеви- 
ча-теоретика варто зібрати, уважно вивчити і кращу її час
тину перевидати.

С. ПРОЦИК

Заслужений,
академічний...

Гортаючи сторінки 40-річної історії 
Державного заслуженого симфонічного 
оркестру Української РСР, ми ще раз 
з вдячністю згадуємо засновників і пер
ших його керівників Г. Адлера. Н. Рах- 
ліна, Л. Брагинського, М. Канерштей- 
на, О. Климова, К. Сімеонова. За дири
гентським пультом оркестру стояли та
кі визначні музиканти як Л. Стокон- 
ський, О. Фрід, В. Ферреро, К. Цеккі, 
К. Зандерлінг, Г. Рождественський, 
О. Гаук, К. Іванов, Є. Свєтланов, К. Кон- 
драшин. У концертах колективу брали 
участь прославлені майстри Д. Ойстрах, 
С. Ріхтер, Е. Гілельс, Л. Оборін, С. Кну- 
шевицький, В. Кліберн, Г. Черні-Сте- 
фанська, І. Козловський, І. Архипова, 
Є. Мірошниченко та інші.

Величезний репертуар оркестру вклю
чає твори вітчизняної й зарубіжної 
класики, сучасних авторів. Плідні його 
зв’язки з українськими композиторами. 
Оркестр був першим інтерпретатором

багатьох творів Л. Ревуцького, С. Люд- 
кевича, Б. Лятошинського, А. Штога- 
ренка, Г. Майбороди, Д. Клебанова, 
М- Скорика. Постійні творчі контакти 
колективу з композиторами братніх рес
публік — А. Хачатуряном, Т. Хрєнни- 
ковим, Д. Кабалевським, Р. ІЦедріним, 
К. Караєвим, О. Тактакішвілі, Е. Мір- 
зояном та ін.

У складі оркестру понад сто музикан
тів. більшість з них — лауреати рес
публіканських, всесоюзних і міжнарод
них конкурсів.

Сьогодні колектив очолює народний 
артист УРСР, лауреат Державної пре
мії Грузинської РСР імені 3. Паліаш- 
вілі і Республіканської премії імені 
М. Островського Степан Турчак. Вико
нання оркестру відзначається високим 
професіоналізмом, прекрасним відчут
тям ансамблю, чистотою строю, урівно
важеністю груп.

Вітаємо Державний заслужений сим
фонічний оркестр УРСР з присвоєнням 
йому почесного звання «академічний» 
і бажаємо нових творчих звитяг.

/  Т. МОВЧАН



О Р Б І Т И  ^ К Р А Ї Н С Ь К О Н  М У З И К И  -

У БРАТНІЙ ЮГОСЛАВІЇ
Белград, Загреб, Любляна, Спліт, 

Марібор... У цих містах побувала де
легація Радянського Союзу, яка завіта
ла на святкування Днів культури 
нашої країни в Югославії. До її складу 
ввійшла група артистів, музикантів, ху
дожників, композиторів, очолювана за
ступником міністра культури СРСР
В. Поповим. Посланцями України були 
народні артисти республіки А. Лагода, 
В. Круглов, В. Ковтун, заслужені арти
сти УРСР Т. Таякіна, В. Некрасов та 
Л. Юрченко.

Дні культури відкрилися гала-концер
том, у якому взяли участь Т. Хрєнников, 
Державний академічний симфонічний 
оркестр Союзу РСР під керуванням 
Є. Светланова, Державний Омський на
родний хор, провідні артисти балету 
Великого і Київського театрів опери та 
балету.

Преса високо оцінила виступи радян
ських митців — посланців Російської Фе
дерації, України, Естонії, Киргизії.

В. ФЕДУСІВ.

ПРАЗЬКІ ЗУСТРІЧІ
«Тиждень молодого автора» зібрав у 

Празі чеських, словацьких та радян
ських композиторів. Нашу країну тут 
репрезентували О. Чайковський, К. Вол- 
ков, О. Галахов (Москва), Р. Кангро 
(Естонія), Ф. Караєв (Азербайджан), 
І. Карабіц (Україна). Тут ішлося про 
творчі завдання, які стоять перед моло
дою генерацією митців, про форми ро
боти з композиторами, про шляхи роз
витку сучасної музики.

«Нам цікаво було дізнатися,— розпо
вів І. Карабіц,—  про структуру Спілки 
композиторів Чехословаччини, про орга
нізацію її роботи, про ту велику увагу, 
яку надає уряд творчості молодих, про 
зв'язки митців та виконавців (до речі, 
Спілка об'єднує і перших, і других). 
Повчальним є також досвід видавницт
ва «Пантон», яке водночас готує пла
тівки і партитури творів».

Під час Тижня відбулися Дні чеської, 
словацької та радянської музики. Учас
ники його мали нагоду почути нові за
писи, обмінятися враженнями, думками. 
Зустріч завершив концерт, де прозву
чали твори у виконанні симфонічного 
оркестру Празького радіо під керуван
ням Володимира Валека. До програми 
увійшли дві частини з симфонії «П'ять 
пісень про Україну» І. Карабіца —  твір, 
який викликав зацікавлення учасників 
зустрічі.

