


ВЕЛИЧНА ГАРМОНІЯ
Жоден народ нашої багатонаціональ

ної країни не мислить себе без впливу 
ленінських ідей, без Леніна. На це 
свого часу звернула увагу Н. К. Круп- 
ська. «Мене дуже цікавило завжди,— 
писала вона,— як відображений Ілліч 
в народному фольклорі часів громадян
ської війни. І ось що характерне: на
віть у найглухіших віддалених кутках 
нашої батьківщини маси не уявляли 
собі боротьби і перемоги без Леніна. 
І ті, хто не знав грамоти, не знали, 
що таке телеграф, не уявляли собі, як 
можна керувати боротьбою на відста
ні, створили легенди про те, як у роз
палі боротьби з білими з’являвся Ленін 
і забезпечував перемогу. На берегах 
Байкальського озера рибалки розпові
дали: ішов бій з білими, і білі стали 
перемагати, раптом прилетів на аеро

плані Ленін, став у ряди наших бій
ців, і білих було розбито. Серед горців 
Кавказу буйа легенда: білі перемагали 
вже, та Ленін конспіративно... про
брався до наших, і ми перемогли» 
(Н. К. Крупская. О пьесах, посвящен- 
пьіх Октябрю. В зб.: «Н. К. Крупская 
об искусстве и литературе». «Искусст- 
во», Л.-М., 1963, стор. 56).

Радянська музична ленініана утвер
джує інтернаціональне значення ленін
ських ідей, самого Леніна, ім’я яко
го,— як наголошувалось у зверненні 
ЦК РКП(б) у січні 1924 року «До пар
тії. До всіх трудящих»,— «стало симво
лом нового світу від заходу до сходу, 
від півдня до півночі» (КПРС в резо
люціях і рішеннях... ч. І, вид. Політич
ної літератури, К., 1954, стор. 753). 
В багатьох музичних творах мовиться

про роль вождя в історії народів, про 
перебування Ілліча на їх  рідній землі. 
В хорі таджицького композитора 
М. Муллоджанова «Зпамя Леиина» на 
слова Розії Озод говориться: «Ленин 
к нам принес весну», а в пісні «Вели
кий Ленин» киргизького композитора 
М. Амбараєва (текст І. Ісакова) є такі 
слова: «Великий батьф, свет тьі пода- 
рил моей родной земле». В «Легенде 
о Ленине» киргизького митця А. Мал- 
дибаєва на слова К. Малікова співає
ться: «Ленин и сьга всех народов, и 
отец всех народов, потому что он ука- 
зал нам путь к счастью». В хорі «Ле
га т  — наше солнце» молдавського ком
позитора С. Лунгула на слова А. Бу- 
суйок говориться, що з іменем Ілліча 
«оковьі сбивают народи и страни», 
«идет к коммунизму... народ всей пла
нети». Ідеї Леніна-інтернаціоналіста 
торжествують по всій планеті — голов
на думка, висловлена в хорах україн
ських композиторів А. Коса-Анатольсь- 
кого «Ленін по світу іде» на слова
А. Пашка та А. Штогаренка «Ленін 
іде по планеті» на вірші П. Воронька.

В музично-поетичній ленініані справ
ді інтернаціональними образами-симво- 
лами стали образи сонячного променя 
(сонця, світла) і хліба, на що слушно 
вказують дослідники (О. Горковенко, 
І. Земцовський, 3. Османова, О. Прав- 
дюк, Г. Чхіквадзе, К. Балабуха та ін.). 
Символи ці мають вселюдське значен
ня, бо у всіх народів і в усі часи вони 
означали життя, мир, радість.

Воістину інтернаціональним симво
лом музичної ленініани є і революцій
на пісня. Відомо, що їй і ї ї  про
пагандистській ролі Володимир Ілліч 
надавав великого значення. Пісня про
кладала дорогу до свідомості мас рево
люційному друкованому слову, ставала 
дійовим засобом політичної боротьби. 
Свої погляди на соціальну роль проле
тарської пісні Ленін виклав у статті 
«Євген Потьє» (до 25-річчя його смер
ті), вказуючи, що історичне завдання 
пролетарського поета полягає в тому, 
щоб через пісню пропагувати соціа
лізм. «В яку б країну,— писав Воло
димир Ілліч, високо оцінюючи гімн 
Потьє—Дежейтера,— не попав свідомий 
робітник, куди б не кинула його доля, 
яким би чужинцем не почував він се
бе, без знання мови, без знайомих, да
леко від батьківщини,— він може знай
ти собі товаришів і друзів по знайомій 
мелодії Інтернаціоналу» (В. І. Ленін, 
ПЗТ, вид. 5, т. 22, стор. 260). Із спога
дів близьких і соратників вождя ми 
знаємо, що Ленін любив співати рево
люційні пісні, неодноразово наголошу
вав на необхідності створення їх  в Ро
сії. Такі пісні з’являлись у всіх біль
шовицьких газетах, керованих Володи
миром Іллічем, випускались окремими 
збірками, перекладались мовами інших 
народів.

Природно, що революційна пісня ста
ла одним з символів художньої лені
ніани. ї ї  поетичну стилістику вперше 
використав у своїх творах В. Маяков- 
ський. Строфи пролетарських гімнів 
органічно вплітаються у такі твори 
про вождя, як його поема «Владимир



трагічного. Відповідно до специфіки 
музичної мови композитори зосере
джують увагу передусім на відобра
женні почуттів, пов’язаних з образом 
Леніна, на емоційному розкритті теми. 
Причому, в творах, присвячених па
м’яті вождя, нема почуття безутішнос
ті, відчаю; його с м е р т ь ц е  шлях до 
безсмертя. «А нумо, співці-кобзарі, да
вайте свій строй перестроїм з сумно
го на кличний»,— співали українські 
кобзарі. «Хотя Ленина нет, ио он жив. 
Да здравствует путь его—ленинизм»,— 
мовиться в таджицькій народній пісні 
«Путь Ленина». «Ленин, ти для нас 
жив всегда»,— звучить в грузинській 
народній пісні. Ця думка € провідною 
і в евенкійському фольклорі тієї ж 
тематики:

В нашей песне будет Ленин
Славиться веками.
Вечно с нами будет Ленин,
Ленин всюду с нами!

Безсмертя Володимира Ілліча ствер
джується як у народній творчості, так 
і в доробку професіональних компози
торів. Зокрема, це є основною ідеєю 
ораторії Р. Щедріна «Ленин в сердце 
народном» (слова фольклорного похо
дження). Як говорив композитор, ос
новний його намір полягав у тому, 
аби мовою музики розповісти, що об-, 
раз Леніна живе і вічно буде жити в 
серці народу (Л. Дьячкова. Оратория 
Родиона Щедріша «Ленин в сердце на
родном».— В зб. «Музика и современ- 
ность». Вип. 8, «Музика», М., 1974, 
стор. 25). Вся музична ленініана,, як 
правило, сповнена урочистих звучань, 
а коли у творі і переважають скорбот
ні інтонації, то «жалоба,— як відмічає

му. Вона утверджує безсмертність вож* 
дя, втілення його думок, ідей в діяннях 
сьогодення, в наших звершеннях на 
шляху будівництва комунізму.

Генеральний секретар ЦК КПРС 
тов. Л. І. Брежнєв у доповіді «Про п’ят
десятиріччя Союзу Радянських Соціа
лістичних Республік» відзначав: «У різ
номанітності національних форм радян
ської соціалістичної культури дедалі 
помітнішими стають спільні інтерна
ціоналістські риси... Це прогресивний 
процес. Він відповідає духові соціаліз
му, інтересам усіх народів нашої краї
ни. Саме так закладаються основи но
вої, комуністичної культури, яка не 
знає національних бар’єрів і в рівній 
мірі служить усім людям праці» 
(Л. І. Брежнєв. Про п’ятдесятиріччя 
Союзу Радянських Соціалістичних Рес
публік. Політвидав України, К., 1972, 
стор. 21).

В доробку радянських митців ленін
ська тема дістає схоже, поряд з тема
ми Революції, Партії, Народу, семан
тичне трактування. Інтернаціоналіза
ція змісту творів про вождя зумовлює 
зближення і взаємозбагачення систем 
художнього мислення. Причому одне з 
джерел загальнорадянських рис музич
ної ленініани — в багатонаціональному 
фольклорі народів нашої країни. Мож
на зробити висновок, що, з одного бо
ку, в кращих композиціях на ленінсь
ку тему в гармонічній єдності злцлось 
національне й інтернаціональне. (Це 
підтверджує слова Ф. Енгельса про те, 
що «справді національні ідеї... в той же 
час завжди є і справді інтернаціональ
ними ідеями» (К. Маркс і Ф. Енгельс. 
Твори, т. 33, стор. 355). З іншого ж бо

Ильич Ленин», вірші татарського поета 
Хаді Такташа «21 января» і «27 лива
ря», вірменського поета Егіше Черенца 
«Дядя Ленин». Звучать вони і в кіно
фільмах про вождя, багатьох літера
турних творах, зокрема, в повісті 
«Серце» В. Собка, романі «Кують зозу
лі» Ю. Збанацького та ін.

Особливо часто революційні пісні як 
один з символів художньої ленініани 
використовуються в музичних творах, 
присвячених вождю. Так, мелодія «Ін
тернаціоналу» звучить у першій гру
зинській кантаті «Слава ЗАГЕСу» 
С. Баланчівадзе і урочистій кантаті 
«До десятиріччя Великої Жовтневої со
ціалістичної революції» 3. Паліашвілі, 
в ритмодекламації «На смерть Ілліча» 
українського композитора Ю. Мейтуса 
на текст О. Іскреньова і заключному 
акті опери «Жовтень» Вано Мураделі. 
Інтонації одної з улюблених пісень 
вождя —«Замучен тяжелой неволей» 
вплітаються в «Думу про Леніна» 
Г. Верьовки на слова кобзаря Єгора 
Мовчана. До цієї ж траурної мелодії 
близький зачин білоруської народної 
пісні «Снежинки». В третій частині 
ораторії чуваського композитора Ф. Ва
сильєва «Зпоха Октября» ім’я Леніна — 
«самое доброе имя» — оспівується на 
мелодії «Інтернаціоналу».

Революційні пісні звучать і в музич
ній ленініані народів Середньої Азії. 
Наприклад, в пісні акина Садибека 
Мусарова «Ленинский путь» виразно 
відчувається своєрідний сплав їх інто
націй і ритмів з казахським мелосом. 
Поспівки всесвітньо відомих маршів і 
гімнів, які раніше не зустрічалися в 
Таджицькому мелосі, наявні в народній 
пісні «Путь Ленина». їх карбований 
ритм, активні квартові ходи, тверда 
гармонічна основа значною мірою зба
гачують таджицький фольклор, набли
жують його до інтернаціональної пі
сенності.

На всіх етапах розвитку радянського 
мистецтва композитори по-різному ви
користовували революційний фольклор 
Якщо в 20-і роки вони просто цитува
ли його, то згодом любов до таких пі
сень виявляється більш опосередкова
но. Інтонації революційних мелодій ор
ганічно вплітаються в авторські, не 
порушуючи їх цілісності. Створення та
кого сплаву можна справедливо назва
ти досягненням загальнорадянської 
музичної культури, тобто надбанням 
усіх народів СРСР. Прикладами справ
ді глибокого використання інтонацій 
революційних пісень є Дванадцята 
симфонія Д. Шостаковича (присвячена
В. І. Леніну) і його ж цикл хорів «Вір
ність»; «Патетична ораторія» Г. Свири- 
дова, «Поема про Леніна» І. Шамо, 
кантати «Ленін» Л. Дичко і «Шляхами 
Жовтня» А. Штогаренка, Четверта сим
фонія (Пам’яті Леніна) Д. Гаджієва, 
«Ода пам’яті Леніна» А. Хачатуряна 
кантата-плакат «За Леніним» О. Фляр- 
ковського, кантата «Дорогою Леніна» 
О. Долуханяна, хори «Ленин в Шу- 
шенском» та «Шалаш в Разливе» 
В. Мураделі і багато інших.

Інтернаціональні риси творів про* 
Леніна виявляються і в трактуванні

музикознавець М. Гордшчук,— тут по
ступово переростає в образ сили, про
тесту й активного утвердження опти
містичних засад» (М. Гордійчук. Сторін
ки музичної ленініани.— В зб. «Ленін у 
літературі та мистецтві українського 
народу». «Наукова думка», К., 1970, 
стор. 169).

Траурним січневим дням 1924 року 
коли вся наша країна, все прогресивне 
людство прощалбся з улюбленим вож
дем, присвячена друга частина Другої 
симфонії М. Колесси. Поряд із скор
ботними інтонаціями чуємо тут і муж
ні, тверді й упевнені: народ не лиш з 
оплакує смерть Ілліча, але й гордиться 
ним. Адже його ідеї невмирущі, бо во
ни — в серцях мільйонів. «Створюючи 
свою музику,— говорить автор,— я ніби 
переносився думкою в той далекий зи
мовий ранок І924 року, коли батько з 
великою скорботою повідомив мене про 
смерть Володимира Ілліча Леніна...» 
(Навстречу великому юбилею. «Совет- 
ская музика», 1970, № 2, стор. 22). Без
смертя і торжество ленінських ідей ос
півується також у хорах «І буде так, 
як Ленін заповів», «Ілліч живе і буде 
жити» М. Колесси, «Думі про Леніна» 
Г. Верьовки, «Траурній оді пам’яті 
В. І. Леніна» О. Крейна, «Оді пам’яті 
Леніна» А. Хачатуряна для симфоніч
ного оркестру, «Пісні про Леніна» 
Г. Свиридова та ін.

Багатонаціональна радянська леніні
ана сповнена революційного оптиміз

ку діалектична єдність національного 
й інтернаціонального в художній лені
ніані сприяє утвердженню спільних ін
тернаціональних рис радянського ми
стецтва.

Львів , ,

В. ЛАІІЕНКО
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Перший пленум правління Київської 
організації Спілки композиторів України

З 14 по 20 грудня минулого року під девізом «Місту-ге- 
рою Києву — київські композитори» відбувся Перший пле
нум правління столичної організації Спілки композиторів 
України. Голова правління заслужений діяч мистецтв 
УРСР О. Білаш зробив доповідь про здобутки наших мит
ців у всіх основних жанрах музики. Друкуємо його виступ 
(у скороченому вигляді), а також рецензії на концерти, 
що відбулися у дні роботи пленуму.

Перший пленум правління Київської організації Спілки 
композиторів України — значна подія в культурному жит
ті республіки, і готувались до неї наші митці з почуттям 
великої відповідальності. Протягом тижня демонструвався 
їх доробок у найрізноманітніших жанрах. Ідейна змістов
ність, художня майстерність, стильове багатство індивіду
альних почерків — таке загальне враження від більшості 
показаних на концертах пленуму творів. А тому можна з 
певністю твердити, що київські митці, як і всі композитори 
нашої республіки, спроможні виконати ті великі завдання, 
які ставить Комуністична партія перед працівниками ідео
логічного фронту.

Діяльність новоствореної організації, що розгорнулася з 
1975 р., охоплює всі основні напрями роботи творчих спілок. 
Своїми першочерговими завданнями вона ставить написан
ня високохудожніх полотен, що глибоко відображають ра
дянську дійсність, оспівують грандіозні звершення і духов
не багатство наших трудівників. Виконуючи ідеологічні на
станови партії, викладені в документах з питань культури 
і мистецтва, Київська організація, як і Спілка композиторів 
України в цілому, спрямовує свою роботу на пропаганду 
кращих зразків творчості, здійснює широку й різноманітну 
програму естетичного виховання трудящих, особливо молоді.

Об'єднання столичних митців налічує нині 80 композито
рів і 43 музикознавці, які працюють в дев'яти творчих ко
місіях: камерно-симфонічної музики, музики театру і кіно, 
камерно-вокальної і хорової музики, музики опери і бале
ту, масових жанрів, естетичного виховання дітей та юнацт
ва, музикознавчій, зарубіжної музики, військово-патріотич
ної (остання секція працює разом з республіканською). 
В результаті їх наполегливої роботи — прослухування і об
говорення нових композицій, надання творчої допомоги ав
торам— було рекомендовано до виконання чимало значних 
за ідейно-художньою цінністю опер, симфоній, концертів, 
сонат, романсів, пісень тощо.

Д ля  роботи Київської організації в цілому характерне 
правильне відчуття історичної перспективи розвитку укра
їнської радянської музики як невід'ємної частини багато
національної культури нашої країни. Спираючись на віт
чизняні традиції і досягнення прогресивної зарубіжної му
зики, столичні композитори як старшого, так і молодшого 
поколінь постійно розширюють жанрово-стильовий діапазон 
своєї творчості. Вже зараз у новоствореній організації є 
чимало митців, доробок яких відомий не лише на Україні 
та в інших республіках, а й далеко за межами Радянського 
Союзу. Передусім слід назвати імена Л. Ревуцького і
А. Штогаренка, Г. Майбороди і Ю. Мейтуса, Г. Таранова 
і А. Філіпенка, М. Скорика і Л. Грабовського, Г. Ляшенка 
і Л. Дичко та багатьох інших.

На концертах пленуму передбачалось виконання не лише 
написаного протягом одного року існування організації, а 
й окремих творів, що з'явились раніше. Це уможливило 
більш повну і глибшу репрезентацію доробку київських

композиторів різних поколінь. Крім того, виносячи на суд 
громадськості свою продукцію, столична організація перед
бачала і демонстрування тих опусів, які повинні викликати 
жваву дискусію. Адже відкрита, об'єктивна, високопрофе- 
сіональна критика є одним з найважливіших стимулів твор
чої еволюції митця.

За останні роки великих успіхів досягли київські компо
зитори в галузі симфонічної музики. Не перелічуючи імен 
багатьох митців, які плідно працюють у цьому напрямку, 
слід відзначити бурхливий розквіт жанру концерту, що 
дав нові відгалуження симфонічної творчості. Це хоровий 
концерт, хорова симфонія, концерт для оркестру. З'явилися 
оригінальні риси і в традиційних за формою творах для 
солюючих інструментів з симфонічним оркестром.

Постійно розширюється коло авторів, які пишуть для му
зичного театру. Розвиток цього синтетичного виду мисте
цтва поступово стає в центрі уваги наших митців, хоча 
проблема сценічного життя нових композицій ще надто 
ускладнена і вимагає чимало зусиль для її успішного ви
рішення.

Багато цікавих тенденцій намітилося в розвитку як ка
мерно-інструментальної, так і вокальної музики, яка мав на 
Україні найдавніші традиції. Не перелічуючи великої кіль
кості імен композиторів-піснярів, треба з гордістю сказати, 
що чимало вокальних творів було удостоєно премій на рес
публіканських і всесоюзних оглядах. Проте доробок у ма
совому жанрі в цілому ще не відповідає високим ідейно- 
естетичним критеріям. З особливою вимогливістю слід під
ходити до оцінки молодіжних пісень, естрадної музики, бо 
саме вони найбільшою мірою формують естетичні смаки 
молоді.
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Невирішені проблеми стоять і перед такими специфічни
ми жанрами, як музика до драматичних спектаклів та кі
нофільмів. Ще й досі не врегульована практика залучення 
до надзвичайно відповідальної справи досвідчених компо
зиторів. Часто ця галузь творчості залишається безконтро
льною і віддається на відкуп випадковим особам.

Під неослабною увагою новоствореної організації — музи
ка для дітей і юнацтва. До цього своєрідного жанру постій
но звертаються і митці старшого покоління, і представники 
середньої та молодшої генерацій. Але й тут багато серйоз
них проблем ще не вирішено. 6 чимало прекрасних зразків 
творчості для дітей дошкільного і молодшого шкільного ві
ку, а от комсомольська юнь ще недостатньо відчуває ком
позиторську увагу. Необхідно серйозно аналізувати естетич
ні потреби цієї найважливішої (в становленні світогляду) 
вікової категорії,— адже йдеться про виховання майбутньо
го трудівника — будівника комуністичного суспільства.

Загострюючи увагу на моментах, які вимагають дослі
дження і невідкладного вирішення, слід торкнутися також 
роботи київських музикознавців. Не можна не порадіти 
значним успіхам їх науково-дослідницької роботи, що має 
резонанс і в Радянському Союзі, і за кордоном. Проте, вра
ховуючи багатогранність функцій цієї професії, доцільно 
поставити запитання: чи справді активно втручається загін 
музикознавців у наше повсякденне музичне життя? Чи 
оперативно й різнобічно висвітлює його на сторінках спе
ціальної і загальної періодичної преси? Крім того, секція 
ще недостатньо поповнюється талановитою молоддю, хоча 
останнім часом в цьому * напрямку і є деякі позитивні 
зрушення.

Значну увагу члени організації приділяють пропаганди
стській діяльності, регулярно виступаючи перед робітниками 
заводів, працівниками ферм, польових станів, у колгоспних 
клубах і будинках культури. Традиційними стали Тижні 
музики для дітей та юнацтва, Тижні української пісні 
в Червонопрапорному Західному прикордонному окрузі то
що. У планах столичних митців — авторські концерти, твор
чі зустрічі з робітничою і студентською молоддю різних 
міст і сіл, практична допомога самодіяльним колективам. 
У членів Київської організації є значні творчі здобутки, ви
соко оцінені партією і урядом. Так, І. Шамо удостоєний 
Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка, 6. Станкович 
став лауреатом Республіканської премії ім. М. Островсько- 
го; республіканською премією в галузі літературно-худож
ньої критики нагороджена музикознавець Л. бфремова.

Про роботу Київської організації Спілки композиторів 
України в цілому слід сказати, що творчість митців столиці 
характеризується активною боротьбою за утвердження ко
муністичних ідеалів. Разом з усіма митцями нашої країни 
вони покликані пропагувати ідеї миру і прогресу, інтер
національної єдності народів, служити справі всебічного 
духовного розвитку людини. Все це покладає велику відпо
відальність за художню результативність творчості.