Такі Тижні стануть традиційними. Вони 
нададуть можливість краще ознайоми
тися з творчістю зарубіжних митців, по
казати найцікавіше з доробку радян
ських авторів.

О. ІВАНЕНКО

МАРШРУТИ КИЯН
По всьому Радянському Союзу про

лягли творчі маршрути Київської філар
монії. Так, лауреат Міжнародного кон- 
курсу імені Чайковського В. Бродський 
(скрипка) зустрівся з слухачами Павло
дара, Караганди, Алма-Ати. В його про
грамі— твори Паганіні, Венявського, 
іііимановського, Прокоф'єва, Шостако- 
вича, Скорика.

Горький, Іваново... Тут побував лау
реат міжнародних конкурсів О. Горохов

(скрипка). Він познайомив любителів 
музики з творами Брамса, Паганіні, 
Ю. Іщенка.

Гру інструментального дуету — заслу
женого артиста УРСР Б. Которовича та 
артиста П. Полухіна (гітара) —  мали на
году почути мешканці Оренбурга, Пен
зи, Саранська. У їхньому репертуарі 
твори Гайдна, Баха, Паганіні, де Фалья, 
Шостаковича, Скорика.

Грає дует: В. Которович і П. Полухін.

У виконанні лауреата міжнародних 
конкурсів А. Мельникова прозвучали 
твори Паганіні, Прокоф'єва, Л. Грабов- 
ського. Він виїжджав на гастролі в 
Улан-Уде, Красноярськ, Іркутськ.

Цікавою була творча зустріч заслуже
ної артистки УРСР О. Пархоменко з ша
нувальниками камерного жанру. Вона 
виступила в Томську, Іркутську, Якут
ську з творами Моцарта, Прокоф'єва, 
Енрікеса, Равеля, Ю. Іщенка.

Нову програму з творів Генделя, Шу- 
берта, Прокоф'єва, Карабіца підготу
вав заслужений артист УРСР В. Потапов 
(віолончель). З нею познайомилися слу
хачі Томська, Улан-Уде, Іркутська.

Заслужений артист Української рес
публіки Є. Ржанов здійснив гастрольну 
подорож по містах Північного Кавказу.

Спеціальну програму з творів Брамса 
виконав заслужений артист УРСР 
М. Сук. Рецензенти білоруських, гру
зинських, вірменських та азербайджан
ських газет схвально відгукнулися на 
виступи українського піаніста.

Бріттен, Равель, Боккеріні, Цинцадзе, 
Зноско-Боровський... Музика цих компо
зиторів прозвучала в концертах заслу
женої артистки УРСР М. Чайковської 
(віолончель). Вона виступила перед слу
хачами Калуги, Тули, Білорусії.

Квартет баяністів Київської філармонії 
у складі заслуженого діяча мистецтв 
УРСР М. Різоля та заслужених артистів 
республіки М. і Р. Білецьких, І. Журом- 
ського виїжджав у Казахстан. У будинках 
культури, сільських клубах Павлодара, 
Аральська, Петропавловська-Цілинного 
звучали класичні твори, сучасні мелодії.

І. РУСАКОВА

НА НОВОБУДОВАХ 
РЕСПУБЛІКИ

Багато новобудов на території Украї
ни, і відрадно, що жодну з них не 
проминула увага наших митців. Члени 
Спілки композиторів України — часті 
гості на будівельних майданчиках, під
приємствах, у колгоспах нашої респуб
ліки. Кожна така зустріч запам'ятовує
ться надовго.

Тепло вітали робітники шахти «Жда- 
новська капітальна» міста Кіровська до
нецьких композиторів С. Мамонова,
A. Водовозова, С. Ратнера, твори яких 
прозвучали в робітничому клубі. Митці 
зустрілися також з працівниками Доне
цького бавовняного комбінату та кисне
во-конверторного цеху «Азовстальбуду».

На Чугуївський завод паливної апара
тури виїздили І. Ковач, І. Польський, 
П. Шокальський, народна артистка 
УРСР В. Арканова, заслужений артист 
УРСР О. Гроза. Куп'янський чавуноли
варний завод відвідала група харків
ських митців — В. Борисов, П. Гайдама
ка, Д. Клебанов, Г. Цицалюк, Ю. Щер- 
бинін. Тут виступив також симфонічний 
оркестр обласної філармонії під керу
ванням М. Шпака, соліст театру опе
ри та балету народний артист СРСР 
М. Манойло, заслужений артист УРСР
B. Підсадний та інші. Побували на ново
будовах області також О. Жук, В. Золо- 
тухін, Н. Тишко.

Композитор А. Кос-Анатольський та 
заслужені артистки УРСР сестри Байко 
зустрілися з угорськими будівельника
ми, які працюють на Богородчанській 
газокомпресорній станції Івано-Франків
ської області. Львівські митці цікавились 
роботою, відвідали гуртожиток, позна
йомили угорців із своїми творчими на- 
бутками. Композитори та артисти взяли 
шефство над цією новобудовою.