СИМФОНІЧНІ ВЕЧОРИ

Творчі звіти українських радянських композиторів у сим
фонічному жанрі стали в останні роки справжньою демон
страцією досягнень плідної думки, високого рівня худож
ньої майстерності. Все більше з’являється нових творів ком
позиторської молоді; активно продовжують працювати вете
рани. Щоб переконатись у цьому, досить хоча б перегля
нути свіжі концертні програми, а також афіші симфонічних 
концертів Першого пленуму правління Київської міської 
організації Спілки композиторів України «Місту-герою Ки
єву — київські композитори».

Ділячись думками про симфонічні концерти пленуму, що 
відбулись 14, 15 та 20 грудня у приміщенні Київської фі
лармонії та Великого залу консерваторії, хочеться вислови
ти деякі міркування щодо ідейно-художньої спрямованості 
творчих пошуків сучасних українських симфоністів, а також 
загальних тенденцій розвитку музичної мови.

Останнім часом доробок українських митців помітно зба
гатився арсеналом найновітніших виражальних засобів, які 
виробили радянські, а також прогресивні зарубіжні компо
зитори. Поряд з тим продовжують розвиватись традиційні 
засоби музичної мови. Отже, сучасна творчість оперує ве
ликою кількістю систем організації звукового матеріалу.

Що ж випливає на перший план при ознайомленні з но
вою симфонічною музикою? Передусім, слід відзначити над

мірне перенасичення фактури окремих творів дисонуючими 
інтонаціями та співзвуччями. Це в окремих випадках зава
жає слуховій орієнтації непідготовленого слухача. Так, у 
ряді творів деяких українських композиторів основою фак
турної горизонталі стають збільшена прима або мала се
кунда та їх обернення, тобто зменшена октава або велика 
септима, а також збільшена октава. Фактурна вертикаль у 
багатьох випадках спирається не на мажорний або мінорний 
тризвук, а на будь-яке дисонуюче співзвуччя.

Не всі симфонічні твори, виконані в концертах Пленуму, 
рівноцінні щодо майстерності користування сучасними засо
бами композиторського мислення. Деякі з них потребують, 
очевидно, певної авторської доробки. Думається, що далеко 
не останньою в цьому буде роль щоденної мистецької прак
тики.

Симфонічні концерти пленуму відкрила Третя симфонія 
Б. Буєвського. Створена у 1976 році, вона прикметна сучас
ною тематикою, колоритом образів, якісним музичним мате
ріалом.

Перша частина, наслідуючи певні ознаки сонатності, по
будована досить вільно. Вона сприймається як драматична 
розповідь автора про наше сьогодення. її  музика пройнята 
яскравим дійовим розвитком, гострими колізіями. Варто 
окремо відзначити важливу роль ударних інструментів у ство
ренні кульмінацій. їм композитор протиставляє «острівки» 
лірики, своєрідно продовжуючи окремі принципи драматич
ного симфонізму провідних радянських авторів. Але не в 
усіх частинах автор досягає архітектонічної цілісності. 
Так, наприклад, друга частина — більш споглядального пла
ну й становить самостійний епізод відокремлений від по
передньої та наступної частин. Не можна не відзначити 
вміле використання Б. Буєвським окремих оркестрових 
тембрів. Але надмірне захоплення засобами, що лежать поза 
інтонаційною сферою сприйняття, призводить до того, що 
інколи втрачається відчуття смислу твореного, а прагнення 
до ефектів сприймається як самоціль. Думається, що ілю
стративність третьої частини також не сприяє єдності сим
фонічного циклу.

Основна вада твору, на наш погляд, полягає у відсут
ності розвинених симфонічних тем. Він називається «сим
фонія», та його основу чомусь складають не тематичні 
структури і їх активний розвиток, а окремі допоміжні ефек
ти. Саме вони стають вузловим моментом художньої кон
цепції. Чи варто нагадувати, що ще академік Б. Асаф’єв 
висунув і науково пояснив термін «симфонізм», ввівши ра
зом з ним поняття розвитку. У книзі «Музична форма як 
процес» він ставить питання: «Що таке симфонізм?» І слуш
но відповідає: «Дві-три «суттєві», лаконічні інтонації-тези, 
що діють у взаємопритягуваннях та взаємовідштовхуваннях 
на великих звуково-просторових відстанях, не гублячи своєї 
інтенсивності, подібно до того, як у живописі в картинах 
великих майстрів барви неослабно діють у межах широкого 
«оглядання» і насиченого контрастами світлотіні мальов
ничого простору». Безперечно, й сьогодні ці прекрасні слова 
не втратили своєї актуальності. У симфонії ж Б. Буєвсько
го впродовж окремих частин якщо і встановлюється тема
тизм, то він не скрізь несе узагальнене емоційно-образне 
навантаження, а місцями сприймається як відверте спро
щення музичного матеріалу і тому не стає провідним дійо
вим чинником. В цілому ж можна твердити, що твір цей 
має чимало позитивного і при доробці посяде певне місце 
в репертуарі наших симфонічних оркестрів.

Поема-концерт А. Штогаренка для фортепіано з оркест
ром (солістка Р. Лисенко) присвячена М. Лисенкові. У ній 
автор проявив себе майстром оркестрових засобів, який чу
дово відчуває стиль видатного класика української музики. 
У фактурі сольної партії композитор розвиває традиції
С. Рахманінова, В. Косенка, Л. Ревуцького, Р. Гліера, М. Ко
ляди.

Концертна п’єса для сопрано та симфонічного оркестру 
О. Киви на вірші М. Рильського «Землі» цікава за змістом 
і задумом, а також яскравим мелодизмом. Добре знайдено 
композитором форму і жанр для втілення провідної ідеї, 
це любов до життя, рідної землі, людей. На жаль, вико
нання вокальної партії солісткою Київської державної фі
лармонії Г. Яриш не досягло належного рівня.

Одним з цікавих творів, представлених на пленумі, була 
«Симфонія-легенда» Л. Грабовського за мотивами М. Гоголя 
«Вечори на хуторі поблизу Диканьки» (частина перша, по
вість третя «Вечір напередодні Івана Купала»). Однак сві
доме недотримання композитором основних законів драма
тургії призвело до жанрової плутанини. Насамперед це
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Заслужений артист УРСР М. Сук та народний артист 
УРСР С. Турчак під час виконання Другого фортепіанно■= 
го концерту І. Карабіца.

виявилося у надмірно сухому викладі та деякій декларатив
ності музичного матеріалу. Очевидно, у багатьох залишилась 
у пам’яті ця ж сама музика Л. Грабовського до фільму за 
повістю М. Гоголя, де вона дійсно вражає яскравістю об
разних характеристик. Як виразно звучать у поєднанні із 
воровим рядом оркестрові шелестіння, окремі конкретні за
соби — вигуки сови та ін. Це — блискучі знахідки, що супро
водять дію. Але загальновідомо, що кіномузика має тільки 
їй притаманні закони драматургії, котрі в першу чергу 
розраховані на зорово-слухове сприйняття і докорінно від
різняються від специфіки симфонічного розвитку. Отже, 
при скороченні окремих епізодів, зменшенні «багатослів’я» 
твір Л. Грабовського, навіть у тому варіанті, в якому він 
прозвучав, безумовно, виграє щодо єдності змісту й форми.

Концерт М. Полоза № 1 для симфонічного оркестру ство
рено в 1973 році. Цей твір еклектичний щодо якостей вико
ристаного композитором музичного матеріалу. В оркестровці 
відчувається перенасичення і перенапруження фактури. 
Комплекс інтонацій та вертикальних акордових нашарувань 
побудовано дещо цитатно, внаслідок чого складається вра
ження мозаїчності. В основному автор спирається на кращі 
досягнення радянських та прогресивних зарубіжних митців, 
що писали джазову музику. Крім того, слід звернути увагу 
на зловживання композитором оркестрово-тембральною ди
намікою (особливо у першій частині).

Цікавим твором є Третя симфонія Ю. Іщенка. Як вказа
но в програмі, автор прагнув втілити в ній переживання 
радянських людей, пов’язані з подіями Великої Вітчизняної 
війни. І думається, що це йому вдалося. Твір побудовано 
за принципом наскрізного розвитку. При цьому виклад тем, 
їх розвиток впроваджуються композитором упродовж всьо
го чотирйчастинного циклу. В симфонії разом з проявами 
класичних ознак сонатної циклічності є чимало відповідних 
авторському задуму знахідок. Так, кожна з частин стано
вить один з розділів сонатної схеми: відбувається розши
рення форми з середини. Основний тематичний комплекс 
сконцентровано автором у першій частині. Всі три теми 
(головна і дві побічні) не контрастні в основі. їм притаман

на ліричність вислову, а тому вони сприймаються як різні 
вияви окремих аспектів одного образу.

ДРУГУ і третю частини автор тлумачить як активну роз
робку з великими експресивними кульмінаціями. Значну 
роль у викладі музичного матеріалу відіграє темброва моду
ляція. ї ї  можна було б визначити як асиміляцію оркестро
вих тембрів упродовж більш або менш тривалої ділянки 
форми-процесу, де за кожним з них закріплюється певне 
образно-смислове навантаження. В цілому в симфонії 
Ю. Іщенка знайдено природну рівновагу між раціональним 
і емоціональним.

У четвертій частині знову звучать теми експозиції. Але 
вони зазнали докорінних інтонаційно-ритмічних змін, різ
ного роду модифікацій і сприймаються як висновок з попе
реднього на якісно новому узагальнюючому рівні.

«Троїсті музики» Л. Колодуба для симфонічного оркестру 
написані 1974 року на основі українського фольклору. Про 
це свідчать інтонації награвань «троїстих музик» — вельми 
розповсюдженого на Україні ансамблю,— а також жанрово- 
танцювальна основа тематизму. П’єса становить один з 
прикладів симфонізації фольклору. Вона сприймається як 
серія жанрових сценок з народного музичного побуту. Від
чувається добре володіння оркестровими засобами, майстер
не застосування темброво-колористичних прийомів. Але по
ряд з цим творові бракує використання сучасних засобів 
виразу. Інтонаційна та формоутворююча сфери перебувають 
в одному образно-емоційному стані.

«Розповіді солдата» Є. Зубццва — це присвячений темі 
Великої Вітчизняної війни симфонічний цикл, що склада
ється з шести характерних картин. Програмний задум авто
ра викладено послідовно в частинах «На світанку», «Ба
лада про перший бій», «Залишаючи рідний берег», «Спомин», 
«Розповідь солдата», «Повернення' до рідних берегів».

Використовуючи принцип монотематизму, композитор по
дає виклад у двох основних аспектах — ліричному (частини 
«На світанку», «Спомин») та драматичному («Балада про 
перший бій», «Залишаючи рідний берег»). Перші частини 
позначені майстерністю, смаком. Проте в подальшому на 
зміну провідній позитивній ідеї твору приходить ілюстра
тивність з певним спрощенням інтонаційної сфери. До то
го ж, твір здається дещо розтягнутим і це якоюсь мірою 
позначилося на єдності циклу.

Цікавим твором є «Балада війни» О. Білаша, віднесена 
автором до жанру моноопери. В ній відтворено емоційний 
стан дівчини, яка боляче переживає трагедію своїх близь
ких. Твір в основному пронизує пісенно-ілюстративна мова. 
Лірична піднесеність вислову — одна з найхарактерніших 
рис інтонаційної сфери. Зокрема, це знайшло яскравий ви
яв у сольній партії. У речитативних епізодах використо
вуються переважно однотипні гармонічні засоби (наприк
лад, лейт-інтонація, що спирається на напівзменшений септ
акорд), а оркестр інколи не до кінця має власну драма
тургію.

Звучить хорова симфонія «Я стверджуюсь» Є. Станковича.
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Твір О. Білаша свідчить про опанування митцем даного 
жанру і виявляє прагнення композитора до розширення 
жанрової сфери своєї творчості.

Другий фортепіанний концерт І. Карабіца складається з 
двох частин — повільної та швидкої. Він побудований за 
принципом діалога. Так, у першій частині — широкій, роз- 
співній — партії оркестру протистоїть речитативна, імпрові
заційного характеру партія фортепіано. В другій же навпа
к и — композитор трактує фортепіано по-новому. Рояль на
буває властивостей не тільки солюючого, а й рівноправного 
з іншими оркестрового інструмента. Однак автор мало ви
користав його специфічні віртуозні можливості. Як відомо, 
жанр концерту історично сформувався на базі змагання со
люючого інструмента та оркестрових. З цього випливає обо
в’язкова спільність тематизму в інструментів, що змага
ються.

Третя симфонія-ораторія для хору, солістів та симфоніч
ного оркестру Є. Станковича «Я стверджуюсь» на вірші 
П. Тичини є високим взірцем симфонізму. У ній компози
тор активно розвиває давні традиції української музики, в 
якій переважало вокально-хорове начало. Водночас автор 
майстерно користується найновішими досягненнями в інто
наційній та формоутворюючій сферах. У шестичастинному 
творі перехрещуються різні жанри — кантата, ораторія, сим
фонія. Прототипом такого жанрового синтезу може служи
ти «Патетична ораторія» Г. Свиридова. Для глибшого впли-- 
ву на масового слухача автор використовує у вокальній пар
тії більш звичні інтонації. Разом з тим в оркестрі широко 
застосовується арсенал сучасних виразових прийомів та за
собів.

На жаль, в концертах пленуму не прозвучали оголошені 
в програмах Дві балади В. Рибальченка на слова Г. Сково
роди для баса з оркестром, Три українські народні весіль
ні пісні М. Скорика для голосу з оркестром та Третя сим
фонія Г. Майбороди.

Цілком закономірно і природно, що не всі показані твори 
ввійдуть у скарбницю української радянської музичної 
культури. Але деякі з них безумовно завоюють симпатії 
слухачів і прикрашатимуть репертуар симфонічних оркест
рів республіки.

Г. КРАСОВСЬКИЙ

КАМЕРНА МУЗИКА

Роль камерних жанрів у концертно-музичному житті особ
лива. Цей вид музики є своєрідним показником загальної 
культури. Значне її поширення або, навпаки, відсутність 
до неї інтересу свідчать про високий чи низький музичний 
рівень слухача. Величезне багатство засобів виразності, гли
бина й витонченість образного строю такої музики вимага
ють від слухача досить високої культури сприймання. 
Видатні композитори-класики не раз вказували на ту обста
вину, що жоден з інших видів музики не розвиває так слу
хових здібностей, вміння тонко сприймати, відчувати й ро
зуміти звукові образи, як камерні жанри, особливо ансамблі.

Треба відзначити, що за останній час у музичному житті 
України намітилася певна тенденція до посилення ролі ка
мерних жанрів. Це спостерігається як у виконавстві, так і 
в композиторській творчості. Про це свідчить і концертне 
життя Києва. За останні 10—15 років багатьма видатними 
виконавцями озвучена низка нових камерних творів, напи
саних композиторами України, РРФСР та інших братніх 
республік. Лише у сезоні 1974/75 років заслужений ансамбль 
України квартет ім. М. Лисенка зіграв у залі Будинку 
композиторів сімнадцять творів наших авторів, дев’ять з 
яких виконувалися вперше. Крім того, за цей час він під
готував і блискуче виконав цикл з чотирнадцяти квартетів 
Д. Шостаковича.

Широко звучала камерна музика в дні VI з’їзду (1974) і 
пленумів Спілки композиторів України: присвяченого 30- 
річчю Перемоги (1975) та молодіжного (1976). Було пока
зано немало цікавих творів, які набули розголосу також за 
межами республіки. Перший пленум Київської міської ор
ганізації Спілки композиторів у концертах-оглядах теж 
представив на суд музичної громадськості ряд нових ка
мерних творів.

Обидва концерти мали досить значний успіх. У заповне
ному слухачами Малому залі консерваторії ім. П. Чайков- 
ського, де в о т  проходили, виступили пращі виконавські

Київський камерний оркестр під керуванням Антона Шароева.

сили міста: Київський камерний оркестр (художній керів
ник і диригент А. Шароєв), квартет ім. М. Лисенка, солі
сти Київської державної філармонії заслужений артист 
УРСР О. Кудряшов (флейта), лауреат Республіканського 
конкурсу ім. М. Лисенка О. Полякова (фортепіано), заслу
жений артист УРСР В. Землянський, солісти театру опери 
та балету ім. Т. Шевченка народна артистка УРСР К. Рад- 
ченко та заслужений артист УРСР С. Дубровін. В концер
тах взяли участь також викладачі столичної консерваторії
В. Сагайдачний, Н. Шевченко, Ж. Аністратенко і аспірант 
А. Гудько.

Багатоманітність камерної музики, що прозвучала в дні 
пленуму, можна зауважити вже з переліку виконавців, які 
представили досить широку панораму різних жанрів і форм. 
Звучали інструментальні ансамблі різних складів (форте
піанний дует, струнні квартети, фортепіанний квартет), тво
ри для камерного оркестру, фортепіанні сонати, сюїти, ва
ріації, п’єси. Серед вокальних композицій були показані 
сонети і романси.

Виконані під час пленуму кілька оркестрових творів свід
чать про те, що саме існування такого чудового колективу 
як Київський камерний оркестр з роками все більше сти
мулює розвиток творчості в своєрідному жанрі, котрий сто
їть на межі між камерною і симфонічною музикою.

Вже саме жанрове спрямування творів, показаних цього 
разу оркестром, певною мірою засвідчує прагнення митців 
відійти від чисто камерного звучання і наблизитися до сим
фонічного. Це, до прикладу, Концерт для валторни з ор
кестром О. Зноска-Боровського (соліст В. Пилипчак), про
грамні сюїти «Образи» О. Канерштейна та «Український 
триптих» Г. Ляшенка. Кожна з цих композицій, різних за 
стильовою орієнтацією, по-своєму приваблива. У давніх 
класичних традиціях витримано Концерт для валторни; вда
ло здійснюється розвиток народно-пісенних і танцювальних 
мелодій в «Українському триптисі», програмним задумом 
якого є відтворення колоритних картинок народного побуту. 
В досить свіжих за звучанням «Образах» теж відчуваються 
елементи програмності.

Серед чисто камерних ансамблевих композицій на плену
мі прозвучали квартети В. Полевого (№ 2) і В. Сільвестро- 
ва. Обидва твори вже виконувалися раніше і кожний з них 
досить цікавий. Своєрідному за задумом Квартету В. Полево
го притаманні лірико-драматичний зміст, патетичний або 
епічний характер музики, поліфонічна насиченість окремих 
частин і епізодів, тривалі остинато. Деяка образна подіб
ність музики в першій і третій частинах спричинилася 
до розтягненості форми. Та й за своїми абсолютними роз
мірами твір виявляється задовгим як для нашого динаміч
ного сьогодення, нашого сучасного сприймання (він звучить 
близько сорока хвилин, має чотири «повнометражні» час- 
тини).

Більш компактним, цілісним за образним змістом і його 
втіленням є квартет В, Сільвестрова з ного широкою лі-



рикою. Ня відміну від деяких попередніх своїх творів, ком
позитор застосовує тут більш помірковані засоби виразності, 
ніби звертається до художнього досвіду минулого, осмислю
ючи його з погляду сучасності. В обговоренні музики, по
казаної на пленумі, твір визнано одним з найвдаліших, най- 
значиіших камерних ансамблів останнього часу. На слухачів 
він справляє досить сильне враження, одразу ж приверта
ючи до себе пильну увагу; з успіхом виконувався вже й за 
межами республіки. Квартет ім. М. Лисенка, якому цей 
твір присвячено, включав його до програм, що прозвучали 
під час гастролей у Російській Федерації і Вірменії.

Активно працюють у жанрі камерної музики К. Домінчен 
та В. Подвала. Перший композитор представив на пленумі 
Сюїту для струнного оркестру, другий — Фортепіанний квар
тет.

Серед композицій для окремих інструментів слід відзна
чити безумовно талановиту Партиту Л. Дичко для флейти 
соло. Тут теж переосмислюються художні традиції минуло
го (старовинна форма партити для солюючого одноголосно
го інструмента) в сучасному аспекті (народні інтонації, ці
каві інтонаційно-ладові й ритмічні модифікації тематичного 
матеріалу тощо). У п’яти невеликих частинах (Інтрада, 
Рондо, Діалог, Варіації, Монолог), що складають Партиту, 
автор ставить і розв’язує кожного разу інші творчі завдан
ня, які випливають з загального задуму та назв кожного 
розділу циклу. Інтонаційний стрій більшості частин тісно 
пов’язаний з народною обрядовою піснею, голосіннями, зо
крема з їх своєрідними, часом нетемперованими зворотами, 
танцювальними ритмами.

Цікаві, з широким застосуванням українського інтона
ційного і ладового матеріалу, колоритних гармонічних засо
бів, винахідливі за розвитком та оновленням матеріалу 
«Лемківські варіації» Б. Фільц для фортепіано.

Загалом в концертах прозвучало кілька оригінальних фор
тепіанних творів. Це Сонатина Л. Соковніна, Соната В. Год- 
зяцького, Три п’єси В. Кирейка, Сюїта М. Сільванського, 
Сюїта для двох фортепіано В. Сєчкіна. Остання компози
ц ія — програмна, причому одна з небагатьох, що якоюсь мі
рою пов’язані з героїчним минулим Києва. (Нагадаємо, 
що пленум проходив під девізом «Місту-герою Києву — ки
ївські композитори»). Щоправда, тут чуються також не- 
переосмислені ремінісценції. Сюїта дещо перегукується з 
«Партизанськими картинами» А. Штогаренка, особливо щодо 
програмного задуму, та й засобами його музичного вті
лення.

Серед вокальних творів найближчі до теми, якій був при
свячений пленум, романси «Любовь» і «Палачу» Ю. Мейтуса 
на слова Муси Д жалі ля. Цікавими видаються вокальний 
цикл «Дзвони» О. Костіна для баса з фортепіано, солоспіви 
«Горить моє серце» і «Розбита чарка» О. Левицького на сло
ва Лесі Українки. Суто традиційними засобами виразності 
(без їх суттєвого оновлення) М. Дремлюга спробував від
творити образний зміст любовних сонетів А. Міцкевича.