Київське обласне відділення Спілки 
композиторів теж налагодило тісні кон
такти з робітничою аудиторією новобу
дов. Так, на Чорнобильській атомній 
електростанції завжди з радістю зуст
річають Олександра Білаша, щиро ві
тають кожен його новий твір.

Будівельникам каналу «Дніпро —  Дон
бас» і заводу «Запоріжсталь» присвятив 
пісні Я. Цегляр. На новобудови Воро- 
шиловградської області часто виїжджає 
В. Верменич: тільки за останній час він 
побував на Сєвєродонецькому хімкомбі
наті, шахті «Суходольська-східна», на 
одній з дільниць газопроводу «Дружба».

З робітниками Білоцерківського шин
ного заводу, а також Черкаської діль
ниці газопроводу «Дружба», Чорнобиль
ської атомної електростанції зустрівся 
композитор С. Сабадаш. Він побував 
також на польових станах, де виступив 
з концертами.

Чимало вражень залишилося у Г. Гем- 
бери після поїздки до будівельників 
Кримської, Херсонської та Миколаїв
ської областей, зокрема Краснопере- 
копського заводу двоокису титану, Пів
денноукраїнської атомної електростан
ції (Миколаївська обл.), Вознесенського 
шкіряного заводу, Каховської зрошу
вальної системи.

На новобудови виїжджали відомі ар
тисти XI. Остапенко, Е. Пірадова, В. Тіт- 
кін, К. Столяр, В. Козятик, Е. Колосова,
A. Тихончук, А. Ярош, А. Героєв, І. та
B. Боровики, Е. Ідельчук, В. Вологжа- 
ніна, А. Катіяєв, В. Чубатенко.

зо



На своїй батьківщині — у Глобинсько- 
му районі Полтавської області — компо
зитори П. і Г. Майбороди зустрічалися 
з передовиками сільського господарст
ва, школярами. Цікавий концерт тут 
підготувала група митців у складі на
родного артиста УРСР С. Козака, Г. Кра- 
сулі, Р. Майбороди, В. Землянського, 
тріо бандуристок «Веснянка», Л. Марце- 
вич, К. Столяра, поета М. Сома.

О. МЕЛЬНИК

МИТЦІ—
БУДІВНИКАМ БАМу

За традицією на східній ділянці Бай- 
кало-Амурсько! магістралі побувала 
концертна бригада українських митців. 
Перед будівельниками станції і міста 
Ургал виступили народна артистка Ра
дянського Союзу Діана Петриненко, за
служений артист УРСР Анатолій Пала
маренко, вокально-інструментальний ан
самбль «Явір», популярні естрадні 
співаки Тетяна Русова, Вячеслав Хар

ченко та інші. На сцені клубу будівель
ників звучали твори українських радян
ських композиторів, письменників, дра
матургів про партію, Батьківщину, працю 
радянських людей.

Але не тільки на концертах бачили 
будівельники магістралі віку посланців 
України. Вони зустрічалися з ними на 
майбутній трасі БАМу, яка стрілою про
різала тайгу, в робітничих гуртожитках 
і школах, на будівельних майданчиках 
і в будинках новоселів. Репетиція місце
вого драматичного гуртка, який працює 
над одноактними п'єсами за творами 
Василя Шукшина, пройшла з участю 
харківських артистів Леоніда Тарабари- 
нова і Юрія Жбакова. Піаністка Київ
ської філармонії Людмила Марцевич 
провела показовий урок у музичній 
школі, де прослухала гру II перших 
випускників. З учасниками гуртків ху
дожньої самодіяльності зустрілися гіта
рист Валерій Петренко, тріо бандурис
ток Жовтневого Палацу культури Любов 
Кондратенко, Тетяна Ільєнченко, Вален
тина Коломієць, виконавці сучасних 
бальних танців Ельяш Бучель та Ольга 
Костюк.

ТРІО МАРЕНИЧІВ
Прізвище В. Маренича стало назвою 

«родинного» вокального тріо Волин
ської обласної філармонії. Баритон Ва
лерія, сопрано його дружини Антоніни 
та альт сестри Світлани звучать злаго
джено, тембрально, приваблюючи слу
хачів високою виконавською майстер
ністю. У репертуарі ансамблю перева
жають народні мелодії, оброблені у 
сучасній естрадній манері. Серед них— 
українські, російські, кубинські, англій
ські, іспанські, польські пісні, балади, 
скіфли, що виконуються мовою оригі
налу. Прагнучи якомога виразніше 
розкрити художній задум творів, тріо 
нерідко їх театралізує. Привертає увагу 
й успішне використання засобів відтво
рення: Мареничі співають і в супроводі 
інструментального ансамблю або однієї 
акустичної гітари, і а капела.

Цей молодий колектив добре відомий 
шанувальникам естрадної музики. Ви
ступи його відбувалися у багатьох міс
тах України, Молдавії, Білорусії. Нещо
давно митці повернулися з гастрольної 
подорожі по Болгарії та Польщі.

ЮВІЛЕЙНИЙ ВЕЧІР

Заслужений ансамбль — квартет імені 
Лисенка повернувся з гастролей по Ра
дянському Союзу. Ця остання поїздка 
охопила міста Азербайджану, Вірменії, 
Грузії. Квартет виступив також у Калі- 
ніні, Новгороді, Пскові, Ленінграді, 
Вільнюсі. У програмі українських музи
кантів —  Моцарт, Шостакович, Сильве- 
стров.

У Колонному залі Київської філармо
нії відбувся вечір, присвячений 25-річ- 
ному ювілеєві колективу. У святковому 
концерті прозвучали Квартет Соль ма
жор Моцарта, 3 Квартет Лятошинського, 
Секстет «Спогад про Флоренцію» Чай- 
ковського.

ЗБИРАННЯ 1 ЗБЕРЕЖЕННЯ ФОЛЬКЛОРУ

Всесоюзна комісія з народної музичної 
творчості (ВКНМТ) Спілки композиторів 
СРСР у жовтні 1976 року провела в Моск
ві Шостий семінар музикознавців-фолькло- 
ристів на тему «Методика збирацької робо
ти» і Другу звітно-експедиційну сесію за 
матеріалами фольклорних експедицій 
1976 року.

В роботі семінару взяли участь понад 80 
вчених з Москви, Ленінграда і всіх (крім 
Киргизії) союзних республік. Йому пере
дував великий концерт-показ народної му
зики, учасники якого приїхали до столиці 
з різних, часом найвіддаленіших куточків 
країни. Ці народні таланти, виявлені фольк
лорними експедиціями, виступили на сцені 
Всесоюзного Будинку композиторів. Вони 
привернули значну увагу композиторів, му
зикознавців, любителів народного мистецтва.

Відбувся також перегляд нового науко
во-популярного фільму «Російський народ
ний театр», його творцям вдалося зафіксу
вати на кіноплівку чимало рідкісних еле
ментів цього виду мистецтва. Велике вра
ження на глядачів справили обряд «Кост
рома», фрагменти північноросійського ве
сілля, народне дійство «Вертел», похорон
ний плач.

Обговорення концерту і кінофільму вили
лось у жваву дискусію. ї ї  лейтмотив — 
звернути пильну увагу передусім на ті жан
ри традиційного фольклору, що вже тепер 
перебувають у пасивному фонді його но
сіїв — людей старшого покоління і посту
пово забуваються.

Під час звітно-експедиційної сесії було 
заслухано 24 доповіді. Поряд з досвідчени
ми фольклористами виступило багато моло
дих фахівців, які успішно провели польо
ві записи. Демонструвався оригінальний му
зичний матеріал, багато зразків якого про
звучало вперше перед такою широкою ауди
торією. Доповіді ілюструвалися слайдами, 
фотографіями, кінофільмами. Велику заці
кавленість викликав звіт В. Гошовського і 
Я. Мироненка про багатоцільову експедицію 
в Краснодарський край, де поряд з представ
никами інших народів живе чимало україн
ців — нащадків чорноморських козаків, що 
поселилися там наприкінці XVIII сторіччя. 
Учасники експедиції записали багато ціка
вих зразків українського та російського ба
гатоголосся, вірменських, чеських і молдав
ських пісень, грецьку колядку тощо.

Інформацію про першу комплексну музич
но-фольклорну експедицію за кордон — у 
Монгольську Народну Республіку — зробив 
її керівник Е. Алексеев. Цікавий і поки що 
мало відомий у нас матеріал ілюструвався 
слайдами й магнітофонними записами мон
гольської народної музики. Про подорож у 
райони, заселені лемками — переселенцями 
з Польщі, доповів автор цих рядків. Як ілю
страція прозвучали деякі ігрові і трудові 
пісні-діалоги з тих, які вдалося записати. 
Вони також викликали значний інтерес у 
фахівців.

Загалом сесія засвідчила якісне зростання 
не тільки роботи фольклористів, а й звітів 
про неї. Відзначалось, що нині на порядку

------------------------------------------  Х Р О Н І К А

денному — здійснення комплексних багато
цільових експедицій як найрезультативні
ших і таких, що відповідають сучасним ви
могам.

Друга половина семінару була при
свячена методиці збирацької роботи. З по
відомленнями виступили В. Гошовський, 
Е. Алексеев, А. Руднєва, Н. Бачинська, 
Н. Мамедов, В. Маградзе, В. Коргузалов, 
В. Щуров та інші. Організація комплекс
них експедицій, особливості роботи в іншо
мовних і замкнутих середовищах, пробле
ми психології спілкування з інформантами, 
соціологічні обстеження — ось головні ас
пекти, що обговорювались.