Проаналізувавши українську музику останніх років, можна 
дійти висновку, що в ній намічається процес згладжування 
між крайніми ригоричними стильовими напрямами. Ті моло
ді композитори, які прагнули кардинально оновити виразові 
засоби, починають все ширше застосовувати також і ство
рене попередніми поколіннями, що не втратило цінності, не 
вичерпало своїх можливостей. Інші ж, які раніше орієнту
валися виключно на традиційні засоби, все більше схиля
ються до думки про необхідність оновлення виразової па
літри.

Що ж до послідовних продовжувачів традицій, усталених 
попередніми класичними і романтичними стилями (М. Дрем
люга, В. Кирейко та ін.), їхні творчі успіхи засвідчують, 
що засоби, властиві минулому, ще не втратили життєвості. 
Правомірність їх використання співвідносна і з континген
том слухачів.

Застосування будь-яких (традиційних чи нових) засобів 
у камерних жанрах виправдовується лише за тієї умови, 
коли вони служать глибокому відтворенню нашої дійсності, 
ідеалів радянської людини. Думається, що до наступного 
свого пленуму київські митці прийдуть з новими, ще більш 
значними камерними творами, гідно поетизуючи музични
ми засобами духовний світ нашого сучасника.

М. БОРОВИК

ПІСЕННА ТВОРЧІСТЬ

Більшість творів, з яких складалася програма концерту 
пісні, присвячена героїко-патріотичній тематиці, оспівує 
красу рідного краю. Вечір у Палаці культури «Україна» роз
почався піснею «Ми — радянський народ» І. Драго—І. Берд- 

котру виконали соліст, лауреат Всесоюзного конкурсу 
В. Мельниченко, хор та заслужений симфонічний оркестр 
Українського телебачення і радіо. Твір сповнений героїчно
го звитяжного настрою, почуття гордості за звершення на
шого народу. У партитуру оркестрового супроводу першого 
куплета композитор дуже вдало вводить цитату з «Інтерна
ціоналу», що надає всьому творові смислової цілеспрямова- 
ності, динамізму. З високим громадянським пафосом, емо
ційно й піднесено прозвучали масові пісні «Ми — робітни
чий клас» В. Філіпенка — М. Сингаївського та «Збережемо 
мир» Н. Андрієвської (на власні вірші). Заспівував їх ла
уреат Міжнародного конкурсу В. Буймистер.

Лірико-епічні настрої притаманні хоровим пісням «Повто
рись у віках» О. Білаша—М. Ткача та «Золоті ворота» 
В. Тилика — Б. Олійника. Новий твір О. Білаша немовби 
продовжує низку його ліричних хорів про Вітчизну, в яких 
змальовується величний і близький серцю кожної радянсь
кої людини образ рідної землі. Музика полонить проникли
вим мелодизмом, ніжністю почуття, хоч і поступається ви
разністю художнього образу більш ранньому творові «Ма- 
ти-Батьківщина».

Особливо була відзначена публікою масово-патріотична 
пісня «Мн с тобой — советские» І. Шамо—В. Куринського. 
Тут широко використані різноманітні прийоми музичного 
викладу: зіставляються тематичні проведення окремо партії 
соліста (В. Мельниченко), соліста з хоровим вокалізом, 
всього хору та його партій. Музиці властива карбована, 
впевнена ритмічна хода, майже декламаційна патетичність 
мелодики, характер якої композитор підкреслює проведен
ням фраз у октавному унісоні всього хору. Цей твір наочно 
показує реальні можливості відродження кращих традицій 
радянської масової пісні і їхнього розвитку у відповідному 
нашому часові музично-композиційному вирішенні.

Прозвучали також чудові мініатюри, виконані жіночою 
групою Державного заслуженого академічного народного хо
ру ім. Г. Верьовки. Це широко відомі «На калині мене ма
ти колихала» В. Верменича — А. Мястківського та «Зозулень
ка» І. Шамо—Д. Луценка, які приваблюють ліричністю, за
душевністю і красою мелодизму. А от пісня «Україна — 
Казахстан» І. Шамо—Д. Луценка, виконана тим же скла
дом, хоч наче й правильно задумана авторами щодо компо
зиції (у заспіві українська тема, у приспіві — казахська), 
не мала художнього ефекту. Дивує якесь штучно-конструк
тивне вирішення образного змісту, в принципі не типове 
для доробку цього творчого співдружжя.

Тріо бандуристок у складі заслужених артисток УРСР, 
лауреатів Державної премії ім. Т. Г. Шевченка Н. Писарен
ко, М. Голенко, Т. Гриценко репрезентувало чудовий вальс 
«Білі каштани» П. Майбороди—А. Малишка та лірико-гро- 
мадянську пісню «Не мовчать обеліски» В. Шаповаленка— 
М. Сингаївського, присвячену героям Великої Вітчизняної 
війни.

До програми вечора увійшло чимало сольних пісень ком
позиторів як старшого покоління, так і молодшої генера
ції. Серед них — пісня-монолог «О чем поют дожди» В. Ільї- 
на — Ю. Рибчинського (соліст Ю. Рожков). Цей лірико- 
декламаційний твір — про тяжкі воєнні дороги, серпанковий 
смуток беріз, що чекають на повернення солдат до рідного 
дому. Виразність баладної, драматичної за характером ме
лодії підкреслюється гармонічним вокалізом хору, який в 
кульмінаційні моменти підхоплює сольну партію, гостро ди- 
намізуючи загальну експресію твору, посилюючи напру
ження і патетику всієї музики.

Військовій темі присвячена і пісня «Цровожала девчон- 
ка» Б. Алексєєнка—Г. Новоселова (солістка — народна ар
тистка УРСР К. Радченко). Твір цікаво скомпоновано: хоча 
й збережена традиційна куплетна форма, але оркестровими 
засобами композитор викликає відчуття репризної тричас- 
тинності, де перший і третій куплети — замріяно-ніжні ді
вочі думки, а середній — зловісні образи фашистського на
шестя. Проте автор подекуди захоплюється оркестровими 
звучностями, які перекривають вокальну лінію.

З успіхом прозвучали і лірико-громадянські сольні пісні, 
де оспівується наша Вітчизна, радянський народ. Це —

є



«Батьківщино, світе мій» М. Жербіна—Л. Реви, виконана 
солістом Київського оиерного театру С. Каданцевим (він же 
проспівав і пісню «Іду я росами» В. Верменича — О. Богачу- 
ка), та «Моя земля, моя любов» І. Карабіца — Ю. Рибчинсько- 
го (інтерпретувала солістка столичної опери Н. Клименко). 
Остання позначена глибиною і щирістю ліричного почуття, 
широкою розспівною мелодикою та оригінальністю авторсь
кого вирішення. Сольна партія постійно розгортається у 
«дуеті» з підголосковою мелодією у скрипок (вона виписа
на додатково до оркестрової партитури, виконувалась ан
самблем скрипалів Київської консерваторії). З цієї мелодії 
природно виростає вокаліз солістки, що звучить як своєрід
не доповнення до куплетної форми і значно посилює дра
матичне наснаження твору.

Серед виконавців, що вдало дебютували у цьому жанрі, 
увагу слухачів привернув виступ заслуженої артистки УРСР 
Л. Пащенко, яка блискуче виконала життєрадісний, соняч- 
ноосяйний вальс «Весняний Київ» Є. Зубцова—М. Сингаїв- 
ського. Чудові кантиленні можливості свого голосу розкрив 
студент Київської консерваторії В. Калінкін, репрезенту
ючи «Пісню для тебе» П. Майбороди—М. Ткача та «Здра
стуй, Києве мій» В. Філіпенка—Л. Реви.

Захоплено був сприйнятий виступ народного артиста 
СРСР Д. Гнатюка. Це, можна сказати, лірична кульмінація 
всього концерту. Задушевно, з глибоким почуттям і непід
робною щирістю артист виконав пісні «Проводжала мати» 
І. Шамо—Д. Луценка та «Мелодія» О. Білаша—Б. Олійника.

У програмі були зайняті заслужений симфонічний оркестр 
Українського телебачення і радіо під керуванням заслуже
ного діяча мистецтв УРСР В. Гнєдаша та хор телебачення 
і радіо під управлінням заслуженого артиста УРСР В. Маль- 
цева. Колективи та їх керівники цілком справилися з зав
данням, переконливо відтворюючи художні образи. Слід за
значити, що партитури було написано на справді високо
му професіональному рівні, а це, безперечно, підвищило 
якісний рівень переважної більшості творів.

Одним з головних досягнень столичних авторів є активні 
пошуки адекватного нашому часові пафосного звучання ма
сових пісень. Тематика їх пов’язана з оспівуванням величі 
завоювань Жовтневої революції, могутності соціалістичної 
Батьківщини, з героїчними діяннями радянської людини. 
Проте художнє втілення цього високого змісту вимагає більш 
сучасної музичної мови, нових мелодичних інтонацій і но
вих оркестрових барв. Серед значної кількості масових па
тріотичних пісень, показаних у концерті, найбільшою сві
жістю художнього образу відзначається згадана вже пісня 
І. Шамо — В. Куринського «Мьі с тобой — советские», яка, 
без сумніву, є етапним явищем у розвитку громадянської 
лірики (твір з успіхом прозвучав і у всесоюзній телепро
грамі «Пісня-76»).

Українські композитори створили багато патріотичних пі
сень, що сприяють вихованню почуття інтернаціоналізму і 
гордості за Радянську Вітчизну. Серед них особливо ви
значився напрямок пісень-монологів, яким притаманні роз
ширення періодичної форми, привнесення елементів балад
ного розвитку. Це значно збільшує художньо-виражальні 
можливості жанру, а отже є важливою тенденцією його роз
витку на сучасному етапі. Такими якостями відрізняються 
твори В. Ільїна та І. Карабіца, що прозвучали у концер
ті. Бажано, щоб більше авторів звернули увагу на ці но
вітні прикмети і наполегливіше працювали над розширен
ням традиційних рамок пісенної форми.

Ліричні пісні українських митців завжди відрізнялися 
глибоким емоційним наповненням, щирістю і наспівністю 
мелодій, внутрішнім теплом. Такі настрої забриніли у вико
наних творах П. Майбороди, О. Білаша, І. Шамо, М. Жер
біна. Проте цей список тільки б виграв від долучення ліри
ки В. Філіпенка, Ю. Рожавської, І. Поклада, В. Ільїна, 
Б. Буєвського, які активно шукають нові засоби розкриття 
людських почуттів і користуються заслуженою популяр
ністю.

Не можна не сказати й про певні хиби в організації і 
проведенні концерту. Недоробки в його сценарії призвели 
до того, що маршові за характером твори подавалися ціли
ми «обоймами», а це складало враження помпезної одно
манітності. Мало прозвучало молодіжних пісень, запальних 
і життєрадісних. Випадковим виявився фрагмент з кантати 
«Вітчизно-мати» Г. Ляцшнка, твору зовсім іншого жанру, 
та й виконання було досйть таки невдалим.

Не прозвучали на вечорі пісні київських митців, при
свячені рідному місту (хоча гасло пленуму— «Місту-герою 
Києву — київські композитори» — охоплювало й цю темати
ку). Ще рік тому оголошено конкурс на кращу пісню про

столицю України, але вагомих результатів немає, новий час 
вимагає нових інтонацій, слів, ритміки, та наші композитори 
й поети, як бачимо, не створили ще пісень, кращих від 
широковідомих «Київський вальс» і «Білі каштани» П. Май
бороди — А. Малишка та «Києве мій» І. Шамо—Д. Луценка.

Мало уваги приділяється робітничій тематиці. Адже спів
дружність митців з колективами підприємств могла б при
нести гарні пісні про конкретний завод, фабрику, цех, пе
редовиків соціалістичного виробництва. Саме таким творам 
звучати на творчих зустрічах композиторів з трудящими.

Загалом же концерт пісні засвідчив, що київські компо
зитори, створивши хороший доробок, не вдовольняються до
сягнутим. Вони продовжують активний пошук нових форм 
та засобів художньої виразності, прагнучи якнайповніше 
відобразити сьогодення у цьому чи не наймасовішому 
жанрі.

В. КУЗИК

ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА
Музика для дітей •— особлива галузь творчості, яка має 

багато жанрів і два основні профілі: твори, призначені для 
слухання, звернені до всієї величезної дитячої аудиторії, і 
твори, адресовані тим, хто практично опановує музичне ми
стецтво.

До перших належать насамперед різноманітні оперні, ба
летні, симфонічні опуси, музика до кіно тощо. Це твори — 
здебільшого синтетичні, з яскравою, конкретною образністю 
або програмністю, орієнтовані на закономірності дитячого 
сприйняття і психології.

До других інколи застосовують визначення — педагогічна 
література. Маючи аналогічні естетико-виховні засади, тво
ри цього профілю вирізняються специфічними завданнями 
і спрямовані передусім на сферу навчально-художню. їх 
автори передбачають як безпосередній естетичний вплив, 
так і навчальну мету — опанування певних рівнів образно
го мислення, різноманітних музичних форм, технічних при
йомів і розвиток артистичних здібностей дітей загалом. 
У концерті пленуму правління Київської організації Спілки 
композиторів України і була представлена переважно пе
дагогічна музична література, створена протягом останніх 
років.

Розвиток цього виду музичної літератури стимулюється 
величезним репертуарним попитом, а отже, й відбувається 
досить інтенсивно. Але концерти дитячої музики мають 
свою специфіку. Тут, на відміну від інших вечорів плену
му, між композитором і адресатом нема посередників — ар- 
тистів-виконавців. Твори виконують ті, для кого вони напи
сан і— учні музичних шкіл, інколи самі автори.

Яскравість емоційного переживання маленьких музикан
тів розкривається часом напрочуд тонкими нюансами і ви
являє своєрідність дитячого сприйняття художнього образу. 
Загалом же гранично чітко з’ясовується ставлення інтерпре
таторів до твору. Це надає концертам дитячої музики особ
ливого сенсу та інтересу. Водночас такий виступ — серйозне 
артистичне випробування для юних музикантів.

Програма концертів дитячої музики здебільшого склада
ється не лише з прем’єр, а й п’єс, що вже увійшли до 
шкільного репертуару. Оскільки ж навчально-виховний про
цес в музичних школах спирається на найкращі зразки му
зики, репертуарність стає високою професіональною атеста
цією нового твору.

Наявність багатьох п’єс українських композиторів у шкіль
ному репертуарі свідчить про зміцнення контактів між мит
цями та педагогами шкіл. Приємно зазначити, що ініціати
ва пошуків щодо оновлення репертуару належить Київській 
спеціальній музичній середній школі ім. М. Лисенка. Біль
шу частину програми концерту пленуму виконували саме 
її вихованці.

Завдяки високому рівневі ансамблево-оркестрової підго
товки інструменталістів старших класів музичної десятиріч
ки, у репертуарі струнного оркестру, яким керує 3. Кожарсь- 
кий, є декілька досить складних і цікавих п’єс. Це дві конт
растні частини з сюїти «Снігуронька» К. Домінчена і «Мад
ригал» І. Шамо — друга частина Концерту для флейти 
та струнного оркестру, написаного 1975 року. Глибоко змі
стовна, натхненна музика твору мала великий успіх у 
філармонічних концертах у Києві та Москві. Він міцно 
увійшов до репертуару учнівського оркестру. Треба відда
ти наледще і щним оркестрантам — дони грали справді ар
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тистично, з глибоким почуттям розкриваючи музичні образи. 
Соліст, випускник музичної десятирічки В. Коваль полонив 
аудиторію винятково красивим тембром флейти, пластич
ністю фразування, ліризмом.

Серед програм хорових колективів особливий інтерес ма
ло виконання двох частин з нової кантати Л. Дичко «Со
нячне коло», які проспівав дитячий хор «Щедрик» під ке
руванням І. Сабліної. «Веснянка» і «Осінь» — два з дев’яти 
розділів, які відтворюють річний цикл у природі. Твір на
писаний для великого дитячого хору та симфонічного ор
кестру. П’єси, що виконувалися у супроводі рояля, позна
чені характерною для Л. Дичко поетизацією народної образ
ності, витонченою колористикою поліладових звучань, те
матичними напластуваннями. Органічно синтезовано спе
цифічні пісенні інтонації, народні традиції з сучасними 
принципами музичного розвитку. Динамізм жанрової сценки 
«Осінь» підкреслений хоровими репліками, полілогом різних 
«персонажів». Відтворення її політонального звучання скла
дає певні труднощі для виконавців, але органічність роз
витку образу та хороша техніка хору дозволили досягнути 
ефектного барвисто-колористичного звучання. Шкода, що в 
концерті не виконувались інші частини цього оригінального 
твору. Ще доцільнішою була б постановка всієї кантати з 
оркестровим супроводом.

Особливо хотілося б відзначити дебют у концерті пленуму 
нового колективу — хору спеціальної музичної школи 
ім. М. Лисенка. Успіх колективові музикантів принесли про
никлива інтерпретація улюбленого дітьми хору «Кульбаб- 
ка» М. Завалішиної, а також виразне виконання нової пісні 
«Йду шукати» Б. Алексєенка з декламаційним виділенням 
дзвінкої лічилки.

Своєрідним обрамленням всієї концертної програми стали

виступи хору «Дзвіночок» і ансамблю «Зарница», які розпо
чали і завершили концерт пленуму.

Заслуговує на підтримку ретельність і старанність праці 
самодіяльного хорового ансамблю «Зарница» (керівник 
П. Мережин), який виконав нові пісні «Пионерьі в дозор 
идут» А. Мухи, «ОбТіЯвление» К. Мяскова і дві частини з 
сюїти «Гартуйсь, піонеріє!» В. Шаповаленка. Проте колек
тивові треба істотно поліпшити дикцію й інтонацію, вирів
няти співвідношення хорового звучання з супроводом акор
деонів, які часом перекривали спів.

Стабільністю артистичної форми високого класу пораду
вав дипломант міжнародного і всесоюзного конкурсів ди
тячих хорів «Дзвіночок» — хор хлопчиків, керований О. Ви
ноградовою. Десятирічна наполеглива праця принесла йому 
славу надійного колективу, якому композитори доручають 
виконання своїх творів з повного довірою. І хоча з широ
кого, різноманітного репертуару колективу для концерту 
були відібрані лише чотири пісні, вони прозвучали якнай
краще. Інтерпретуючи «Так держать» Є. Зубцова, «Пионер- 
скую профессию» В. Філіпенка, філігранно граційну п’єс
ку «Зима» Ю. Рожавської та ліричну «Любимо землю свою» 
Б. Фільц, хор щораз знаходив виразні штрихи та нюанси, 
які розкривали пафос і художню образність кожного твору.

Звичайно, доробок українських митців до пленуму не
зрівнянно багатший за вибірково представлений у концерті. 
Треба відзначити інтенсивну працю композиторів у ство
ренні високохудожньої музичної літератури, гарні здобутки 
у різних жанрах дитячого репертуару, збагачення образ
ності та стильових ознак творів, що формують смаки, упо
добання, поширюють мистецькі уявлення, розвивають фан
тазію, духовний світ дітей та юнацтва.

Л. ПАРХОМБНКО

Лев Миколайович 
РЕВУЦЬКИЙ

Радянське музичне мистецтво, вся на
ша художня культура зазнали великої 
втрати. ЗО березня 1977 року після 
тривалої тяжкої хвороби помер видат
ний радянський композитор, Герой Со

ціалістичної Праці, народний артист 
СРСР; академік АН УРСР. лауреат 
Державної премії СРСР і Державної 
премії УРСР імені Т. Г. Шевченка, 
доктор мистецтвознавства, професор 
Лев Миколайович Ревуцький.

Л. М. Ревуцький народився 20 лю
того 1889 року в селі Іржавець Пол
тавської губернії (нині Чернігівська 
область). Після закінчення в 1916 році 
Київської консерваторії Л. М. Ревуць
кий працював учителем музики, кон
цертмейстером хору, викладачем му
зично-драматичного інституту імені 
М. В. Лисенка, з 1932 року — викладач 
Київської консерваторії. В роки Вели
кої Вітчизняної війни — професор, за
відуючий кафедрою композиції, теорії 
та історії музики Ташкентської кон
серваторії, у 1944—1961 рр.— професор 
Київської консерваторії.

Учень М. В. Лисенка і Р. М. Гліера, 
Л. М. Ревуцький своєю творчістю і гро
мадською діяльністю вніс значний 
вклад у справу розвитку радянського 
музичного мистецтва, становлення і 
розквіт музичної культури Радянської 
України. Такі його твори, як Друга 
симфонія, Концерт для фортепіано з 
оркестром, вокально-симфонічна поема 
«Хустина» на слова Т. Г. Шевченка, 
«Ода пісні» та інші продовжують кра
щі традиції вітчизняної музики, збага
чують духовну скарбницю народу.

Активну діяльність композитора 
Л. М. Ревуцький тісно пов’язував з пе
дагогічною і громадською роботою. Він 
виховав цілу плеяду талановитих му
зикантів, в творчості яких органічно 
поєднуються комуністична ідейність, 
реалізм і народність музичного, мисте
цтва з високим професіоналізмом, гли

боким усвідомленням суспільної ролі 
митця. Він обирався депутатом Верхов
ної Ради УРСР, членом правління 
Спілки композиторів СРСР, головою 
правління Спілки композиторів Укра
їни.

Невтомна праця митця й громадяни
на здобула всенародне визнання. Пар
тія і Уряд високо оцінили заслуги 
Л. М. Ревуцького. Він удостоєний зван
ня Героя Соціалістичної Праці, наго
роджений чотирма орденами Леніна, 
чотирма орденами Трудового Червоно
го Прапора, медалями.

Світла пам’ять про Льва Миколайо
вича Ревуцького, видатного компози
тора, громадського діяча і чудову лю
дину, що весь свій яскравий талант 
віддала благородній справі звеличення 
радянського народу, назавжди зали
шиться у наших серцях.

B. В. Щербицький, П. Н. Демічев, 
М. В. Зимянін, О. Ф. Ватченко,
0. П. Ляшко. М. М. Борисєнко, О. П. Бот- 
впн, Г. І. Ващенко, П. Л. Погребняк,
1. 3. Соколов, В. О. Сологуб, О. А. Ти- 
таренко, В. В. Федорчук, В. Ф. Добрик, 
Б. В. Качура, В. Ю. Маланчук, Я. П. По
гребняк, Б. Є. ІІатон. В. Ф. Шауро, 
Т. М. Хрєнніков. П. Т. Тронько, 
М. Г. Іщенко, Ф. М. Рудич, О. К. Ро- 
мановський, М. П. Бажай, І. К. Білодід, 
О. І. Білаш. В. 3. Бородай, О. Т. Гон
чарук . Ф. Данькевич, Д. Б. Кабалев- 
ський, В. Д. Кирєйко, В. П. Козаченко, 
М. К. Кондратюк, А.. Й. Кос-Анатоль- 
ський, О. Я. Кусенко, Т. В. Левчук,
C. П. Людкевич, Г. І. Майборода, 
П. І. Майборода. М. М. Скорик, 
Н. М. Ужвій, А. Д. Філіпенко, А. І. Ха- 
чатурян, А. Я. ПІтогаренко.

8



ТРЕТІЙ ТУР ФЕСТИВАЛЮ

ХОРИ, КАПЕЛИ ТА
АНСАМБЛІ
БАНДУРИСТІВ

Міжфестивальний період не був пе
репочинком для любителів самодіяль
ного мистецтва. Готуючись до III ту
ру і 60-річчя Великого Жовтня, вони 
з особливим піднесенням виступали 
перед трудовими колективами.

Лункою піснею прозвучали конкур
сні концерти на Полтавщині, яка з 
давніх давен славиться народними 
талантами. Республіканське жюрі про
слухало 37 хорів, які продемонстру
вали помітне зростання виконавської 
майстерності. Окремі капели і народ
ні хори показали тонку музикаль
ність, уміння ' засобами гармонічної 
мови і вокалу глибоко проникати у 
зміст художніх образів.

Передусім це заслужена самодіяль
на капела бандуристок УРСР Полтав
ського міського Будинку культури 
(керівник заслужений працівник 
культури УРСР О. Ляховський), само
діяльний народний хор Палацу культу
ри виробничого об’єднання «Автокраз» 
(керівник заслужений працівник куль
тури УРСР П. Оченаш), хор заводу 
газорозрядних ламп (керівник А. Жда- 
нов), самодіяльний народний хор Па
лацу культури курорту «Миргород» (ке
рівник М. Троцак), самодіяльний на
родний ансамбль пісні і танцю «Горли
ця» (керівник заслужений працівник 
культури УРСР Г. Левченко), самоді
яльна народна хорова капела «Світа
нок» Лохвицького районного Будинку 
культури (керівник В. Пономаренко), 
хор Чорнухинського районного Будин
ку культури (керівник І. Гаврись).

Поряд з міськими добре зарекомен
дували себе і деякі сільські хори, зо
крема, новостворені. Добором репер
туару і його виконанням довели свою 
творчу зрілість чоловіча капела Оста- 
п’євського сільського Будинку культу
ри Великобагачанського району (ке
рівник Г. Серьожкін), хори Жданів- 
ського сільського Будинку культури 
Лубенського району (керівник В. По
номаренко) , Сарівського сільського 
Будинку культури Галицького району 
(керівник М. Шевченко) та інші. Вод
ночас конкурс виявив і недоліки. 
Деякі колективи, навіть ті, що носять 
найменування народних, знизили свій 
художньо-виконавський рівень. Це не 
може не викликати занепокоєння.

Хоча наші композитори пишуть ду
же багато, але яскравих хорових пі
сень все ж маємо недостатньо. І коли 
з’являється новий хороший твір, то 
його включає до репертуару майже ко
жен керівник. Те, що добре для зви
чайних концертів, на відповідальних 
конкурсах призводить до небажаного 
дублювання, одноманітності. Так тра

пилося, наприклад, з новою піснею
A. Пашкевича «Слава робочим рукам», 
яку виконували мало не всі народні 
хори. Як бачимо, організатори III ту
ру фестивалю пустили цю справу на 
самоплив.

Деякі керівники дуже боязко беруть 
до репертуару твори без супроводу. 
Вони «забувають», що акапельний спів 
є обов’язковою школою для кожного 
хору, саме він виховує в учасників му
зикальність і тонкий художній смак. 
Без цього колектив ніколи не зможе 
піднятись до належного рівня.

Недостатня навчально-виховна робо
та провадиться з акомпаніаторами, зо
крема баяністами, які інколи вважа
ють, що дотримуватись авторської му
зики у партитурі не обов’язково. 
Полегшуючи собі працю, вони часто- 
густо підмінюють цю музику безгра
мотною імпровізацією, що суперечить 
не лише характеру виконуваного тво
ру, а й його природі. Як не дивно, але 
супровід фортепіано використовувався 
дуже рідко — навіть деякі народні хо
рові капели співали під баян.

Жюрі одностайно відмітило, що від
сутність чіткої визначеності виконав
ського профілю як міських, так і де
яких сільських хорів призводить до 
нівелювання творчого обличчя колекти
вів, тому їх не назвеш ані хоровими 
капелами, ані народними хорами. Крім 
об’єктивних причин, тут позначається 
і невимогливість з боку методичних 
центрів. Чи не тому так мало звучало 
класичної музики — української і ро
сійської, не говорячи вже про західно
європейську?

На жаль, ми не почули яскравих на
родних пісень радянського часу, а та
кож не «заспіваних» зразків класично
го фольклору, які могли б стати за
гальним надбанням. А Полтавщина має 
невичерпні фонди своїх пісень. Отже, 
керівникам слід активізувати збираць
ку роботу і кращі знахідки нести лю
дям.

У багатьох колективах повторювався 
репертуар з минулого фестивалю, а це 
вже суперечить умовам конкурсу. Мало 
ми чули творів композиторів братніх 
республік і країн соціалістичної спів
дружності. Деякі хори взялися за явно 
непосильне для себе. Так, самодіяльна 
народна хорова капела Полтавського 
тепловозоремоцтного заводу не впора
лася з творами «Піють півні» М. Леон- 
товича, «Зимова дорога» В. Шебаліна, 
«Думи мої, думи мої» в обробці Є. Ко
зака. А от хори Оржицького (керівник 
Т. Голод) та Котелевського (керівник
B. Черевко) районних Будинків куль
тури, зважаючи на рівень своєї підго
товки, не претендували на дуже висо
ку оцінку, проте в межах св6їх_ мож
ливостей співали грамотно, чим і ви
кликали схвалення.

Як відомо, костюми, зовнішній ви

гляд колективу доповнюють враження 
про нього, певною мірою визначаючи 
його загальну культуру. Поряд з чудо
вими зразками народного одягу мй ба
чили позбавлені елементарного худож
нього смаку «взірці». Між тим, існує 
загальне правило: замовляти костюми 
треба лише після консультацій з фа- 
хівцями-художниками. Інакше виника
ють неприємності. Наприклад, на одяг 
для хорів Нехворощанського та Ново- 
аврамівського сільських Будинків куль
тури витрачено великі кошти, а він не 
тішить ні учасників колективів, ні гля
дачів.

Духовні запити народу невпинно 
зростають, і це слід постійно врахову
вати в підготовці керівників самодіяль
них колективів. Тут є над чим попра
цювати, маючи на увазі, що художнй 
самодіяльність — могутній засіб ідейно- 
естетичного і морального виховання 
трудящих.

Вітаючи з хорошими успіхами ама
торів Полтавщини, пам’ятатимемо, що 
їм, так само, як і в інших областях, 
потрібна систематична творча і органі
заційна допомога, щоб фестивальний 
вогонь, дедалі розгоряючись, кликав до 
нових досягнень.

М. ГРИНИШИН, 
заслужений діяч мистецтв \УРСР

Вирушаючи до Вінниці на третій тур 
конкурсу Всесоюзного фестивалю само
діяльної художньої творчості трудя
щих, жюрі з хорового жанру під голо
вуванням народного артиста СРСР про
фесора Олександра Захаровича Мінь- 
ківського враховувало міцні співацькі 
традиції в цьому краї і наперед «на
строїлось» на підвищені вимоги. Про 
це ж пам’ятали й керівники та учас
ники колективів, що прибули на вирі
шальне змагання. Вони розуміють, що 
традиції не повинні бути мертвим капі
талом, їх треба розвивати, збагачувати 
новими досягненнями у своїй твор
чості.

Саме так 'завжди працює заснована 
ще в 1919 році тульчинська хорова ка
пела, що тепер носить ім’я Леонтовича. 
Зараз у ній під керуванням Віри Го- 
люк співають 62 хористи — представни
ки різних поколінь. Гідними конкурен
тами тульчинцям показали себе капе
ли вінницьких інститутів — педагогіч
ного (64 учасники, керівник Григорій 
Голик) та медичного (77 учасників,; ке
рівник Афанасій Медражевський), а 
також хор управління виробничих під
приємств товариства сліпих (4І чол., 
керівник Юрій Ледяикін). Добре про
думаними програмами і відмінним ви
конанням вони закріпили за собою ре
путацію., найкращих в області колек
тивів.
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З великим задоволенням жюрі поста
вило вищу оцінку і народному хорові 
Бирлівського сільського Будинку куль
тури Бершадського району. Викладач 
дитячої музичної школи Іван Варгоць- 
кий доклав багато зусиль та вміння 
і за два роки навчив колгоспників чис
то співати і під баян, і без супроводу. 
Виступи цих колективів якраз і свід
чать про розвиток кращих традицій 
хорового співу на Вінниччині.

Високої оцінки заслужили також са
модіяльні хорові капели Іллінецького 
(40 чол.) та Бершадського районних 
Будинків культури, хор ударників ко
муністичної праці при Вінницькому 
міському Палаці культури «Зоря» 
(50 чол.), самодіяльна народна капела 
бандуристок швейної фабрики (40 чол.), 
хор Соколівського цукрового заводу 
(60 чол.), самодіяльна народна хорова 
капела лікарні ім. академіка Ющенка 
(53 чол.), самодіяльна народна чолові
ча хорова капела з Калинівки (45 чол.), 
самодіяльний народний хор Тиманів- 
ського сільського Будинку культури 
(43 чол.), хор-ланка села Дружелюбів- 
ки Калинівського району (20 чол.), жі
ночий хор працівників дошкільних за
кладів (34 чол.) і хор ветеранів праці 
та Великої Вітчизняної війни 
(48 чол.) — обидва працюють при об
ласному Будинку культури вчителів, 
хор Жмеринського Палацу культури за
лізничників (58 чол.), народний хор 
м. Ямполя (56 чол.), жіночий хор Він
ницької райлікарні (37 чол.) та чоло
вічий вокальний ансамбль Бондурівсь- 
кого сільського Будинку культури Гай- 
синського району (14 чол.). Спеціально 
зазначаємо чисельний склад колекти
вів, щоб показати їх масовість, яскра
вий розквіт традицій вокально-хорово
го жанру на Вінниччині.

Запорукою дальшого розвитку хоро
вого співу є залучення учнівської мо
лоді. Як треба вирішувати цю принци
пово важливу проблему, показує став
лення до неї директорів, партійних і 
комсомольських організацій навчаль
них закладів. Немирівське педагогічне 
училище, де навчаються майбутні вчи
телі початкових класів та піонервожа- 
ті, виставило чудовий хор у складі 60 
дівчат і 32 юнаків, а Віннипьке проф
техучилище № 7 — хор у складі 45 дів
чат і 23 юнаків. Так спростовується 
хибна думка, ніби юнацтво цікавить 
хіба що естрадна музика, і аж ніяк 
не участь в хорах. У Вінницькому тех
нікумі громадського харчування на
вчаються переважно дівчата, тож 56 
його учениць блискуче довели, що во
ни під керуванням талановитих музи
кантів можуть творити художні цін
ності.

Виконавська майстерність юнацьких 
колективів виявилась такою, що треба 
лише дякувати їм і їхнім керівникам. 
Коли б такого рівня досягли всі хори 
немузичних навчальних закладів рес
публіки, то це стало б великим здо
бутком.

Чоловічий хор Жмеринського локомо
тивного депо у складі 28 співаків ви
ступив нижче своїх можливостей. Але 
це. дуже перспективний колектив, і йо
му треба подати допомогу, відновити 
його активну роль у культурному жит
ті залізничників.

Т. ШПІРНИЙ, 
наш спецкор.

ОРКЕСТРИ,
ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ
КОЛЕКТИВИ

З республіканських фестивалів відо
мо, що на Вінниччині працює багато 
інструментальних колективів. Жюрі 
під головуванням заслуженого артиста 
УРСР Андрія Бобиря зацікавлено чека
ло нових виступів, щоб дізнатися, з 
яким творчим доробком прийшли вони 
до третього туру Всесоюзного фестива
лю. І от прозвучали конкурсні концер
ти, підбито підсумки. Всього ми про
слухали 40 колективів: 15 духових ор
кестрів, шість оркестрів народних ін
струментів, стільки ж малих ансамблів 
і 13 — вокально-інструментальних. Крім 
того, виступили три солісти-балалаєч- 
ники. До нагород представлено 13 ко
лективів і одного соліста.

Знову порадував слухачів і дістав 
найвищу оцінку самодіяльний народ
ний духовий оркестр села Городківки 
Крижопільського району під керуван
ням заслуженого працівника культури 
УРСР Івана Мазуркевича. Цей колек
тив ще до війни виступав не тільки 
в своєму селі, а й на різних торжест
вах у райцентрі. Багато його учасни
ків не повернулося з фронтів. Тепер 
у ньому грає тридцять один музикант— 
діти й онуки ветеранів колгоспу і того, 
першого оркестру. Вони блискуче ви
конали змістовну і високохудожню про
граму: Слов’янський танець № 2
А. Дворжака, марш «Славутич» С. Тво- 
руна, Фантазію Г. Гапоненка на теми 
українських народних пісень, фраг
мент з музики Я. Френкеля та Б. Мок- 
роусова до фільму «Невловимі месни
ки», Концертну польку В. Фука.

Високу майстерність продемонстру
вав самодіяльний народний духовий 
оркестр Вінницького заводу трактор
них агрегатів (керівник Микола Доб- 
рошинський). Особливо вдалим було 
вЕшонання Фантазії Б. Дієва на теми 
пісень про Велику Вітчизняну війну 
«Подвиг народу». Бездоганна техніка, 
рівновага між групами інструментів, 
продумана драматургія,— всі засоби ке
рівник підпорядкував розкриттю ко
лективного образу народу-переможця.

Щире захоплення викликає ще один 
колектив цього жанру — з села Соболів- 
ки Теплицького району (керівник Ста
ніслав Бачинський). Вже • зовнішній 
вигляд тридцяти дев’яти підлітків — у 
парадній формі, з сяючими інструмен
тами — багато обіцяє. І вони цілком 
виправдовують сподівання. Фанфар
ний марш М. Вахутинського, «Відлун
ня» І. Рубінштейна, Урочиста прелю
дія В. Рунова — ця музика немовби 
окрилює і виконавців, і слухачів. Мимо
волі спадає на думку: чи могли жителі 
села за старих часів навіть мріяти про 
таке! Наче змагаючись із сооолівськи- 
ми хлопцями, чудово виступили їх 
жмеринські ровесники—тридцять шість 
учасників оркестру народних інстру
ментів під керуванням Лариси Бондар.

З великою повагою назвемо самоді
яльний народний оркестр народних ін
струментів Вінницького управління ви
робничих підприємств товариства слі
пих. Більшість його учасників — удар
ники комуністичної праці. 18 років 
терпляче працює з ними талановитий 
музикант і педагог Анатолій Матвійо

вич Ряполов. І хоча самодіяльні ар
тисти грають без диригента (бо не мо
жуть бачити його),— їхнє виконання 
бездоганне.

Часом, почувши оголошення про ви
ступ вокально-інструментального ан
самблю, ми насторожуємось, мовляв, 
зараз почнеться змагання в звучності. 
Цього разу побоювання виявилось без
підставним. Ансамбль «Алгоритм» Він
ницького радіолампового заводу (ке
рівник Вадим Левітас) не зловжи
ває можливостями апаратури. Його 
сила — у відчутті міри, в музикальнос
ті. Справжньою окрасою програми бу
ло проникливе виконання Галиною 
Чижковою в супроводі ансамблю відо
мої пісні «Что тьі жадно глядишь на 
дорогу».

Хороше враження справляє виступ 
створеного в 1975 році ансамблю клу
бу олієжиркомбінату (керівник Яків 
Скакун). Він виконав цікаво інстру
ментований Романс Д. Шостаковича з 
фільму «Овод», «Вечер на рейде» В. Со- 
ловйова-Сєдого та пісню свого керівни
ка «Ми — з Поділля». Добрим смаком 
відзначаються також ансамблі Чапаєв- 
ського сільського Будинку культури 
(керівник Іван Поляруш) та Маньків- 
ського сільського Будинку культури 
(керівник Василь Шатайло) Бершадсь
кого району. Названі колективи мають 
своє виразне творче обличчя, чого, на 
жаль, вдалося досягти не кожному з 
сорока прослуханих.

О. ГДАНСЬКА

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

Зал Палацу культури «Хімік» у Су
мах вщерть заповнили шанувальники 
музики. Тут же й учасники художньої 
самодіяльності, які вже виступили пе
ред республіканським жюрі. На сце
ні — вокально-інструментальний ан
самбль «Квадрат» клубу працівників 
торгівлі міста Ромен (керівник Віктор 
Мороз). Нерідко доводиться чути за
уваження щодо оркестровок, сили зву
чання подібних ансамблів, невміння 
користуватись апаратурою тощо. Але 
жоден з цих докорів не стосується 
«Квадрата». Учасники злагоджено і ду
же музикально виконали досить склад
ні твори і довели, що легко орієнтую
ться в гармонічних і ритмічних «ребу
сах» сучасного свінгу. Професіональні 
естрадники знають, що означає грати 
по квадрату — коли задано певну то
нальність і всі виконавці вільно ім
провізують основну тему (звідси і на
зва ансамблю). Для членів жюрі було 
несподіванкою, що цей принцип гри 
застосували самодіяльні артисти.

Ще один колектив — естрадний ор
кестр Палацу культури ім. Жданова з 
Шостки (керівник Володимир Лебідь) 
викликав захоплення слухачів. Вели
кий за складом оркестр прозвучав сві
жо і з темпераментом. Музиканти по
казали вміння слухати одне одного, 
досконале володіння інструментами.

Підкреслюємо, що обидва колективи 
працюють у райцентрах, де дістати 
кваліфіковану консультацію непроста 
справа. Яку ж любов до музики треба 
мати і скільки праці докласти, щоб 
досягти поставленої мети. Незважаючи 
на втому після робочої зміни, вони 
прослуховували десятки записів про-
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Вокальний ансамбль механізаторів колгоспу гм. Петровського села Бондурі Гайсинського 
району Вінницької області. Керівник М. Савченко.

Фото В. ТОНКОНОЖЕНКА.

Першу медаль — бронзову — народний хор Будинку культури села Червоне на Сумщині 
(керівник Микола Коровай) одержав після фестивалю, присвяченого 100-річчю від дня на
родження В. І. Леніна. Тоді ж йому присвоєно почесне найменування «самодіяльний на
родний». Срібну виборов у 1972 р. Відтоді хор — бажаний гість у містах і селах Сумщини 
та інших областей республіки, успішно виступав у Палаці «Україна» в Києві, на ВДЦГ 
у Москві, чарував своїм мистецтвом вггмогливих слухачів у Врачанському окрузі Болгарії. 
Лише протягом 1975 і 1976 років він дав 52 концерти, на яких побувало близько 16 000 чол. 
Па Всесоюзному фестивалі самодіяльної художньої творчості трудящих колектив ентузіас
тів дістав найвищу оцінку і заслужив звання лауреата.

фесіональних оркестрів, обговорювали 
почуте, намагалися не копіювати ці 
зразки, а створити власне обличчя ан
самблю як за манерою виконання, так 
і за репертуаром.

Говорячи про добір репертуару, слід 
згадати добрим словом і керівника во
кально-інструментального ансамблю 
«Сузір’я» Глухівського РБК Михайла 
Смоленського, який підготував компо
зицію з пісень Шостаковича, Пахмуто- 
вої та Френкеля. Щоб так вдало підіб
рати твори і подати їх як довершену 
художню цілісність, потрібно мати доб
рий смак, розумітись на складанні 
програм. Єдине зауваження, яке сто
сується майже всіх прослуханих ко
лективів,— треба оголошувати не тіль
ки композиторів, а й авторів слів та 
оркестровок.

У третьому турі фестивалю на Сум
щині успішно виступили й інструмен
тальні колективи іншого складу. Висо
ку оцінку дістав оркестр народних ін
струментів Палацу культури ім. Фрун- 
зе під керуванням заслуженого праців
ника культури УРСР Ігоря Русака. 
У його супроводі кранівниця заводу 
Валентина Саєнко, також удостоєна 
почесного звання заслуженого праців
ника культури УРСР, натхненно про
співала пісню С. Зікеєва на слова 
М. Глейзарова «Моя Росія». Потім були 
виконані увертюра «Дружба народів» 
І. Марченка, Російська фантазія М. Бу- 
дашкіна.