До останнього часу залишалась поза ува
гою. музикознавців-фольклористів методика 
фіксування танцювального фольклору. На 
семінарі цьому питанню також була нада
на належна вага — воно обговорювалось 
окремо. Активну участь в роботі фолькло
ристів взяли також філологи, археографи, 
психологи, кінопрацівники.

Учасники сесії і семінару виробили ряд 
рекомендацій на майбутнє. Зокрема, з ме
тою вдосконалення методики при ВКНМТ 
вирішено створити ініціативну групу для 
узагальнення досвіду збирацької роботи. 
Всі мали змогу познайомитися з експози
цією музичних інструментів народів світу 
(влаштована в музеї ім. М. Глінки), відві
дати Всесоюзну студію грамзапису «Мело
дія», побувати у ВДІКу на перегляді кіно
фільму про народну хореографію, прослу
хати кілька спеціально влаштованих кон
цертів та ін. Робота проходила в діловій 
обстановці і принесла багато користі, особ
ливо молодим фольклористам.

Я. БОДАК
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ХРОНІКА
У багатьох містах нашої країни відзнача

лися Дні Німецької Демократичної Респуб
ліки. Дій події були присвячені концерти 
художніх колективів, майстрів мистецтв, 
театральні спектаклі, лекції, зустрічі з ді
ячами німецької культури.

В Одесі та Донецьку виступив камерний 
колектив «Ербен-квартет», названий ім’ям 
його художнього керівника. Фрідрїх-Карл 
Ербен — виконавець партії першої скрипки 
в квартеті, концертмейстер симфонічного 
оркестру Державної опери в Берліні.

Квартет створений у 1951 р. Він відомий 
не лише у своїй країні, а й за рубежем. 
Колектив успішно гастролював у Болгарії, 
СРСР, Польщі, ЧССР, Фінляндії, Єгипті, 
Швеції. Сірії, Тунісі, Алжірі, часто висту
пає по радіо й телебаченню НДР,

До програми камерних вечорів увійшли 
квартети Гайдна, Бетховена, вперше про
звучали твори сучасних композиторів Пау- 
ля Дессау та Георга Катцера.

Німецьким музикантам притаманна висо
ка виконавська культура, ансамблева зла
годженість, відчуття стилю.

— Нам приємно було разом з іншими 
митцями нашої країни виступати в містах 
РРФСР, України, Литви,— сказав Фрідріх- 
Карл Ербен.— Під час гастролей дружби 
нас скрізь сердечно вітали. Проведення 
Днів стало свідченням необхідності широ
кого співробітництва в галузі музичної 
культури.
Одеса І. ЗИМКО

Вперше у Києві виступав з концертом ві
домий тенор з НДР Петер Шрайер. Він ви
конав камерні твори Моцарта, Врамса, Шу- 
берта.

Громадськість Дрогобича тепло зустріла 
депутата Верховної Ради Радянського Со
юзу від свого виборчого округу композито
ра А. й . Коса-Анатольського. Він розповів 
про роботу недавньої сесії Верховної Ради 
СРСР і прийняті нею рішення, про завдан
ня, поставлені перед радянським народом у 
десятій п’ятирічці.

Вечір продовжили щирі пропагандисти 
пісень композитора лауреати Державної 
премії УРСР імені Т. Г. Шевченка Ніна, 
Марія та Даниїла Байко. Вони виконали 
його нові твори «Вінок Леніну» і «До сон
ця», а також ті, що давно полюбилися 
слухачам: «Незабутній вальс», «Коли за
снули сині гори», «Марічки-смерічки» (на 
власні тексти). У виконанні соліста Львів
ської філармонії С. Степана — лауреата об
ласної комсомольської премії ім. О. Гаври- 
люка — прозвучав відомий романс «Ой ти, 
дівчино, з горіха зерня». Потім артист по
знайомив слухачів з новим твором митця 
«Зустріч побратимів»— про бойову дружбу 
синів радянських народів на фронтах Ве
ликої Вітчизняної війни.

Плідну творчу співпрацю композитора з 
видатним білоруським поетом Максимом 
Танком засвідчує сповнена оптимізму і на
родного гумору пісня «Скажи, калі зару- 
чіньї». ї ї  також проспівав С. Степан.

На закінчення сестри Байко проспівали 
твори Т. Хрєнникова. С. Богатирьова та 
Е. Каппа.

Дрогобич Р. СОВ’ЯК

В Одеському державному театрі опери та 
балету вперше на Україні поставлено балет 
Р. Щедріна «Анна Кареніна» (лібретто 
Б. Львова-Анохіна за мотивами роману 
Л. Толстого). Балетмейстери — народна ар
тистка СРСР М. Плісецька, заслужена 
артистка РРФСР Н. Риженко і В. Смирнов- 
Голованов, художник — заслужений худож
ник РРФСР В. Левенталь, диригент — 
І. Шаврук. Головні партії виконали заслу
жені артисти УРСР Н. Баришева (Анна). 
М. Петухов (Вронський), П. Фомін (Каре- 
нін), Е. Караваева (Кіті).

На фото: Анна — Я. Баришева, Врон
ський — М. Петухов.

У залі Київського окружного Будинку 
офіцерів музична громадськість вшанувала 
заслуженого діяча мистецтв УРСР 
В. Я. Гурфінкеля з нагоДи його 80-річчя. 
Про творчий шлях ювіляра присутнім 
розповів начальник військово-оркестрової 
служби Червонопрапорного Київського вій
ськового округу полковник І. С. Ладанов- 
ський.

Володимир Якович Гурфінкель народився 
в Полтаві 26 серпня 1896 р. Трудову ді
яльність почав 1911 року ще під час нав
чання в музичному училищі (клас кларне
та), по закінченні якого був залишений 
там на викладацькій роботі. 1919 року до
бровільно вступив до лав Червоної Армії 
і незабаром був призначений капельмейсте
ром Полтавських курсів піхотних команди
рів. У 1925—1931 рр. очолював оркестр про
славленої Чапаєвської дивізії, а згодом був 
переведений до Москви, де обіймав відпо
відальні посади у військово-оркестровій 
службі, викладав на військовому факульте
ті консерваторії та командував зведеним 
оркестровим полком, який супроводив па
ради на Красній площі. Він багато зробив 
для поліпшення оркестрової служби в час
тинах та військових навчальних закладах.

Володимир Якович завжди знаходив час 
для творчої праці: виступав як соліст- 
кларнетист і як диригент у відповідальних 
концертах, при озвученні кінохроніки про 
військові паради, паради фізкультурників 
та ін. Він був першим виконавцем ряду 
творів, які міцно увійшли в репертуар на
ших духових оркестрів (марш Р. Гліера 
«Червона Армія», марш-балада О. Дзегелен- 
ка «Чапаєв» та ін.).

Великою заслугою В. Я. Гурфінкеля є 
створення «Школи гри на кларнеті», репер
туару для окремих духових інструментів, 
ансамблів і оркестру, його талановиті ін- 
струментовки творів П. Чайковського,
A. Лядова, М. Лисенка, В. Косенка, 
Ю. Мейтуса, І. Шамо, оригінальні п’єси 
для квінтету духових інструментів завжди 
в репертуарі оркестрів і солістів. Він та
кож інструментував затверджений урядом 
нашої республіки Гімн Української РСР. 
Заслуги музиканта-патріота перед Радян
ською Батьківщиною відзначені багатьма 
урядовими нагородами.

На закінчення вечора відбувся концерт. 
У програмі прозвучали інструментовані
B. Я. Гурфінкелем твори, а також його 
оригінальні композиції.

„КОЛОСУ*—2 5  РОКІВ
Життєрадісне мистецтво ансамблю пісні і 

танцю «Колос» знають і люблять не тіль
ки в рідному селищі Торчин Луцького ра
йону. Про це свідчать численні грамоти, 
медалі й дипломи, пам’ятні подарунки і 
листи, що надійшли на адресу колективу 
в зв’язку з його 25-річчям. 4 грудня з цієї 
нагоди в місцевому Будинку культури від
бувся урочистий вечір, де присутні почули 
розповідь про творчий шлях ювіляра і ще 
раз переконалися в тому, що його репер
туар і виконавська майстерність не зали
шає нікого байдужим.

Спочатку це були два окремих гуртки — 
хоровий і танцювальний. Коли вони об’єд
налися, новий колектив очолив керівник хо
ру, нині заслужений працівник культури 
УРСР Анатолій Шапов — знавець і актив
ний пропагандист пісні, талановитий орга
нізатор і вихователь ентузіастів самодіяль
ного мистецтва. Танцювальною групою те
пер керує випускник Луцького культосвіт
нього училища Микола Полятикін, а оркест
ровою — директор Будинку культури' Олек
сандр Огородник, також заслужені праців
ники культури УРСР.

Починаючи з 1964 року, коли відзначало
ся 150-річчя від дня народження Т. Г. Шев
ченка, ансамбль бере участь у всіх респуб
ліканських і всесоюзних оглядах та фести
валях художньої самодіяльності і, як пра
вило, займає призові місця. Неодноразово 
він репрезентував художню творчість тру
дящих України під час тижнів і днів куль
тури в братніх радянських республіках та 
в Москві. 1967 року колективу присвоєно 
найменування «Самодіяльний народний», а 
художнього керівника А. Д. Шапова наго
роджено орденом Трудового Червоного Пра
пора.

Участь у фестивалях 1970 і 1972 років 
принесла «Колосу» золоті медалі. А в са
мі дні святкування 50-річчя утворення СРСР 
він виступав у столиці та інших великих 
містах Югославії. Піснями і танцями во- 
линян милувалися трудящі братньої Поль
щі, куди «Колос» не раз виїздив то з ря
довими концертами, то як учасник Першо
го міжнародного фестивалю фольклору та 
етнографії в Закопаному та фестивалю пар
тизанської пісні в Кракові.