Виступ оркестру народних інстру 
ментів ветеранів Великої Вітчизняної 
війни зворушив публіку і членів жюрі. 
Незважаючи на поважний вік учасни
ків, оркестр грав з молодечим запалом, 
технічно досконало. Відчувається, що 
виконання кожного твору глибоко про
думане, відшліфовані всі відтінки. Та 
й не дивно, адже керівник оркестру 
А. Гак все життя віддає служінню ра
дянській музичній культурі. За плечи
ма в нього багаторічний стаж соліста- 
піаніста, робота в симфонічному ор
кестрі.

Не можна не згадати про успіхи 
вокальної студії при Палаці культури 
ім. Фрунзе, про її засновника і не
змінного керівника Симони Мотової. 
Чудовий педагог-вокаліст і концерт
мейстер, вона протягом 25 років майже 
щовечора працює з людьми, для яких 
спів став життєвою потребою. Це за
вдяки їй розвинули свій талант Вален
тина Саєнко, два Олександри — Тимо- 
шенко і Мисливченко, Валерій Шпотін, 
Олексій Николенко, чиї успіхи щойно 
відзначені дипломами фестивалю. А ін
женер Костянтин Смирнов, лауреат 
фестивалю, присвяченого 100-річчю від 
дня народження В. І. Леніна, у складі 
концертної бригади побував на гастро
лях у Португалії.

У Чернігові республіканське жюрі з 
інструментального жанру прослухало 
29 колективів, у тому числі 5 ансамб
лів різного складу, тріо баяністів, два 
ансамблі троїстої музики і одного со
ліста. Майже половину колективів ма
лих форм становлять ті, що виникли 
в час підготовки до Всесоюзного фес
тивалю. Як кажуть, хоч нерано по
чали, та багато утяли. Наприклад, 
фольклорний ансамбль «Сувенір» з 
Борзни (керівник Володимир Грицен

ко) протягом двох років розвинув ак
тивну концертну діяльність і вийшов 
переможцем у творчому змаганні. Ди
вишся, слухаєш його — і наче перено
сишся до невеличкого міста десь у се
редній смузі Росії XIX століття.

...Зібралися ввечері хлопці й дівчата 
і, жартуючи, починають грати хто на 
чому —на гребінцях, ложках, пранику 
тощо. Пішов у діло навіть самовар з 
чоботом (замість міха для роздмуху
вання вогню). Коли ж до жартівників 
приєдналися балалаєчник, гармоніст, ба

Грає інструментальний ансамбль «Сувенір».

рабанщик, виконавець на жалейці,— 
«стихійно» утворився чудовий музич
ний колектив, і зазвучали пісні, веселі 
частівки.

Не Менш цікавий ансамбль народ
них інструментів Талалаївського . РБК 
під керуванням заслуженого працівни
ка культури УРСР Миколи Литвинен- 
ка. Напрям його творчості — викорис
тання традиційних форм народного 
музикування для пропаганди кращих 
зразків старовинного і сучасного фоль
клору. Учасники ансамблю невимуше-
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Виступав ансамбль класичного танцю Жовтневого Палацу культури 
м. Києва. Керівник А. Васильєва. Фото Ю. Яременка.

но виконують варіації на теми народ
них мелодій. Приємно, що в області 
поширене виконавство на сопілках. 
.Зокрема, високу майстерність гри на 
цьому інструменті продемонстрував 
Олександр Козієнко у «Неаполітанській 
пісеньці» Чайковського та мелодіях 
пісень народів СРСР.

Щире схвалення викликало тріо бая
ністів — викладачі Ніжинської дитячої 
музичної школи Валентин Смаль, Олек
сандр Мойсеєнко та Микола Фатюк. 
Ансамбль виник в 1974 р. і успішно 
пропагує народну музику, твори радян
ських композиторів та класичну спад
щину. На конкурсі було виконано ор
ганну Прелюдію і Фугу ре мінор Баха 
та Першу частину Симфонії соль мі- 
нОр МоЦарта. Своїм прикладом ці му
зиканти закликають колег: створюйте 
малі ансамблі, використовуйте необме
жені можливості баяна для пропаган
ди високого мистецтва серед найшир- 
ших кіл слухачів.

С. ФАРТУШНА

АНСАМБЛІ ТАНЦЮ

У Львівському Палаці культури іме
ні Ю. Гагаріна жюрі з хореографічно
го жанру переглянуло багато вокально- 
хореографічних і танцювальних ан
самблів. їх виступи ще раз нагадують, 
що традиція народного музикування 
з використанням хору й співаків-соліс- 
тів, балету, оркестру (інструменталь
ної групи) та інших сценічних компо
нентів відкриває необмежені можли
вості для створення яскравих концерт
них номерів і цілих програм на 
теми сучасності.

Всі ці засоби успішно застосовує за
служений самодіяльний вокально-хо
реографічний ансамбль УРСР «Галичи
на», яким керують великий знавець 
фольклору Ярослав Чуперчук та ба
летмейстер Богдан Копеняк. Творчо 
використовуючи пісенний і танцюваль
ний фольклор, колектив підготував чу
дову програму і дістав найвищу оцін
ку жюрі. Композиція «Рідні сестри», 
де вбєдино злиті пісня, танець та ін
струментальна музика, переконливо 
розкриває благородну тему дружби 
народів. Отже, самодіяльні артисти 
своєю працею роблять вагомий внесок 
у справу патріотичного та інтернаціо
нального виховання трудящих. Неза
бутнє враження також залишають ори
гінальні народні танці — «Голубка» з 
Покуття, «Волошка» з Буковини, жар
тівливий танець «Чепурненька».

Високу репутацію знову підтвердив 
заслужений самодіяльний ансамбль 
танцю УРСР «Юність» Палацу культу
ри профтехосвіти під керуванням за
служеного діяча мистецтв УРСР Ми
рослава Вантуха. Колектив працює в 
стилі й манері Державного ансамблю 
танцю УРСР імені П. П. Вірського, од
нак не копіюючи його, а творчо вико
ристовуючи лише принципи, кращі тра
диції. Це вдається завдяки високій ви
конавській культурі, блискучій техніці 
і хорошій творчій дисципліні. Українсь
кий танець тут — не музейний експо
нат, він видозмінюється, як того вима
гає життя, збагачується новим змістом 
і засобами виразності, потрібними для 
створення образу сучасника.

Хореографічна композиція «Слава 
праці» вирішена цікаво, оригінально,

виконується на хорошому професіо
нальному рівні і з юнацьким запалом. 
Це забезпечує колективу успіх і під 
час зарубіжних гастролей та на між
народних конкурсах. У його репертуа
рі завжди є твори, що прославляють 
радянську молодь, гідну батьків. 
Справжню майстерність продемонстру
вала «Юність» в народних танцях — 
«Гопаку», «Російському танці» та ін
ших. Кожен номер у неї відзначається 
свіжістю і наче випромінює радість 
життя, діяння. Дивитись їх — велика 
насолода.

Щойно названі ансамблі своїм при
кладом допомагають розвиткові цього 
жанру на Львівщині та, мабуть, і за 
її межами, адже вони не раз виступа
ли на семінарах керівників самодіяль
них колективів, а також у телевізій
них передачах.

Плідну роботу по збиранню і пропа
ганді фольклору провадить ансамбль 
пісні і танцю «Черемош» Львівського 
університету (керівник Роман Мазепа). 
В його програмі відчувається добрий 
естетичний смак, м’яка, благородна 
манера виконання, продумана стиліза
ція костюмів. Хорова група натхненно 
і музикально проспівала пісні «Вітчиз
но моя» В. Таловирі, «В гаю зеленень
кім» (обробка Ф. Колесси) та інші, а 
танцювальна група продемонструвала 
свою майстерність у вокально-хореогра
фічній композиції «Бойківські коломий
ки» і в танцях «Космачанка», «Скака- 
ни-дубкани», «Карічка».

Актуальним для всіх творчих колек
тивів залишається добір творів, форму
вання репертуару. З цього погляду 
заслуговують на увагу пошуки само
діяльного народного ансамблю пісні і 
танцю «Сузір’я» Палацу культури ви
робничого об’єднання «Електрон». Його 
керівник Борис Білоненко і всі учас
ники поставили завдання пропагувати 
мистецтво народів Радянського Союзу 
і досягли значних успіхів. Із великого 
і різноманітного репертуару ансамбль 
представив на конкурс крім українсь
ких і російських творів узбецьку та 
грузинську пісні, білоруську «Полечку- 
круцьолочку». Немає сумніву, що ен
тузіасти не зупиняться на досягнутому 
і що багато колективів у концертах на 
честь 60-річчя Великого Жовтня пора
дують своїх шанувальників кращими 
творами з братніх республік.

Самодіяльний народний ансамбль

танцю Будинку культури будівельни
ків (Львів), можна сказати, спеціалі
зується на сюжетних танцях, пере
важно хореографічних композиціях. 
У показаній ним програмі багато ці
кавих думок, проте все це — повторен
ня того, що його керівник Борис Про- 
водников поставив свого часу в інших 
колективах. Якщо тут є героїка Жовт
невої революції і Великої Вітчизняної 
війни, певною мірою — героїка праці, 
то немає романтики пошуків нових 
ритмів, форми і пластики, співзвучних 
сьогоденню. Ансамблю потрібна допо
мога у створенні композицій на теми 
сучасності.

Колективам Львівщини слід активні
ше відображати риси нашого часу в 
житті і побуті трудящих області. Чо
му, наприклад, не була показана твор
чість нафтовиків і газовиків, чиї по
двиги — в літопису трудової слави Львів
щини, України і всього Радянського 
Союзу? Дуже скромно представлені 
шахтарі, а знаменитий автобусний за
вод— одним лише мімом.

Неможливо розглянути творчість 
кожного з 26 колективів. Відзначимо 
приємний факт: загалом хореографіч
ний жанр на Львівщині піднявся на 
вищу сходинку порівняно з попередні
ми фестивалями. Це довели студенти 
Дрогобицького педагогічного інституту, 
залізничники, працівники торгівлі і ко
мунального господарства Львова, меди
ки Моршина і Трускавця, колгоспники. 
Музичний супровід більшості показа
них номерів грамотний, відповідає зміс
тові й характеру танців. Успіхові 
сприяють і сучасні, тонко стилізовані 
костюми.

На окреме слово заслуговують ще 
два колективи. Ансамбль «Молодість» 
Жидачівського РБК виконанням «Гопа
ка», «Російської сюїти» і «Молдавської 
сюїти» засвідчив, що з його учасника
ми проведено велику і кропітку на
вчально-виховну роботу. Так і повинно 
бути скрізь. Членів жюрі, та й усіх 
глядачів, буквально зачарував ан
самбль із Сокальщини високопоетич- 
ним, самобутнім танцем «Тернавська 
вертушка». Хотілося б, щоб на Львів
щині, такій щедрій на фольклор, біль
ше уваги приділялось виявленню, оп
рацюванню і пропаганді перлин народ
ного мистецтва.

М. АПУХТІН, 
народний артист УРСР
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Індивідуальний стиль 
як „образ автора"

Поняття музичного стилю, виражене у відповідному до 
нього терміні, настільки широке й багатозначне, що його 
неможливо звести до будь-якого одного визначення. Про це 
досить переконливо висловився ще в 30-ті роки А. В. Луна- 
чарський у своїх статтях з естетики. «Слово «стиль» не має 
цілком точного, усталеного значення як у європейській 
мистецтвознавчій літературі взагалі, так і в нашій. Однак я 
дуже заперечував би проти визнання лозунгу «соціалістич
ний реалізм» за визначення стилю». І далі. «Безумовно, 
слово «стиль» означає деяку сукупність особливостей самої 
концепції художнього твору (тобто його ідей, образів) та 
його форм, які поєднують його з будь-якими іншими тво
рами, тобто сукупність найхарактерніших властивостей ві
домої групи художніх творів, поєднаних між собою, котрі 
ми визнаємо як належність до одного й того ж стилю» 
(А. В. Луначарский. Избранньїе статьи по зстетике. М., 1975, 
стор. 350—351).

Вислів А. В. Луначарського зберіг свою актуальність і 
сьогодні. Ще й досі немає єдиної платформи в досліджен
нях багатьох вчених у різних галузях мистецтва, в науці 
та літературознавстві щодо загально-теоретичного визначен
ня стилю. Різний підхід існує і в питаннях класифікації 
історичних стилів. Цілком зрозуміло, що єдиної основи не 
може бути доти, поки не буде вивчено загальну типологію 
стилів в усіх видах мистецтва з урахуванням специфіки 
кожного з них.

Сьогодні з більшою об’єктивністю можна твердити, що 
саме в літературознавстві, представленому працями таких 
провідних вчених як М. М. Бахтін, В. В. Виноградов, 
А. П. Григорян, В. М. Жирмунський, А. В. Чичерін та ін. 
теоретичні розвідки з питань стилю дістали справді наукове 
обгрунтування.

Сучасне теоретичне музикознавство, зокрема дослідження 
Л. А. Мазеля, Ю. М. Тюліна, М. К. Михайлова, С. С. Скреб
кова, О. М. Сохора, М. М. Гордійчука, М. К. Боровика, 
Н. О. Горюхіної, В. Я. Самохвалова та ін., орієнтується 
на яскраві досягнення в суміжних науках. Але не всі музи
кознавці у підході до вивчення явищ стилю розмежовують 
специфічні особливості різних мистецтв. Це позначається на 
науково-теоретичному рівні багатьох робіт, утворюються «бі
лі плями», коли йдеться про теоретичні формулювання.

Зворотне, а саме: підхід до оцінки стильових явищ у му
зиці без урахування її специфічних особливостей, можна 
спостерігати у літературознавстві, зокрема у праці О. М. Со
колова «Теорія стилю» (М., 1968, стор. 53—54).

Певною мірою поняття музичного стилю, як і поняття 
стилю взагалі (наукового, літературного, мистецтвознавчого 
тощо), синтетичне й синкретичне. Характеристика музично
го стилю охоплює велику кількість зв’язків з різними ком
понентами музики: мелосом, гармонією, поліфонією, факту
рою тощо. В цьому відношенні музичний стиль як синтез, 
як вищий вид художньої єдності — явище глибоке й бага
тогранне.

До поняття стилю входить поняття історизму, бо виник
нення кожного стилю зумовлене тісними зв’язками з конк
ретними історичними подіями даної епохи. Однак кристалі
зація історичних стилів у межах відомої і нині повсюдно 
прийнятої класифікації була міцно пов’язана з творчістю 
окремих композиторів. Ми вже звикли до того, що музична 
спадщина Й.-С. Баха, Г.-Ф. Генделя, Й. Гайдна, В.-А. Моцар- 
та, Л. Бетховена належить до різних періодів класицизму, 
що К.-М. Вебер, Ф.-П. Шуберт, Ф. Шопен, Р. Іїїуман, Ф. Ліст, 
Р. Вагнер, Й. Брамс — романтики, а їх творчість охоплює 
різні періоди романтизму. Це — широкі стильові віхи му
зичного мистецтва в цілому: історично вони природно про
довжують розвиватись аж до наших днів. Проте часто ми 
недооцінюємо того, що прийоми, окремі засоби музичної 
виразності, котрі були знайдені кожним з композиторів, ви
ходять за межі «прокрустового ложа» класифікацій. Музич
на практика свідчить, що кристалізація окремих стильових 
ознак відбувалася значно раніше встановлення теоретичних 
меж самого стилю в кожну історичну добу. Так, у тема

тизмі, окремих поліфонічних та гармонічних знахідках 
Й. Баха, Г. Генделя, В. Моцарта, К. Глюка крилась роман- 
тично-схвильована експресія, гармонічно поєднана з раціо
налізмом мислення в структурах і кадансах. Свідченням 
того є опери Г. Генделя (котрі, на жаль, ще й досі залиша
ються маловідомими радянським слухачам), його ж орато
рії, сонати для скрипки і фортепіано, клавірні сюїти; Ба- 
хові кантати, меси («Страсті»), не кажучи вже про «Добре 
темперований клавір»; Моцартові пісні, сонати, симфонії 
та багато інших творів,— усього перелічити не можна. Це — 
історико-стильова перспектива. Вона в складі самої музичної 
тканини вказаних творів. Але існують і ретроспективні 
аспекти явищ стилю, зв’язані з його генезисом. Ф. Шопен— 
романтик, та його творча спадщина за гармонічною струн
кістю, логічною завершеністю й чіткістю, співвіднесеністю 
емоційного і раціонального начал має найглибші зв’язки з 
попередньою епохою класицизму. Цілком природними для 
слухача є музичні, асоціативно-логічні зв’язки творчості 
Ф. Шопена з творчістю Й. Баха, В. Моцарта, а в окремих 
проявах — з творчістю Ж.-Ф. Рамо. В цьому розумінні 
Р. Шуман — більше романтик, аніж Ф. Шопен, бо зв’язки 
з класицизмом у першого виявляються значно меншою мі
рою, ніж у другого. Музичне мислення Г. Генделя гомофон
но-гармонічне у своїй основі, незважаючи на блискуче во
лодіння ним засобами поліфонії. Тому його індивідуальний 
стиль у перспективі тяжіє до романтичного, в той час, коли 
музичне мислення та індивідуальний стиль «прародителя» 
гармонії Й. Баха глибоко поліфонічні. Однак тогочасні му
зиканти ставили творчість Г. Генделя на перше місце, оче
видно, з тих міркувань, що він писав опери. (Й. Бах стояв 
на сьомому місці).

Таким чином, будь-які класифікації музичного стилю 
фактично є дещо умовними. Це зумовлене протиріччям між 
естетико-теоретичним узагальненням стилю у кожний даний 
історичний момент та безперервним розвитком живої музи
ки, суспільною музичною практикою (котра, власне, й по
роджує це протиріччя), а також тим, що музика розвиває
ться, як живе дерево, щось беручи від старого, продовжую
чи його.

У радянському музикознавстві найважливіші методоло
гічні передумови щодо визначення поняття «музичний 
стиль» були сформульовані Б. Асаф’євим. Він висунув і роз
робив теорію інтонації в аспекті розуміння потаємного 
смислу музики: смислу, усвідомленого крізь інтонацію. Те
орія інтонації Б. Асаф’єва створює справжню теоретичну 
базу, дає ключ до пізнання та вивчення складних явищ 
музичного стилю. За Б. Асаф’євим, музичний стиль, не мож
на собі уявити поза інтонацією: «Стиль поза інтонацією 
завжди визначається дещо обмежено: то як манера, то як 
вибір або комплекс засобів виразу. Його ідеологічне об
грунтування або лишається поза музикою, або раціоналі
стично прикладається до неї. У явищі інтонації та відборі 
виразових засобів, що діють крізь неї, виникає реалістичне 
обгрунтування стильових тенденцій, норм та закономір
ностей. Більша частина винятків, відхилень або новоутво
рень у будівництві форм знаходить розгадку у діяннях та 
вимогах стилю, обумовлених інтонаційними хвилюваннями 
та змінами» (Б. В. Асафьев. Музикальная форма как про
цесе». Л , 1971, стор. 364). Б. Асаф’єв виводить явище . му
зичного стилю, починаючи з первинного інтонаційного 
ядра, «клітинки» музики — інтервалу. Від нього дослідник 
йде до цілісної, інтонаційної архітектоніки твору. Від остан
ньої до виведення «постійно діючих інтонаційних показни
ків», а вже від інтонаційних показників до виявлення му
зичного стилю. Б. Асаф’єв простежує не тільки ієрархіч- 
ність музично-інтонаційних явищ та зрушення, що відбу
ваються в зв’язку з нею в епохальній еволюції музичних 
стилів. Музикант-учений, філософ Б. Асаф’єв розкриває ді
алектику музичного стилю, демонструє на практиці рухо
мість «окристалізованих» інтонаційних показників, їх взає- 
мопереходи та основне протиріччя між попередньою «архі
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тектонічною, конструктивною нормою», що виникла внаслідок 
тривалого процесу інтонаційного добору, та нормою, яка пе
ребуває на шляху становлення в кожний новий історичний 
момент. «Стиль, можна сказати,— незавершена, неусталена 
форма: варто тільки ряду характерних інтонаційних ознак 
як засобів виразу з скороминущих стати надовго стійки
ми,— з них може виникнути звуко-ритмо-формула виразу, 
а згодом на її основі й деяка архітектонічна, конструктив
на норма... Таким чином виникає ряд: жива інтонація — 
стильовий добір засобів виразу на даному історичному ета
пі — і стиль як узагальнення виразових засобів...» (див. 
цит. працю, стор. 219). Б. Асаф’єв не випадково скрізь уни
кає визначення музичного стилю як системи, хоча й по
части наштовхує на нього. Адже музичний стиль не можей 
не повинен зводитись лише до систематизації більш або 
менш стійких ознак різних художніх явищ. Він тільки по
в’язується з нею.

Таким чином, основні розходження у трактуванні поняття 
«музичний стиль» криються в його біхронності. Стиль — 
теоретична категорія і стиль — специфічна система музич
но-художніх ознак. Разом з тим музичний стиль — це му
зично-історичний процес, постійне оновлення засобів музич
ної виразності, їх безперервна кристалізація шляхом систе
матизованого добору й узагальнення у творчості компози
торів різних часів та епох.

У радянському музикознавстві особливою популярністю 
користується визначення стилю як системи, хоча про те, 
в чому ж полягає її сутність, не говориться. Адже сказати 
про кузичний стиль, що це система, означає нічого не ска
зати, бо все, що створює музичний матеріал, і ширше — 
середовище, що оточує нас в певних об’єктах, являє собою 
також систему. Стиль музичного твору — це не тільки спе
цифічна, інтонаційна система, ті чи інші систематичні 
ознаки. Йдеться передусім про життєві зв’язки твору мисте
цтва. В музичних дослідженнях в першу чергу слід гово
рити про те, що саме, які моменти художньої творчості ком
позитора визначають його стиль, а не про систему, що ство
рюється внаслідок спеціального. теоретичного аналізу. За 
так званою системою часто стоїть просто схема, а за остан
ньою інколи зникає і живе уявлення музичного цілого, і 
сам музичний твір як об’єкт дослідження стилю. Класики 
марксизму-ленінізму в різних документах наголошували, що 
творча особистість характеризується не тільки тим, в якій 
галузі мистецтва і що вона робить, а й тим, як вона це 
робить, як протікає процес мислення.