Справді тріумфальною була участь цього 
колективу у П’ятому міжнародному фести
валі фольклору придунайських країн, що 
проводився влітку 1975 року в Угорщині. 
Там він завоював найвищу нагороду — ме
даль «Дружба народів», Кубок фестивалю, 
диплом переможця, а також спеціальні при
зи: за фольклор, за виконавську майстер
ність і за найкраще проходження по місту 
з піснею й танцем.

Залишається додати, що «Колос» сіє зер
на дружби не лише на європейському кон
тиненті. Йому випала честь виступати пе
ред трудящими Монгольської Народної Рес
публіки та Народної Республіки Конго.

Учасники урочистого вечора в Торчині 
щиро поздоровили ансамбль з радісним 
святом і побажали нових успіхів у його 
благородній праці.

А. ДМИТРЕНКО

Ансамбль « К ол о с» виконує вокально-хорео
графічну композицію «Волинське весілля».



ВЕТЕРАНОВІ ПРАЦІ

Правління Кіровоградського обласного від
ділення Музичного товариства Української 
РСР від імені музичної громадськості цьо
го степового краю передало поздоровний 
адрес Сергію Олексійовичу Пузенкіну з на
годи його 95-річчя. Свій день народження 
ветеран зустрів у Москві, в колі рідних, 
оскільки лікарі не рекомендували йому ви
рушати в поїздку до Кіровограда, де він 
мешкає постійно і де понад 70 років пра
цював на музичній ниві.

Народився С. О. Пуз єн кін 17 вересня 
1881 року в Москві. З шести років почав 
співати в хорі, яким керував його батько, 
а дев’ятирічним хлопчиком, витримавши 
великий конкурс, вступив до синодального 
училища. По закінченні курсу в 1901 р. ді
став призначення в Єлисаветград — місто з 
добрими музично-театральними традиціями. 
Не обмежуючись викладанням музики і спі
вів, він разом з іншими прогресивними вчи
телями організував курси грамоти для ро
бітників, де з 1902 по 1907 рік (до забо
рони курсів властями) читав лекції з літе
ратури і географії та, звичайно, керував 
аматорськими хорами.

Багато сил і творчого горіння віддав мо
лодий музикант влаштуванню платних кон
цертів для допомоги солдатам, пораненим 
на фронтах першої світової війни. До речі, 
у програмах цих концертів виконувалась по
ставлена ним опера М. В. Лисенка «Хви
линка» («Ноктюрн»), у якій співали дочка 
видатного композитора Галина Лисенко-Ши- 
ло та її  чоловік К. Шило.

З перших днів після перемоги Великої 
Жовтневої соціалістичної революції Сергій 
Олексійович — активний учасник будівницт
ва радянської культури. В ті роки жодні 
збори вчителів, робітників, молоді не про
ходили без співу «Інтернаціоналу», «Моло
дої гвардії» та інших революційних пісень. 
Незмінним організатором цього був Пузен- 
кін. Саме за невтомність у пропаганді нової 
пісні, музики, вміння захопити аудиторію, 
організувати навколо себе таких же енту
зіастів Г. Г. Нейгауз та К. С. Шимановсь- 
кий, що мешкали тоді в Єлисаветграді, 
залучили його до співробітництва в музич
ному комітеті при відділі політосвіти окру
гу. У 20-х роках комітет розгорнув широ
ку й плідну роботу: в місті працювали 
клубні та шкільні хори, оркестри народних 
інструментів, а домровий ансамбль згодом 
став одним з перших переможців на рес
публіканському конкурсі; далеко за межа
ми Єлисаветграда були відомі балетна тру
па під керуванням М. К. Анкудінова та 
ляльковий театр, де музичну частину очо
лював С. О. Пузенкін.

1933 року почала діяти державна студія 
(згодом перша музична школа). Теоретич
ні предмети в ній викладав Сергій Олексі
йович. Один з найстаріших викладачів Кі
ровоградської музичної школи П. М. Кузне- 
цова пригадує, яким великим авторитетом 
користувався С. О. Пузенкін у педагогів та 
учнів. Коли у 1934 р. Г. Г. Нейгауз знов 
навідався до Єлисаветграда, то дуже радів 
успіхам свого друга.

Як висококваліфікованого методиста
С. О. Пузенкіна було залучено в комісію 
для розробки програми музичного вихован
ня учнів загальноосвітніх шкіл. Протягом 
багатьох років він брав участь у жюрі 
конкурсів, олімпіад, оглядів художньої са
модіяльності.

Вихід на пенсію зовсім не означає при
пинення улюбленої праці ентузіаста. Він 
і понині з готовністю відгукується на про
хання музичних установ, навчальних за
кладів, керівників самодіяльних хорів, кон
сультує їх. Музиканти Кіровоградщини 
жартома і- з любов’ю називають його 
«швидкою допомогою».

За своє довге життя великий працелюб 
зібрав чудову бібліотеку — тільки клавірів 
опер понад 300. Чимало в ній видань з 
автографами композиторів, иідомих музико
знавців, діячів літератури і мистецтва. Ці 
скарби він передав у  дарунок бібліотекам 
навчальних закладів та місцевому музею.