Думається, що індивідуальний стиль визначається тим або 
іншим типом творчого методу, що існує у дану історичну 
добу. У свою чергу творчий метод конкретної історичної 
епохи щільно пов’язаний з поступовим суспільно-історичним 
розвитком і визначається способом духовного виробництва 
(за К. Марксом). Так у «Замітках про найновішу пруську 
цензурну інструкцію» (1842) К. Маркс, обурений змістом 
цього документа, блискуче показав значення індивідуально
го стилю для духовного життя нації: «...істина загальна, 
вона не належить мені одному, вона належить всім, вона 
володіє мною, а не я нею. Моє надбання — це форма, яка 
становить мою духовну індивідуальність. «Стиль — це лю
дина» (вираз Ж. Бюффона — Г. В.). І що ж! Закон дозволяє 
мені писати, але я мушу писати не в своєму власному 
стилі, а в якомусь іншому» (цит. за: К. Маркс і Ф. Ен
гельс. Твори, т. І, стор. 6). Отже, поняття «індивідуаль
ний творчий метод», що вельми розповсюджене у музико
знавчих дослідженнях з питань стилю — лише метафора. 
Насправді в тому чи іншому творі мистецтва можна вба
чати тільки більш або менш конкретну технологію втілен
ня єдиного методу для всіх галузей духовної культури.

У літературознавстві академік В. Виноградов висунув і 
розробив проблему «образу автора». Закономірність її ви
сування вчений вбачає у самому процесі історичного роз
витку мистецтва, котрий був нерозривно пов’язаний із змі
ною таких понять, як стиль, автор, структура твору 
мистецтва. Початок формування цього процесу дослідник 
справедливо відносить до другої половини XVII ст., переду
сім поєднуючи його з емансипацією особистості і зростанням 
її цінності у суспільному житті.

Проблема «образу автора» стоїть в центрі уваги багатьох 
літературознавців. У різних аспектах її  розробляють І. Ос- 
мОловська, Є. Сидоров, В. Новиков, Р. Порман, Ю. Оклян- 
ський. Паралельно з її вивченням у дослідженнях В. Зубко- 
ва, О. Овчаренка, Л. бгорової випливає друга не менш важ
лива проблема, котру поряд з «образом автора» не можна 
не визнати прогресивною як у вивченні різних стййів ^індй^
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відуальних та історичних), так і для створення теорії сти
лю. Це — проблема вивчення різноманітності й типології 
стилів у мистецтві, котра нині розробляється в основному 
у двох напрямах: типологія відповідностей у суміжних ми
стецтвах і типологія на основі варіативності в межах будь- 
якого ідейно-естетичного принципу. Думається, що у музи
кознавстві вищеназвані проблеми також повинні посісти 
певне місце, хоча б в обмежених масштабах, враховуючи 
загальновідомі специфічні особливості музичного мистецт
ва. Через вивчення типологічних зв’язків, а також типів 
індивідуального композиторського мислення, можна прийти 
до найбільш об’єктивних засад визначення поняття стилю у 
музиці взагалі і, зокрема, індивідуального.

Під «образом автора» у музиці слід розуміти інтонаційно- 
структурну єдність індивідуально-виразових засобів-ознак 
того чи іншого композитора, котрі закріпилися як моделю
юча проекція творчої особистості митця в певному творі 
або групі творів. Теоретичне музикознавство природно 
прагнуло до узагальнення цих неповторно-своєрідних ознак; 
прикладом можуть служити: «моцартівські квінти», «божест
венні довготи», «шубертівський шостий щабель», «шопенів- 
ська домінанта», «прокоф’євська субдомінанта і домінанта», 
«рахманіновська субдомінанта», «прометеїв акорд Скрябіна», 
«ладова система Прокоф’єва», «лади Шостаковича» та багато 
інших.

Індивідуальний композиторський стиль — це концепція 
«образу автора», котру відображено у творі як інтонаційно- 
структурну стійкість у вигляді єдності більш або менш 
систематизованого добору різних засобів для втілення ідей
но-художнього задуму.

Елементами індивідуального стилю будуть: а) інтонаційно- 
структурні якості музичного матеріалу; б) принципи його 
розвитку або процес становлення; в) конкретна технологія 
втілення музичного матеріалу в форму (музичний твір — 
як результат процесу становлення). Інтонаційно-структурні 
якості даного музичного матеріалу встановлюють його не
повторну своєрідність. У розвитку розкриється діалектика 
зв’язків та загальна динаміка процесу становлення. Техно
логія втілення визначатиме як саме відбувається цей про
цес становлення, з чим пов’язане те, що той чи інший ком
позитор саме так, а не інакше формує музичний матеріал. 
Аналізувати індивідуальний композиторський стиль на ос
нові конкретного твору означає пояснити, яке функціо
нальне навантаження несе певний елемент музичної мови 
у загально-стилістичній системі мислення митця, яка внут
рішня необхідність покликала до життя той чи інший за
сіб. Індивідуальний стиль не можна відокремити від сві
тогляду автора, від його біографії та біографії його поко
ління.

Серед музично-стильових ознак особливе місце посідає му
зична фактура. її  перевага перед іншими елементами му
зичної мови полягає в тому, що у процесі стильового ана
лізу саме в ній групуються та поєднуються в одне нероз
ривне ціле усі засоби без винятку. Звідси музична фактура 
може стати комплексним показником індивідуального стилю 
митця.

Музична фактура — це матеріалізація музичної думки, що 
звучить у просторі та часі і почуттєво сприймається у трьох 
параметрах: горизонталь, вертикаль, щільність (середня 
точка глибини). Разом з тим фактура є принципом організа
ції звукового потоку, котрий адекватний способам його фік
сації на папері за допомогою певної знакової системи, або 
припускає подібну фіксацію (фольклор, інструментальні 
імпровізації тощо).

Саме крізь аналіз методів роботи над музичним матері
алом, які відображатиме музична фактура, можна прийти 
до більш або менш об’єктивного формулювання задуму того 
чи іншого твору, а згодом і до висновків, що безпосередньо 
торкаються індивідуального стилю митця.

Георгій ВИНОГРАДОВ



ЛЮДИ, ПАМ’ЯТАЙТЕ!

Слова В. Гераеим ова М узи к а  І . Е овача  
П ереклад В . Ч ередниченка
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Часе, будь суддею катів!
Кров’ю жертв так наказано.
Часе, не' забудь грізний гнів,
Не забудь камер газових. 
Пам’ять, Бухенвальдом ти стань 
На віки над. убитими.
Стань! Людство житиме!

Війни
над землею хитається

Атомний маятник.
Сльози матерів не кінчаються. 
Сироти...

Матері
Очі, ви не плачте, сльозами 

. Вже світ весь окроплений,
Горе — не втоплене.

Пісне моя! Гнівна будь і сувора, 
Пам’яттю будь всім загиблим синам.

Нами захлиналися дзоти,
І йшли ми на ворога,
Йшли ми впертим кроком піхоти 
Й рубалися з ордами.

Люди! Ми в цвітінні знамен,
Де відкриті вітрам путі,.
В вашій пам’яті! Пам’яті!
Пісне моя! Гнівна будь і сувора, 
Пам’яттю будь всім загиблим синам. 
Людям — пам’яттю!

16



ЗУСТРІЧ З ВАРШАВОЮ Слова А . Р уд н вво ї М узи к а  Л. Лядовог 
П ереклад  В . Ч ередниченка
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Варшава на Віслі,
Ти назустріч нам вийшла,
Світлом вулиць широких ти осяяла нас. 
Привітала піснями 
І дітей голосами,
Повела, усміхнувшись,

у свій сонячний час.

Варшава на Віслі,
Зникли хмари зловісні,
Відступила назавжди тінь

страшної війни,
Бо пліч-о-пліч з тобою 
Стали друзі до бою,
І життя, і свободу боронили вони.

Варшава на Віслі,
Ти у думах і в пісні,
Що єднає навіки, як братерства мости. 
В тебе друзів багато,
В тебе мрія крилата,
І дорога щаслива нас веде до мети!
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ЛЮБИМО ЗЕМЛЮ СВОЮ
Слова М. Сингаївського М узи к а  Б. Фільц

Квітне — радіє земля, 
сонце мережить поля. 
Променем грає ріка, 1 . .
лине веснянка дзвінка. / м

Вже зеленіють лани, 
птахи летять до весни.
Всюди ласкаве тепло І лвічі
сонце для нас розлило.

Любимо сонячний цвіт, 
квіти у полі, в гаю.
Любимо неба блакить, І двічі 
любимо землю свою. / д
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Постановка опери К. Данькевича 
«Богдан Хмельницький» на сцені Дні
пропетровського театру опери та бале
ту виявила характерні творчі тенден
ції молодого колективу і стала знач
ною подією в мистецькому житті міста.

Молодий театр увійшов у радянське 
багатонаціональне оперне мистецтво з 
революційною тематикою «Оптимістич
ної трагедії» і монументальними фрес
ками «Князя Ігоря». Він послідовно 
утверджує і розвиває традицію поста
новок героїко-патріотичних творів у 
«Спартаку» і «Тихому Доні». Освоєйня 
української радянської героїчної опе
р и —важливий етап цього процесу.

Опера «Богдан Хмельницький», що 
розповідає про національну і соціальну 
боротьбу українського народу,—видат
ний твір багатонаціонального мистецт
ва соціалістичного реалізму. Основною 
лейттемою вистави звучить ідея непо
рушної дружби українського і росій
ського народів-братів.

У творчому пошуку
Богдан — М. Коваленко,
Кривоніс — К. Смирнов в опері «Богдан 
Хмельницький».

К. Данькевич розгорнув монумента
льне епічне полотно, написане яскра
вими соковитими барвами, по-справж
ньому театральне, з гострим сюжетним 
конфліктом (лібретто В. Василевської 
та О. Корнійчука). Музика опери на
повнена українським мелосом, що на
дає їй життєвої сили.

Свого часу критика відзначала деякі 
недоліки другої редакції, зокрема пев
ну рихлість драматургії. (Н, Пирогова. 
Опера «Богдан Хмельницький» К. Да
нькевича. М., «Советский компози
тор», 1959 р.). Тому виникла потреба 
в новій редакції, яку й зробив компо
зитор спеціально для Дніпропетровсь
кого театру опери та балету.

До опери К. Данькевича «Богдан 
Хмельницький» зверталися різні теат
ри країни. І якби молодий колектив 
навіть повторив рішення вистави, знай
дене майстрами Києва, Тбілісі, Льво
ва, то й тоді слід було б вітати смі
ливість порівняно невеликого за твор
чим складом театру у відтворенні 
монументальної партитури. Дніпропет- 
ровці ж спробували знайти своє ори
гінальне вирішення спектаклю.

Чим відрізняється нова редакція 
опери від широко відомої другої? Не 
змінюючи музичного матеріалу, ком
позитор зробив суттєві купюри, що 
одразу ж відбилося на музичній дра
матургії. твору. Тепер опера має не 
чотири дії, а три. В І дії об’єднані 2
1 3 картини («Запорізька Січ» і «Табір 
Хмельницького»). В II дії випущена
2 «польська» картина. До третьої дії 
приєднана четверта, як її 2 картина. 
Таке перепланування опери виявляє 
прагнення композитора до більшої 
компактності, активності розвитку сю
жету. Так, в драматургії третьої ре
дакції чітко виявлені експозиційний 
розділ (І дія), розвиток драми (II дія), 
кульмінаційне напруження в місці «зо
лотого перерізу» (1 картина III дії), 
і все це завершує монументальний 
епілог-слава, що утверджує ідею опери 
(2 картина III дії).

Бажання активізувати дію стає ще 
очевиднішим при аналізі епізодів, що 
випали. З партитури виключені всі 
«прохідні» моменти, драматургічні по
втори, як наприклад, репліка Комен
данта в 1 картині «То не небо горить», 
початок сцени Богдана і Ганжі в II дії 
і т. ін. Але, роблячи купюри великих 
епізодів, цілих номерів, композитор 
зберіг цілісність ідейно-художньої кон
цепції. Динамізація структури йде за 
рахунок тих моментів, які не вплива
ють на загальний розвиток подій. Так, 
знято квартет в 1 картині, хор втіка
чів, хор донських козаків і вся сцена 
з кобзарями в 2 картині, рада коза
цької старшини на початку II дії, ор
кестрова постлюдія 4 картини. Вдало 
поєднані 2 і 3 картини в одну, що 
створює яскраву сцену життя Запорі
зької Січі в надзвичайно важливий мо
мент її історії: початок походу Бог
дана Хмельницького.

Однак навряд чи можна визнати за 
доцільне повне виключення з партиту
ри 2 картини II дії, яка змальовує во
рожий табір і зіткнення двох проти
лежних сил: адже основний конфлікт 
опери — боротьба українського народу 
з польським панством за своє соці
альне і національне визволення. Роз
криття конфлікту в операх подібного 
жанру (починаючи від «Івана Суса- 
ніна» і «Тараса Бульби») виявляється 
в протиставленні двох чітко окресле
них інтонаційних сфер. Ще у другій 
редакції «Богдана Хмельницького» 
критика відзначала як ваду те, що не 
було яскравих індивідуальних харак
теристик польських панів і духовен
ства. Повна відсутність в опері інтона
ційного матеріалу, що змальовує поль
ську шляхту, на наш погляд, послаб
лює конфлікт. Зіткнення двох ворожих 
таборів виявляється в протиставленні 
контрастних інтонацій: українського 
народу — хори «Чорний крук», «Розли
лися круті бережечки», монолог Бог
дана «Небо беззоряне», з одного боку, 
і полонеза, католицького хоралу — з

другого. Адже розв’язання конфлікту— 
в утвердженні тем, що характеризу
ють народ.

Композитор К. Данькевич та дири
гент П. Варивода, відчуваючи цей не
долік музичної драматургії, хочуть 
ввести симфонічну картину бою, яка 
також була відсутня в третій редакції. 
В цілому ж вона виявилася вдалою.

Постановники, йдучи від музики, її 
ідейно-образного спрямування і стилю, 
вирішили виставу «крупним штрихом», 
яскраво, романтично піднесено, в тра
диціях епічного героїчного спектаклю.

Головний герой вистави — народ, що 
бореться за свою свободу. Режисер 
народний артист УРСР і БРСР Д. Смо- 
лич не тільки створює мальовничі ма
сові композиції, а й намагається ожи
вити сценічну поведінку хору, деталь
но відпрацьовує загальні плани. 1 кар
тина «співає» не лише в звучанні му
зики, а й в  пластиці, сповненій глибо
кої патетики. Прагнення до природ
ності сценічного «життя» кожного ар
тиста хору вже стало доброю тради
цією театру, та в деяких епізодах 
«Богдана Хмельницького» ще відчуває
ться певна скутість співаків. Хормей
стери заслужений артист УРСР В. Кіо- 
се і І. Недзвецький також доклали 
значних зусиль в прочитанні складної 
хорової партитури і домоглися вираз
ності інтонування. Особливо запам’ято
вуються хори 1 картини, де різна ма
нера звуковидобування створює яскра
вий контраст трагічного плачу «Чор
ний крук» і вольового героїчного мар
шу «Ой, не радійте, панове-магнати». 
Хотілося б, однак, більш чіткої й ви
разної дикції хору, як у всіх поперед
ніх постановках театру.

Народні сцени посідають важливе 
місце в драматургії опери. Всі пози
тивні герої показані в тісному єднанні 
з народом, вони виявляють кращі його 
риси — волю й бажання, насамперед, 
до возз’єднання з братньою Росією. 
В трактуванні головних героїв, запро
понованому виконавцям режисером
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Д, Смоличем і диригентом П. Вариво
дою, відчутна тенденція до узагаль
нення характерів.

Тема єднання з народом — основне 
«зерно» в розкритті образу Богдана. 
Заслужений артист РРФСР М. Кова
ленко виліпив скульптурно-монумента
льну постать народного героя; рухи 
його впевнені, широкі, неквапні. Кра
сивого тембру голос з м’яким верхнім 
регістром допомагає співакові рівно, в 
єдиному лірико-епічному плані прово
дити всю партію Богдана. Це тракту
вання правомірне, бо витікає з самої 
музики опери. Але, можливо, образ 
Хмельницького розкрився б повніше, 
коли б співак звернув більшу увагу на 
багатобарвність вокального інтону
вання.

Така ж «монументалізація» відчу
вається і в підході до образу Кривоно
са у К. Смирнова. Зовнішня фактура 
артиста, що нагадує справжнього бога- 
тиря-запорожця, «грає» на таке трак
тування героя. Кривоніс Смирнова за
пам’ятовується своєю могутньою си
лою. Але співакові ще треба шукати 
різноманітності у вокальних барвах.

Приваблює в цій партії і молодий 
співак В. Ігнатенко, який, незважаючи 
на невеликий сценічний досвід, виявив 
гарні вокальні.здібності.

Виразна у вокальному і сценічному 
втіленні Соломія — народна артистка 
СРСР Н. Суржина. Це справді смілива 
і ніжна «степова красуня». В голосі 
співачки органічно поєднуються дра
матичні і м’які ліричні барви. Ство
рюючи глибокий народний характер, 
артистка підкреслює в образі своєї ге
роїні патріотичне начало, героїзм дів- 
чини-воїна.

Тема любові до Батьківщини розкри
вається і в трагічному характері Вар
вари (Л. Соловей), і в жанровому об
разі дяка Гаврила (Ю. Богачов), в об
разах Журби (Ю. Сабуров), Тура 
(Г. Власов) і Ниви (О. Басалаєв).

Одна з кращих робіт спектаклю — 
Богун у виконанні заслуженого арти
ста УРСР М. Українського. Він вільно 
долає патетичні кульмінації партії, пе
редаючи різні зміни почуттів. Його 
герой темпераментний і палкий в бо
ротьбі і коханні. Зовнішній вигляд спі
вака дещо не відповідає нашому уяв
ленню про юного рицаря (в чому винні 
і художники), але виразність во
кального інтонування допомагає йому 
створити романтично піднесений ха
рактер.

Цікаво вирішений у виставі психоло
гічно складний образ Гелєни. Жорсто
кі протиріччя — любов до гетьмана і 
покірність та страх перед ієзуїтами — 
роз’ятрюють її душу. У виконанні 
В. Коваленко Гелена не хитра шпи
гунка, а любляча, ніжна жінка. Ре
жисер і артистка правильно прочита
ли партитуру — адже в цій партії не
має польських інтонацій. Сильний го
лос співачки допомагає створити образ 
великої драматичної сили. Щоправда, 
актрисі ще треба працювати над дик
цією.

Ворожий табір представлений в дні
пропетровській постановці практично 
лише Лизогубом, і тому особливо важ
ливо, що виконання цієї партії 
Е. Сребницьким стало одним з досяг
нень спектаклю. Це яскрава фігура, 
що запам’ятовується. Гарний голос, яс
на дикція, пластичність сценічного ма
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люнка дозволяють переконливо пока
зати характер героя, який стає уза
гальненням ворожого табору і сприяє 
розкриттю конфлікта.

На прикладі молодого артиста 
Е. Сребницького, що почав свій шлях 
в Дніпропетровському театрі з партії 
Овлура в «Князі Ігорі», мощна просте
жити творче зростання співаків у ко
лективі.

Хочеться відзначити ентузіазм, енер
гію музичного керівника постановки 
заслуженого діяча мистецтв УРСР 
П. Вариводи, який доклав багато зу
силь для створення цього монумента
льного полотна. Оркестрове звучання 
відзначається чистотою строю, що 
особливо приємно відмітити в групі 
духових інструментів. Для партитури 
К. Данькевича характерне мислення 
великими оркестровими пластами. Ди
ригент прагне до монументальності 
звучання і разом з тим в деяких епі
зодах (вступ до сцени Богуна і Со
ломії у II дії) він підкреслює тембро
ву яскравість, різнобарвність оркестро
вої палітри. Однак перевантаженість 
партитури мідними духовими в деяких 
випадках (фінали 1, 2 картин) пору
шує рівновагу звучання голосів, зо
крема, хору й оркестру, і диригентові 
не завжди вдається відновити її.

Сценографія народного художника 
СРСР А. Ареф’єва і В. Ареф’єва роз
криває патетичну образність музики 
К. Данькевича. Особливо вражає фінал 
опери, коли після похмурих поперед
ніх картин з’являються сліпучо білі 
бані соборів, на фоні яких юрмиться 
народ в барвистому вбранні, створю
ючи святкову картину, що зливається 
з урочистим звучанням «Слави» і 
ствердженням ідеї возз’єднання; Допо
магають розкриттю сцени першої зу
стрічі героїв (II дія) висвітлення 
трьох яскравих кольорових плям: чер
воний жупан Богдана, холодний си
ній — Лизогуба і сіра сукня Гелени. 
Але в оформленні є й певні недороб
ки. Так, наприклад, темний похмурий 
фон в картині «Запорізька Січ» не 
відповідає енергійній, мажорній музи
ці, або в III дії під час виконання 
світлої арії Богуна на сцені не ви
стачає сонячної блакиті, простору.

Та головна суперечність спектаклю 
в тому, що він весь вирішений на 
станку. Звичайно, це дозволяє режисе
рові створювати мальовничі масові 
композиції, але водночас виникають 
незручності у спілкуванні артистів між 
собою, а головне — з диригентом, який 
перебуває на значній відстані від спі
ваків. У зв’язку з деякими акустич
ними особливостями великого залу 
театру, побудова мізансцен солістів на 
високому станку, розташованому до
сить далеко від оркестрової ями, при
зводить до певної втрати сили звуку 
і тембрового забарвлення голосів ви
конавців.