Декому з нас, молодших колег, випало 
щастя слухати захоплюючі розповіді Сергія 
Олексійовича про його навчання в Москві, 
особливо ж про відвідини репетицій і кон
цертів синодального хору Чайковським, 
Гречаніновим, Рахманіновим, Аренським. 
Цікава деталь: у  репертуарі цього колекти
ву, яким керував видатний хоровий дири
гент В. С. Орлов, була музика не лише 
вітчизняних композиторів, зокрема щойно 
згаданих, а й твори Палестріни та фла- у  
маядських контрапунктистів. його концер
ти охоче відвідувала творча інтелігенція 
Москви, викладачі і студенти консервато

рії. Тричі слухав хор Лев Толстой і зав
жди — разом з С. І. Танєевим. Хористи 
пишалися тим, що їх слухав геніальний 
письменник.

...Не часто зустрінешся з людиною, що 
була свідком подій кінця ХГХ і початку 
XX сторіччя. Одним з таких є С. О. Пу
зенкін. Він сприйняв кращі здобутки віт
чизняної культури, пропагував їх  усе своє 
свідоме життя, виховав багато музикантів, 
які за прикладом свого вчителя віддають 
знання і талант рідному народові.

Макарів К и ївської області О. УСАТІОК

нові ЗАПИСИ

С60—07045—6. Київська чоловіча хорова 
капела п/к С. Дорогого. Концерт «Я слав- 
цю Партію!»: Пісня про Партію (Є. Ко
зак — В. Бичко); Балада про комуністів 
(С. Козак — Д. Луценко); Партбилетьі 
(О. Флярковський — 6. Євтушенко); Наш 
завод (К. Мясков — Д. Луценко); Юність 
(Я. Левін — В. Сосюра); Це — ми (Ю. За- 
ріцький — Л. Хаустов); Нас осяває ленін
ське знамено (К. Данькевич — М. Дудін); 
Партия Ленина (Е. Капп — Е. Хийра); Со
нячне поле (Я. Цегляр — В. Миколайчук); 
Я жил в такие Бремена (О. Вілаш — 
М. Рибалко); Гімн братерства (П. Майбо- 
рода — М. Рильський); Песня коммунистов 
мира (В. Верменич — В. Єфремов).

С50—07189—90. Хор хлопчиків «Дударик» 
п/к М. Кацала (Львів). У музеї Леніна, 
Голуба висота (М. Корчинський — М. Хо- 
росницька); Песня о первьіх пионерах 
(Т. Попатенко — Ю. Островський); Простор 
зовет (Т. Попатенко — А. Ганчов); Гуцу- 
лята (А* Філіпенко — Г. Бойко); Кличе 
спалена пісня (В. Верменич — О. Богачук); 
Пісня жайворонка (Г. Ернесакс, ест. мо
вою); Гагілка (С. Людкевич, сл. нар.); 
Речанька (білоруська народна); Ой ти мій 
дубочок (лит., укр. текст В. Колодія); Од
нозвучно гремит колокольчик (рос. народ
на); Щедрик, Дударик; Захід сонця 
(Е. Гріг). Солісти С. Степан, О. Лихач.

М10—39203—6 (2 пласт.). Михайло Гриш- 
ко. М. Римський-Корсаков. Арія Грязного; 
П. Чайковський. Аріозо Мазепи; Р. Леон- 
ковалло. Арія Чаттертона та ін.

СЮ—07743—4. До 25-річчя виконавської 
діяльності Держ. квартету ім. М. В. Ли
сенка (альбом з трьох пласт.). Й. Гайдн. 
Квартет № 72; А. Вебери. П’ять п’єс; 
Є. Станкович. Ноктюрн, Престо.

М10—39267—70 (2 пласт.). Микола Вор- 
вулєв. Арії з опер. О. Бородін. Арія Іго
ря; А. Рубінштейн. Сцена та арія Демона; 
Дж. Верді. Арія Жермона, дві арії Ріго- 
летто та ін.

СЗО—07783—86. (альбом з 2 пласт.). Дер
жавний український народний хор 
ім. Гр. Верьовки. Виличальна Партії; Ой 
як зібрали щедрий урожай; Ти, краю мій; 
Над широким Дніпром та ін.

СЗО—07239—40. Поліський ансамбль пісні 
і танцю «Льонок» п/к І. Сльоти. На Поліс
сі у нас; А льон цвіте; Чайка степова; 
Стеляться тумани. Арфами, арфами; Му
зики на весіллі; Ой у полі дві тополі; Не 
стій, вербо, над водою та ін.

СЮ—06525—6. Київський камерний ор
кестр. Диригент Ігор Блажков.
Д. Клебанов. Сюїта для струнного оркест
ру. Г. Малер. Адажіо із Симфонії № 10. 
Є. Станкович. Зіпіопіа Баг&а.

'< СЮ—06701—2. Анатолій Солов’яненко.
М. Глінка. Не щебечи, соловейку, Гуде 
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