Дніпропетровський театр опери та 
балету створив значний і масштабний 
спектакль, що свідчить про великі 
творчі можливості колективу, ствер
джує його активну громадянську пози
цію, право на сміливий мистецький 
пошук.

А. ПОСТАВНА

Дніпропетровськ

Жанрова

В одному з мальовничих районів 
Одеси завершується будівництво ново
го приміщення театру музичної коме
дії, який в цьому році відзначатиме 
своє тридцятиріччя.

Творче обличчя будь-якого колекти
в у — його репертуар. В Одеському те
атрі він досить різноманітний і за 
тематичним спрямуванням, і за жан
рами — класичні і сучасні оперети, ра
дянські і зарубіжні музичні комедії, 
мюзикли. Колектив плідно працює з су
часними авторами над створенням ори
гінального репертуару. Тут народилося 
багато нових творів: трилогія про міс- 
то-герой Одесу «На світанку» та «Чет
веро з вулиці Жанни» О. Сандлера, 
«Біля рідного причалу» В. Соловйова- 
Сєдого, «Даруйте коханим тюльпани»
0. Сандлера, «П’ятий зайвий» О. Красо- 
това, «Одеські лимани» В. Дмитрієва, 
«Мамо! Тато вирішив одружитися» 
В. Ільїна та інші.

Серед кращих вистав останніх років 
можна назвати музичну комедію «Ро
сійський секрет» В. Дмитрієва (текст 
В. Константинова і Б. Рацера за опо
віданням «Левша» М. Лєскова). Ця 
вистава поставлена цікаво, з урахуван
ням жанру твору (режисер М. Оше- 
ровський, художник М. Івницький). 
Атмосфера справжнього свята, умовної 
театральності панує в спектаклі.

Публіцистично звучать деякі сцени 
музичної комедії «Біля рідного прича
лу» Соловйова-Сєдого (п <вса Г. Плоткі- 
на і М. Ошеровського). Але тут гро
мадянські мотиви закладені скоріше в 
тексті, ніж у постановочній розробці 
Дії.

Чи підтримує художню репутацію 
театру збереження в репертуарі спек
таклю «Друге весілля в Малинівці»
1. Поклада (текст В. Викова і М. Ку- 
руца)? Гадаю, що ні. Слабка драматур
гія п’єси (продовження популярного 
твору О. Рябова і Л. Юхвіда «Весілля 
в Малинівці») і спрощено-ілюстративна 
музика не дають потрібного матеріалу 
для акторів, які патетично вимовляють 
декларативні фрази, співають з роман
тичною афектацією і безперервно, без 
будь-якої потреби, рухаються по сце
ні. Про вади вистави «Одеські лимани» 
В. Дмитрієва (текст В. Константинова 
і Б. Рацера) журнал «Музика» вже 
писав (1975 р., № 4).

Слід також відзначити, що в Одесь
кому театрі дуже часто переробляють 
твори. Коли це стосується музичних 
комедій з дійсно слабкою драматургіч
ною основою, то вони стають більш 
сценічними, краще сприймаються гля
дачами. Інша справа, коли втручають
ся в твори із справжньою драматур
гією. Навряд чи потрібно було редагу
вати мюзикл К. Портера «Цілуй мене, 
Кет» (п’єса С. і Б. Співак). Внаслідок 
скорочень і перестановок оригінально
го тексту зникли складні аспекти 
взаємовідносин серед американських 
акторів, гостра критика соціально-по
літичних умов театрального мистецтва 
США.



визначеність репертуару

Переробці часом підлягають і кла
сичні шедеври. Прикладом може бути 
остання постановка «Прекрасної Єле
ни» Ж. Оффенбаха (режисер М. Оше- 
ровський, диригент І. Кільберг).

Природно, що режисери, звертаючись 
до класичної спадщини, намагаються 
по-сучасному її прочитати. В 20—ЗО рр. 
постановники ламали драматургію 
п’єс, замовляючи нові тексти лібретто, 
осучаснювали концепції опер і оперет. 
В наші дні вони намагаються, не змі
нюючи жодного рядка, шляхом пере- 
інтонування нюансів авторського тек
сту, виявити своє світосприйняття 
чисто театральними засобами.

Партитура «Прекрасної Єлени»—бла
годатний матеріал для створення су
часного спектаклю. Тут є і нещадна 
критика буржуазної моралі, і гостра 
сатира на корисливих політиканів, 
«золоту» молодь, агресивну вояччину. 
Композитор і лібреттисти А. Мельяк 
і Л. Талеві використали мотиви старо
давніх грецьких міфів, епосу, трагедії 
Есхілла і Софокла. Трансформація ге
роїв Еллади, які наділені земними 
пристрастями, викликає аналогії з віч
ними людськими пороками. В творі 
Ж. Оффенбаха сатира органічно поєд
нується з лірикою і патетикою. Вели
ка роль в музичній драматургії нале
жить темі кохання, яка є виявом ви
соко етичного начала, закладеного в 
творі. Це пісенно-серенадна мелодія — 
розповідь Паріса про його зустріч з 
богинями.

Лінія контрдії представлена підкрес
лено побутовою шаржованою характе
ристикою героїв — претензійність Ага- 
мемнона, дурнуватість Менелая, зверх
ня самовпевненість Ахілла й т. ін. 
Переплітаючи різні музичні стилі, ком
позитор не просто поєднує серйозне і 
комічне, а створює оперету, в якій 
жанрові характеристики є засобом 
конфліктної розстановки, персонажів і 
розкриття їх взаємовідносин. Фінал 
стверджує високу гуманістичну силу 
кохання.

Одеський театр, що звернувся до 
«Прекрасної Єлени», відмовився від 
оригінального тексту, скориставшись 
п’єсою, яку написали В. Константинов 
і Б. Рацер. В результаті із стрункого 
за сюжетом і музичною драматургією 
з яскраво виявленою ідейно-художньою 
концепцією твору оперета перетвори
лася в розрізнені музичні номери, «по
в’язані» один з одним репризами Ве
дучої, яка, за задумом постановника, 
є чимось середнім між конферансьє і 
лектором. Не будемо наводити текст 
її «висловлювань», зазначимо лише, що 
він розрахований на дуже низькі сма
ки публіки.

Весь спектакль будується на обігру- 
ванні мотивів подружньої невірності, 
щедро прикрашених дотепами на злобу 
дня. Тут і складності з склотарою, і 
конкурси, де «свої люди» в жюрі, і по
дарунки «на платформі» і т. п. Введен
ня в класичну оперету певних анало

гій з сучасністю не викликає запере
чення, але і в цьому має бути почут
тя міри.

Залишивши від оригінального сю
жету лише кілька фабульних мотивів, 
автори спектаклю скоротили не тільки 
другорядних дійових осіб, але й голов
них (наприклад, Агамемнона і його 
сина Ореста). «Виправили» й події, ві
домі ще з шкільних підручників: проти 
Трої збираються походом не грецькі 
міста на чолі з Агамемноном, а лише 
одна Спарта! Та справа, звичайно, не 
у відповідності історії. Все це призве
ло до статичності дії, загубилися її ло
гічні зв’язки, а численна кількість 
вставних реприз зупиняє розгортання 
сюжету. Статика посилюється ще й 
тим, що на сцені протягом трьох дій 
сидить оркестр, який в паузах просто 
нудьгує. Цей прийом пересадки ор
кестру не сприяє оригінальності сце
нічної форми, а погіршує сприйняття 
музики (розташування музикантів на 
ар’єрсцені акустично невигідне). Треба 
відзначити слабкість вокального вико
нання, що є, звичайно, наслідком бага
торічної орієнтації колективу на по
становки комедій з музикою. На відмі
ну від п’єс з музикою, конфлікт яких 
закладено в сюжеті, в опереті, як і в 
опері, його слід шукати в музиці, щоб 
потім перекласти на мову сценічної дії. 
Режисерам не музикантам зробити це 
важко, вони часто не можуть правиль
но оцінити якість музичної^ драматур
гії, самобутність інтонаційної мови 
твору, що має бути головним крите
рієм в доборі репертуару. В Одеському 
театрі йде більше музичних комедій 
(за період з 1963 по 1973 рр. з 35 тво
рів лише 5 були оперетами), в яких 
переважає літературний текст над му
зичним. Навіть в одній з кращих ви
став «Російський секрет», при всій 
мелодійності і ефектній оркестровці, 
музика В. Дмитрієва зводиться до ілю
страції дії і не вимагає від трупи 
високої музично-вокальної майстернос
ті (її легко виконують актори драма
тичних театрів).

Така репертуарна політика об’єктив
но веде до трансформації театрів му
зичних в комедійні філіали драми. 
Хочеться застерегти Одеську музкоме- 
дію від серйозних наслідків подібної 
тенденції. Драматичні театри грають 
різноманітний репертуар, в тому числі 
твори В. Шекспіра, О. Островського, 
В. Вишневського, В. Розова. В цьому 
запорука збереження їх високого про
фесіонального рівня. Орієнтація ж на 
примітивні комедії в музичному теат
рі означає втрату музично-вокальної 
майстерності. Тому не треба дивува
тися, що в останніх спектаклях колек
тиву багато акторських і режисерсь
ких самоповторів. Які б не були та
лановиті виконавці, без якісної драма
тургії вони — воїни без зброї, а ре
жисер — полководець без стратегії.

Не слід забувати про місце театру 
серед інших закладів культури міста

в справі естетичного виховання насе
лення. Проведена в 1974 році газетою 
«Вечерняя Одесса» дискусія про твор
чий стан оперного театру викликала 
зливу зацікавлених листів. Що ж до 
театру музичної комедії, то на таку ж 
дискусію (чотири статті різного спря
мування в газеті «Вечерняя Одесса» 
за 1975 рік) відгукнулося лише 14 чи
тачів і тільки п’ятеро підтримали ре
пертуарну політику колективу.

Оперета — найдемократичніший жанр 
музичного театру, який може і пови
нен підготувати слухачів до сприйман
ня більш складних музично-сценічних 
видів мистецтва.

Г. ІСАХАНОВ
Одеса

Машка — Г. Грачова в спектаклі «Російсь
кий секрет».
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В И К О Н А В С Т В О

Музична інтерпретація 
в світлі ленінської теорії відображення

«Музика сильна думкою, концепцією, узагальненням. її 
могутність найяскравіше виявляється у розкритті внутріш
ньої суті життя. Ця властивість зближує її  з поезією і з 
філософією»,— писав Д. Шостакович. (36. «Музьїка и совре- 
менность», вип. 10, М., 1976, стор. 11).

Філософською основою сучасних досліджень в галузі му
зичної естетики є фундаментальні положення ленінської те
орії відображення. Музичне мистецтво — це специфічна 
форма освоєння дійсності і вимагає наукового аналізу пи
тань, що стосуються творчої діяльності. Щоб вивчати склад
ні музичні явища — композиторську творчість, творчість ви
конавців і слухачів, необхідно розглядати їх шляхом комп
лексного аналізу. Досягнення психології, семіотики, музи
кознавства можуть позитивно вплинути на дослідження му
зичної естетики.

У філософській праці «Матеріалізм і емпіріокритицизм» 
В. І. Ленін висунув ідею: «...логічно припустити, що вся ма
терія має властивість, по суті споріднену з відчуттям, влас
тивість відображення» (В. І. Ленін. ПЗТ, т. 18, К., 1971, 
стор. 83).

Відображення не зводиться до відчуття, як не зводиться 
атрибут матерії —рух до якоїсь конкретної форми його ви
явлення. В. І. Ленін зробив вирішальний крок у розробці 
поняття відображення як загальнофілософської категорії, що 
визначає загальну властивість матерії. Ця ідея збагатила ді- 
алектико-матеріалістичну гносеологію і відіграла методоло
гічну роль у вивченні генезису форм відображення, а також 
мала велике евристичне значення для розвитку сучасних 
знань у різних галузях техніки і мистецтва.

При розгляді процесу відображення в музичній творчос
ті. принципове значення має відношення між оригіналом 
і його відображенням, розкрите в ленінському визначенні 
матерії. Основний закон відображення — первинність відо
бражуваного — оригіналу — і вторинність відображення.

Відображення не існує в «чистому вигляді» без свого ма
теріального носія і поза ним. Це стосується і найпростіших 
відображень у неживій природі, і найскладніших форм ві
дображення — абстрактного’ мислення. У ленінському визна
ченні матерії врахована ця важлива обставина і підкресле
но, що об’єктивна реальність дана людині у відчуттях і ві
дображається вона у відчуттях, тобто у зміні матеріально
го процесу, що відбувається у матеріальному людському ті
лі. «Наші відчуття, наша свідомість є лише образ зовніш
нього світу» (В. І. Ленін. ПЗТ, т. 18, К., 1971, стор. 59).

Свідомість, як вища форма ідеального не може виникну
ти без її матеріального носія — людини і не може існувати 
поза матеріальними системами — носіями інформації, чи бу
де це людський мозок, книга, грамофонна платівка, кам’я
на брила з викарбованими на^ній малюнками і письмена
ми, звуки людської мови, музичні твори, картини живопис
ця і твори скульптора, архітектурні споруди.

При будь-якому процесі відображення, включаючи й відо
браження зовнішнього світу у науковому понятті і худож
ніх образах (живописних, літературних, музичних), ніколи 
не відбувається повне відокремлення чи вилучення відобра
ження із сумарного результату взаємодії систем, що сто
сується і взаємодії людини із зовнішнім світом.

Змістом відображення є також функція відтворення. При 
всій різноманітності засобів і форм відтворення суть відо
браження одна: система, що відображає, змінюється під впли
вом відображуваної системи і ці зміни певною мірою від
творюють особливості оригіналу.

Коли йдеться про відтворення особливостей оригіналу у 
відображенні, слід мати на увазі, що воно ніколи не буває 
його фізичним дублікатом. Прикладом може бути компози
торська творчість.

«...Ніщо в природі не звучить так, як Перший концерт 
для фортепіано з оркестром Чайковського чи Симфонії Мо- 
царта. Виражальні засоби музики не копіюють тих звучань, 
які ми чуємо навколо» (Д. Шостакович. «Знать и любить 
музьхку», М., 1958, стор. 3).

Творча діяльність, яку ми визначаємо як процес відо
браження навколишнього світу в людській свідомості, нероз
ривно зв’язана з пізнанням. Тезис про єдність відображен
ня і творчості сформульований В. І. Леніним: «Свідомість 
людини не тільки відображає об’єктивний світ, але й тво
рить його». (В. І. Ленін. ПЗТ, т. 29, К., 1972, стор. 179).

Якщо відображення як процес і як результат залежить 
від одночасної дії зусиль того, що відображається, і того, 
хто відображає, воно не може відтворювати тільки й ви
ключно особливості того, що відображається. Воно буде ви
являти і особливості відображаючої системи, яка сприймає 
дію об’єктів.

Навіть пізнання, де найбільш повно відтворюється об’єкт, 
що його вивчають, так чи інакше відображатиме особли
вості пізнаючого суб’єкта — ступінь підготовки, глибину ро
зуму, спрямованість його інтересів, бажань, емоцій і т. п.

Виходячи з марксистської теорії пізнання, музика — це 
поєднання об’єктивного і суб’єктивного, але також об’єктив
но обумовленого.

Відображення дійсності у музичному мистецтві — склад
ний процес. Він включає насамперед суб’єктивне відобра
ження дійсності в мисленні композитора і об’єктивне його 
виявлення у написаному творі. Основна мета творчості — 
передача композиторського «бачення» дійсності слухачу. 
У цьому процесі виконавець також активно створює якісно 
нове явище: суб’єктивне озвучення об’єктивно існуючого 
твору, і таким чином безпосередньо впливає на суб’єктивну 
оцінку слухачем музики, що об’єктивно звучить.

Діалектика процесу відображення у музичному мистецтві 
полягає в тому, що композитор-творець є одночасно й вико
навцем і слухачем, а виконавець і слухач — творцями.

Зміст творчо-виконавського акту— єдність об’єкта (твір) 
і суб’єкта (виконавець). Ця єдність у свою чергу є об’єк
том по відношенню до суб’єкта — слухача і т. д. Така діалек
тика творчих процесів у музичному мистецтві.

Багато спільного знаходимо в законах, за якими розвива
ються виконавське і композиторське мистецтво. І творчість 
композитора, і творчість виконавця підпорядковані су
спільно-естетичним вимогам часу.

Композитор своїм твором дає імпульс для творчості ви
конавця і певною мірою зумовлює її характер.

Якщо у автора ідея зароджується найчастіше під впли
вом позамузичних детермінант, то у мистецтві інтерпрета
тора відбувається зворотний процес: під впливом музичних 
образів виникають позамузичні асоціації, з’являються настрої, 
адекватні стану виконавця, який перебуває під враженням 
музики. Взаємообразність «первинного» і «вторинного» поля
гає в тому, що свобода творчості виконавця обмежується 
колом образів композитора і, з другого боку, композитор пе
ребуває в залежності від виконавця в силу специфіки музич
ного мистецтва. Історія знає чимало прикладів, коли невдале 
перше виконання викликає негативне ставлення до твору.

Відтворення задуму композитора у його так би мовити 
«чистому» вигляді відбувається тоді, коли автор і викона
вець постають в одній особі і коли композитор володіє іде
альними інтерпретаторськими даними. Таке явище спостері
галось у творчості Рахманінова, Скрябіна, Прокоф’єва, Стра- 
винського, в наші дні у Щедріна, Хрєнникова та ін.

Отже, творчість композитора і творчість виконавця взає
мозалежні. Виконавство, як явище соціально значуще, може 
реалізуватися в музиці, що конкретно звучить, у свою чер
гу, музичний твір стає соціально значущим явищем, коли 
він прозвучав.

Завдання композитора — написати музичний твір, який 
став би якісно новим явищем. «Поштовхом для виникнення 
мистецького задуму можуть бути картини, події або ж комп
лекс асоціацій, викликаних навколишнім життям: певні 
переживання, абстрактні ідеї. Незалежно від того, що стало 
детермінантою до творчості... у більшості всі ці імпульси 
у композиторів мають позамузичний характер» (В. Ражни-
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ков. Исполнительство как творчество. «Советская музика», 
1972, № 2, стор. 71). Трапляється, що основою первинної 
творчості одного виду мистецтва є художні образи іншого. 
Наприклад, у музиці Чайковського «Франческа да Ріміні», 
«Ромео і Джульєтта» Прокоф’єва створені образи героїв 
Дайте і Шекспіра, а «Заручини» Ліста навіяні картиною 
Рафаеля.

Отже, композитор ставить перед собою певне «евристич
не» завдання і шукає шляхи для його вирішення, діючи 
методом відбору. При цьому він користується усіма трьома 
видами мислення, які існують в психології: предметним 
(інструментальним), образним і абстрактно-логічним.

Уявлення про звучання, що живе в мозку художника, 
безумовно, породжене якимось об’єктом відображення. 
«У людини свідоме відображення чи логічне мислення 
завжди було зв’язане глибоко діалектично з людською прак
тикою і творчістю» («Ленинская теория отражения и сов- 
ременная наука». Наука и искусство. София, 1973, стор. 44).

Інакше музику слід було б вважати самоцільною грою 
звукових форм, з чим не згодні навіть найзапекліші фор
малісти. Звукові форми через свою матеріальність стають 
основою музичної комунікації.

Розробляючи звуковий задум твору, композитор цілеспря
мовано відбирає і формує свої звукові уявлення з багатьох 
ідей, що у нього народжуються.

Реалізацію цієї тривалої творчої роботи мислення зви
чайно називають натхненням. Як говорив Бетховен, «звуки 
вирують, лютують, доки, зрештою, не стануть переді мною 
у вигляді нот на папері» (Цит. за кн. Ш. Лало «Введение 
в зстетику». М., 1915, стор. 21).

Так з’являється авторський текст, унікальний запис зву
чання, що має одиничне значення (зміст), що вибрав ком
позитор з поля можливих, і є відносно стійкою художньою 
формою, котра втілює цей зміст. Авторський текст служить 
об’єктом для виконавських інтерпретацій.

Нотний текст, яким би детальним він не був, залишається 
тільки послідовністю вказівок, натяків на щось, заздалегідь 
відоме лише виконавцю.

Особливості індивідуального трактування можуть органіч
но «врости» в потенціально існуюче уявлення про твір. 
В результаті він постає у двох площинах — соціальній та 
індивідуальній. Соціальне у творі виявляється у вже здій
снених і в майбутніх інтерпретаціях. Індивідуальне — це 
озвучення в конкретному виконанні, якому відповідає інди
відуальне сприйняття слухача. Обидва становлять форму 
існування музичного твору.

«Від вісімдесяти до ста музикантів оркестру покликані 
оживити нотні сторінки — не просто зіграти з тією чи іншою 
мірою технічної майстерності надруковані нотні знаки, а 
зігріти їх теплом, вдихнути в них життя» (Л. Стоковский. 
«Музика для всех нас». М., 1959, стор. 18).

Визначивши деякі особливості авторського тексту як 
об’єкта інтерпретації і особистості музиканта-виконавця як 
суб’єкта інтерпретації, простежимо, як розвивається сам 
процес інтерпретації.

Перш за все виконавець реконструює форму авторського 
тексту, тобто прагне уявити, як могла б звучати дана му
зика у свідомості композитора.

Цей етап — осмислення, формування інтерпретаторської 
концепції. «Першою умовою для диригента, що бажає бути 
дійсно оригінальним інтерпретатором, є ретельне вивчення 
тексту партитури — без найменшої спроби підмінити автора 
собою» (А. Пазовский. «Записки дирижера». М., 1966,
стор. 103).

Така конкретизація — переклад графічних символів нот
ного запису в звучанні — може бути реальною і уявною.

«При звуковому сприйманні — так, принаймні, буває зі 
мною,— говорив П. Казальс,— я знаходжу багатство, про 
яке не підозрював при читанні, і Ц© стимулює мою твор
чість» (П. Казальс. Об интерпретации. «Советская музьїка», 
1956, № 1, стор. 95).

Специфіка виконавства — правильне прочитання намірів 
автора, а також, можливо, і тих сторін його музичного тво
ру, про існування яких він міг і не здогадуватися; «бачен
ня» безлічі можливостей розшифрування полягає і у бага
топлановості самого музичного твору, і в множинній особ
ливості виконавських інтерпретацій.

«Відтворення — друге написання. Той, хто володіє цією 
здатністю, навіть у витворі великого композитора... знайде 
ефекти, на які той забув вказати або про які не думав»,—

говорив А. Рубінштейн. (Л. Баренбойм. «Антон Григорьевич 
Рубинштейн», т. І, Л., стор. 133—138).

У процесі інтерпретації поряд з конкретизацією авторсь
кого тексту відбувається два нерозривних акти: розуміння 
і тлумачення. Розуміння з точки зору семіотики — це з’я
сування (поновлення) значення, вкладеного у даний знак 
автором. Авторський текст є неподільним цілим одиничного 
авторського змісту і одиничної авторської форми. Однак 
такий текст існує тільки в суб’єктивній свідомості компо
зитора і закодований у нотному записі. Чим багатогранні- 
ший зміст авторського тексту, тим об’ємніше «поле» діяль
ності інтерпретатора.

Співвідношення об’єктивного і суб’єктивного в процесах 
інтерпретації може бути найрізноманітнішим: від більшої 
або меншої спільності авторського і виконавського тексту 
до досить значних їх розходжень.

Це обумовлюється багатьма соціальними та індивідуаль
ними факторами, серед яких важливе місце посідає при
належність автора і виконавця до однакових чи різних 
епох, суспільств, класів, національних культур; спільність 
чи відмінність їх світогляду, естетичних позицій, стильових 
установок.

Одиничні виконавські акти повинні щоразу розглядатися 
й оцінюватись конкретно-історично, з врахуванням цілого 
ряду змістовних моментів. Тут семіотичний метод, можливо, 
не достатній, але він може стати у пригоді як один із за
собів вивчення структури музичної інтерпретації.

Особливі завдання мистецтва породжують специфічну об
разну форму, в якій відбувається процес художнього мис
лення — художнє уявлення.

Художнє уявлення — це «та особлива незбагненна форма, 
в якій відбувається художнє мислення у «внутрішньому» 
плані в свідомості художника і споживача його творів» 
(С. Раппопорт. Искусство и змоции, изд. 2., М., 1972, 
стор. 132).

Художнє уявлення є носієм емоціонального, ідейного і 
конкретно-предметного змісту в їх динамічній єдності і фор
мується воно шляхом продуктивної діяльності людського 
інтелекту.

Свідомість композитора формує певну модель дійсності 
у художньому уявленні. Стосовно музики, поняття «художнє 
уявлення» є сполучною ланкою в складному процесі діалек
тики музичного твору.

Розглядаючи музичну інтерпретацію як процес художньої 
комунікації, ми можемо зробити висновок, що в ньому в 
нерозривній єдності виступають три інтерпретатори. Компо
зитор — в його свідомості виникають образ семіотичного ху
дожнього об’єкта і його значення. (Образ в даному випадку 
не результат сприймання, а ідеальне передбачення матеріаль
ного засобу художньої комунікації). Виконавець — це інтер
претатор зафіксованого композитором у нотному тексті му
зичного твору. Спочатку він відтворив у своїй свідомості се
міотичну конструкцію, а потім уже художнє уявлення.

Третім інтерпретатором виступає слухач. Відображення 
створеного виконавцем музичного семіотичного ^об’єкта в 
свідомості слухача є його образ-сприймання. А значенням 
об’єкта стає відтворене ним художнє уявлення, адже саме 
воно несе інформацію про предмет мистецтва.

Художня повноцінність сприймання музики залежить від 
глибини і сили творчої активності тих, хто сприймає, і до
сягає найвищого рівня тоді, коли слухач, за висловом 
Б. Асаф’єва, «стає тлумачем музики».

Він напружує свою увагу, осмислено чи неосмислено ін
тонує музичну тканину і стає до певної міри співвиконав- 
цем. Тобто, включається безпосередньо у творчий процес. 
Природно, активна практика «пасивного» прослухування 
спонукає до активної творчої практики, котра знаходить 
своє відображення у спробах слухача не лише сприймати, 
а й відтворювати.

Актуально звучить заклик Д. Шостаковича: «Любіть і ви
вчайте велике мистецтво музики. Воно відкриє вам цілий 
світ високих почуттів, пристрастей, думок. Воно зробить 
вас духовно багатшими, чистішими, досконалішими. Завдя
ки музиці ви знайдете в собі нові незнані вам раніше сили. 
Ви побачите життя в нових тонах і кольорах. Музика ще 
більше наблизить вас до того ідеалу досконалої людини, 
який є метою нашого комуністичного будівництва».

. О. ЛИСЕНКО
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О С В І Т А ,  В И Х О В А Н Н Я

Молодь і мистецька досконалість

ПОТРІБНА ПРОФЕСІЙНА  
ОРІЄНТАЦІЯ

З цікавістю музична громадськість чекала першого рес
публіканського конкурсу альтистів та арфістів у Львові, Кон
курс, крім суто творчого огляду, ставив за мету перевірку 
навчального процесу, виявлення та грунтовний аналіз існу
ючих у цій галузі проблем.

До програми трьох турів входили твори композиторів різ
них епох, серед них — радянських, зокрема, українських 
радянських митців. За складністю програма відповідала рів
ню програм всесоюзних і міжнародних конкурсів альтистів 
і арфістів. У змаганні взяло участь 18 молодих виконав
ців — артисти філармоній, оперних театрів та студенти кон
серваторій. Виконавський рівень альтистів був досить ви
сокий. Жюрі присудило дві 2-гі премії: випускникові Львів
ської консерваторії Д. Комоньку та солісту-концертмейстеру 
Київського академічного театру опери і балету ім. Т. Г. Шев
ченка А. Кулакову. Дві 3-ті премії поділили студенти Львів
ської консерваторії Б. Дев’ятов і Ю. Женчур. Дипломанта
ми стали артист Київського академічного театру опери та 
балету Б. Денисюк та студент Харківського інституту ми
стецтв С. Амстибовський.

У конкурсі арфістів виступило лише чотири виконавці. 
3-тю премію здобула випускниця Львівської консерваторії 
Наталя Кметь, диплом — артистка симфонічного оркестру 
Київського радіо і телебачення Дарія Вощак.

Конкурс завершився без присудження перших місць, і 
це — показово. Порівняно з республіканським конкурсом 
альтистів і арфістів, що проводився у Києві на честь 50-річчя 
комсомолу, виконавський рівень помітно зріс. Однак цього 
разу не виступив жоден виконавець, який міг би розпочати 
широку концертну діяльність як соліст. Вимоги, які стави
лися до учасників конкурсу, були високими. Вони охоплю
вали такі якості, як проникнення в стиль твору, змістов
ність інтерпретації, свобода володіння інструментом, куль
тура штриха, інтонаційна чистота, тобто мова йде про ті 
нюанси, які визначають сформованого виконавця. Саме цих 
«ледь-ледь» не вистачало навіть кращим конкурсантам, хоча 
виконання їх заслуговує на схвальну оцінку. Вважаю, що 
першим конкурсом ми націлили молодих музикантів на той 
виконавський рівень, якого вони зможуть по-справжньому 
досягнути на наступних конкурсах.

Нерівний якісно і кількісно склад учасників конкурсу 
відображає «географію» та стан їх підготовки в республіці. 
Чотири претендентй-арфісти — число надто мале (ми очі
кували до п’ятнадцяти арфістів), а виступи їх настільки по
середні, що говорити про серйозну підготовку до конкурсу 
не доводиться.

Кількістю альтистів жюрі вдоволене, однак представляють 
вони лише Київ (п’ять чоловік), Львів (чотири), Донецьк 
(два), Одесу і Харків — (по одному). Виступ донецьких по
сланців настільки незадовільний, що це дало привід членам 
жюрі говорити про грубе порушення норм та правил вико
навства. Мусимо констатувати, що за цим стоїть методика 
навчання «навпаки»...

Не секрет, що виконавець виховується змалку. Навчатися 
гри на альті раніше переводили невдалого скрипаля, так 
само як на арфу — безталанних піаністів. Нині таку практи
ку слід вважати серйозною помилкою, хоча ми й досі не 
маємо належної професійної орієнтації стосовно підготовки 
молодих альтистів і арфістів. (Ще раз підкреслюю, що по
треба в них менша, ніж, . скажімо, в скрипалях, однак, не 
слід покладатись і на самоплив).

У , музичних школах республіки навчається, дуже мало 
альтистів, ще менше арфістів, більшість шкіл не має навіть 
такого інструмента — арфи. В 32 музучилшцах справи не 
набагато кращі, бо вони не укомплектовані викладачами 
цих дисциплін. Стосовно викладацьких кадрів у найвигід- 
нішому становищі спеціалізовані музичні школи, в яких 
працюють викладачі консерваторій. Однак слід вважати три
вожним той факт, що в конкурсі не взяв участі жоден 
учень музучилшц і шкіл. А такий виступ на першому турі

допоміг би юнакові чи дівчині повірити в свої здібності, а 
жюрі дав би можливість вчасно помітити юне обдаровання.

Роздуми над проблемами підготовки молодих альтистів і 
арфістів переконують, що на успіх можна розраховувати 
лише залучаючи нові творчі сили до педагогічної діяльності. 
Досі при призначенні фахівців на роботу спостерігався та
кий принцип: кращі випускники вузів потрапляють у твор
чі колективи. Інтереси навчальних закладів нехтувались. 
Мабуть, така практика застаріла і слід однаковою мірою 
дбати про творчі і педагогічні установи.

Щоб підвищити кваліфікацію кадрів для музичних нав
чальних закладів, необхідно ширше використовувати (згід
но з потребами п’яти музичних вузів республіки) можли
вості, які надає асистентура-стажування у провідних вузах. 
На Україні питання про підготовку висококваліфікованих 
альтистів та арфістів поки що лишається відкритим. Наведу 
такий факт: за 40 років існування аспірантури при Київ
ській державній консерваторії її закінчив лише один аль
тист.

Серед проблем, з якими стикається початкуючий і досвід
чений альтист чи арфіст, особливо важлива проблема ре
пертуару. Останнім часом з’явився ряд оригінальних творів 
для цих інструментів, є чимало вдалих транскрипцій. Однак 
переважна кількість оригінальних творів має характер ма
лих форм. Як правило, це п’єси, що враховують темброві 
можливості інструмента. Потрібні твори розгорнутих музич
них форм, в яких виконавець зміг би показати кращі якості 
інструмента.

Нарешті, про головний висновок, який напрошується піс
ля конкурсу: у підготовці альтистів і арфістів потрібна си
стемність. ї ї  може забезпечити поліпшення викладацької 
справи у школах, училищах та вузах, регулярне проведен
ня конкурсів. Логіка підказує: якщо стали вже традиційни
ми міжнародні конкурси альтистів і арфістів, то періодич
но повинні відбуватися й республіканські та всесоюзні зма
гання. Таким чином, будуть створені надійні «сходинки» до 
поступового зростання виконавців, визначено перспективу 
для багатьох обдарованих альтистів і арфістів, знайдено 
важливий стимул для поповнення їх рядів. Можливо, наша 
республіка візьме на себе ініціативу регулярного проведен
ня конкурсів альтистів та арфістів.

Львів
3. ДАШАК

КОНКУРСИ, ЩО СТАНУТЬ  
ТРАДИЦІЙНИМ И

Протягом десяти днів Малий зал Київської державної 
консерваторії був переповнений. Тут проходив республікан
ський конкурс музикантів-виконавців на духових інстру
ментах, присвячений 60-річчю Великої Жовтневої соціалі
стичної революції. Організували його Міністерство культу
ри УРСР, Музичне товариство республіки та Київська кон
серваторія.

Огляд духової музики зібрав учасників з багатьох міст 
України: Києва, Харкова, Одеси, Львова, Донецька, Дніпро
петровська,— студентів вищих і середніх музичних навчаль
них закладів, артистів оркестрів філармоній та оперних те
атрів.

Конкурс був найбільш представницький з творчих змагань 
духовиків, які проводилися в нашій республіці. В ньому 
взяли участь виконавці з восьми спеціальностей (флейта, 
гобой, фагот, валторна, труба, тромбон, туба і ударні інстру
менти). Кількість бажаючих становила 110 осіб. Пригадаймо, 
що на конкурсі 1968 року, присвяченому 50-річчю Ленінсь^ 
кого комсомолу, виступили всього 38 учасників.

Масовість конкурсу, активність підготовки до нього му
зикантів різного віку та спеціальностей, загальний високий 
професіональний рівень свідчать про великі позитивні змі
ни у справі виховання духовиків та ударників на Україні.
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Лауреати республіканського конкурсу виконавців на духових ін
струментах А. Коган, Ю. Цондаков та О. Клечевський.

До складу жюрі ввійшли відомі діячі музичного мисте
цтва — композитори, виконавці, педагоги, диригенти —
B. Б. Гомоляка, Л. М. Колодуб, професор А. Ф. Проценко, на
чальник військово-оркестрової служби Київського Червоно- 
прапорного військового округу полковник І. С. Ладанов- 
ський, кандидат мистецтвознавства В. М. Апатський, в. о. 
професора К. Е. Мюльберг, заслужені артисти УРСР 
М. Я. Юрченко, М. В. Бердиев, В. І. Охріменко, завідуючі 
кафедрами духових інструментів музичних вузів України 
Я. О. Токарчук, В. Б. Цайтц, Є. В. Сурженко.

Програми всіх трьох турів визначалися складністю, різ
номанітністю стилів і форм творів. Широко були репрезен
товані композитори-класики, сучасна вітчизняна та зарубіж
на музика, а також твори українських авторів. Обов’язко
вими для виконання на другому турі були п’єси спеціально 
написані для кожного інструмента композиторами Л. Дич
ко, Є. Зубцовим, В. Гомолякою, Ю. Іщенком, Л. Колодубом, 
Б. Яровинським, В. Рибальченком, В. Золотухіним. Поява 
цих творів, різних за характером, змістом, використанням 
виражальних засобів — від традиційних до елементів нових 
звучань, безумовно, суттєво збагатить концертно-педагогіч
ний репертуар виконавців і педагогів.

Слід сказати, що в усіх програмах, без винятку, було 
враховано вимоги Всесоюзного конкурЬу виконавців, вимо
ги високі, а тому нерідко надто складні для учасників. І ли
ше переможці, успішно долаючи труднощі, змогли перекон
ливо показати свою різноманітну технічну оснащеність, ми
стецтво володіння інструментом, знання і розуміння стилів.

Привернули увагу артистизм і технічна майстерність 
флейтистів А. Войнова (Дніпропетровськ), А. Погана і В. Фед- 
ченка (Київ), блискуча віртуозність кларнетиста І. Олен- 
чика (Одеса), проникливість виконання і прекрасні звукові 
дані кларнетиста В. Тимця (Київ), яскрава палітра звучан
ня і артистична зрілість В. Кафельникова (Київ). Зали
шив приємне враження індивідуальний творчий почерк ба
гатьох переможців конкурсу. Так, м’яка, вдумлива манера 
гри фаготиста Ю. Дондакова була не менш переконливою, 
ніж рідкісна віртуозність його колеги О. Клечевського, емо
ційність гри А. Кулика (гобой, Київ) перегукувалася з впев
неністю виконання гобоїста М. Деснова (Київ). В один ряд 
з цими музикантами можна поставити і стриманого, з ра
ціональною манерою виконання А. Кирпаня (Київ), І. Го- 
лубницького з його манерою привільного звучання (валтор
на, Одеса), енергійних тромбоністів О. Пильникова (До
нецьк) і Ф. Крижановського (Київ), вдумливого М. Міцнея 
(туба, Київ), перспективного О. Чуприну (труба, Київ).

Радують значні творчі досягнення молодих — Ю. Івженка 
(Київ), який продемонстрував високу майстерність вико
нання на трубі, кларнетистів О. Венгерова (Київ), І. Юзва- 
ка (Одеса), М. Гурфінкеля (Дніпродзержинськ), фаготиста
C. Цюпка (Київ). Захоплено сприйняв зал яскраві виступи 
виконавців на ударних інструментах, лауреатів конкурсу 
О. Блінова і Б. Олійника (Львів). їх успіх з повшім пра
вом поділили концертмейстери М. Слонім, Л. Добровольська, 
Н. Турковська, Л. Тюміна, Л. Лапшина, Т. Дудочкіна (Ки
їв), І. Нечит&йло, Н. Кириченко, Л. Михайлова (Одеса),
B. Хананаєв, С. Саварі (Донецьк), Є. Коротина (Львів),
C. Білокур (Харків).

Заключним акордом конкурсу став концерт переможців, 
вручення їм дипломів лауреатів і премій. Крпцерт привер

нув увагу громадськості міста, засвідчивши високий худож
ньо-виконавський рівень. У заключному слові ректор Київ
ської консерваторії народний артист УРСР М. Кондратюк 
привітав лауреатів і побажав їм творчих успіхів, а також 
наголосив на доцільності традиційного проведення таких 
конкурсів. Доречно нагадати, що виконавці на духових ін
струментах неодноразово досягали успіхів на відповідаль
них міжнародних конкурсах. Багато лауреатів, настійливо 
працюючи над удосконаленням своєї виконавської майстер
ності і збагаченням репертуару, стали не тільки відомими 
солістами у нас в республіці, а й далеко за межами краї
ни. Тому слід розглядати останній конкурс як початок си
стематичних традиційних творчих змагань у республіці і 
як етап у підготовці до майбутніх всесоюзних і міжнарод
них конкурсів.

Потрібно, щоб виконавство на духових і ударних інстру
ментах стало не лише оркестровим, а й сольно-концертним. 
Результати конкурсу свідчать, що створено необхідні перед
умови для організації ансамблів різних за складом, з ці
кавим концертним репертуаром і високою виконавською 
майстерністю. Слово — за концертними організаціями.

Є. НОСИРЄВ

ВИКОНАВСЬКИЙ РІВЕНЬ  
МОЛОДИХ

Заключним концертом у Малому залі Київської консер
ваторії ім. П. І. Чайковського закінчився республіканський 
конкурс виконавців на народних інструментах.

У ньому взяли участь понад 100 виконавців — баяністів, 
домристів, гітаристів, цимбалістів, сопілкарів. Серед них — 
талановиті, добре підготовлені учні та студенти музичних 
учбових закладів, молоді викладачі та артисти з Харкова, 
Ровно, Одеси, Трускавця, Львова, Кривого Рога, Києва, До
нецька, Житомира, Ворошиловграда, Черкас, Луцька, Сєвє
родонецька, Дніпропетровська.

Високий рівень вимог програми — три тури — дав можли
вість жюрі всебічно перевірити виконавську майстерність 
кожного музиканта, а саме: поліфонічне мислення, глиби
ну розкриття художніх задумів композиторів різних стилів 
та жанрів, відчуття драматургії в творах крупної форми, 
культуру звуковидобування в п’єсах кантиленного характе
ру, рівень віртуозної майстерності, відчуття ансамблю, ор
кестру. Така різноманітна і складна програма вимагала від 
його учасників високої виконавської майстерності, вміння 
триматися на естраді, цілеспрямованості, а від жюрі — не 
лише визначити кращих, а й зробити певні висновки що
до сучасного рівня виконавства на народних інструментах 
у республіці та шляхів подальшого розвитку цього жанру.

Конкурс засвідчив високий рівень багатьох виконавців на 
народних інструментах. Виявлено велику кількість молодих, 
талановитих, добре підготовлених артистів. 25 з них удо
стоєні почесного звання лауреата республіканського конкур
су, 3 — дипломанта республіканського конкурсу. Велика гру-

Учаспиця конкурсу гри на народних інструментах львів'янка 
Л. Яницька.
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па нагороджена почесними грамотами та призами ЦК ЛКСМ 
України «За високий рівень майстерності виконання творів 
радянських композиторів». Про фахову підготовленість му
зикантів свідчить те, що для баяна, домри, бандури, бала
лайки і цимбалів жюрі визнало за необхідне виділити 8 
перших, 8 других та 5 третіх премій. Гітаристи отримали 
І Другу, 2 треті премії та один диплом. Це теж значне до
сягнення, якщо врахувати, що на попередніх конкурсах во
ни не завоювали призових місць. Виконавство сопілкарів 
відзначено двома дипломами.

Серед лауреатів — баяністи Анатолій Семешко та Віктор 
Самітов, домристи Любов Матвійчук та Ольга Черних, бан
дуристи Ольга Петренко та Володимир Єсипок, балалаєч
ник Євген Тростянський і цимбаліст Георгій Агратін. їм 
притаманна яскрава індивідуальність, власний стиль вико
нання, цікава інтерпретація творів різних стилів та жан
рів, досконале володіння інструментом.

Дуже відрадним було те, що учасники конкурсу зверну
лися до творів композиторів різних стилів та жанрів. Упер
ше на конкурсі бандуристи грали поліфонію — прелюдії і 
фуги Баха та твори крупної форми. Особливе враження 
справили нові твори — Соната і Сюїта М. Дремлюги та Укра
їнська соната А. Коломійця. Відбулася прем’єра Другої сона

ти для баяна Е. Захарова. Водночас у доборі репертуару спо
стерігаються й окремі недоліки. Так, баяністи майже не звер
таються до поліфонічних творів сучасних і, зокрема, радян
ських композиторів, часто виконують великі органні прелю
дії і фуги, хоча за фаховою підготовкою їм це не під силу.

У програмах конкурсантів обмаль нових творів, обмеже
не коло авторів, які пишуть для народних інструментів. Ба
яністи, поряд з класичними, грали переважно вже відомі 
твори А. Репнікова, В. Золотарьова, М. Чайкіна. Для бала
лаєчників, навпаки, мало написано перекладень та транс
крипцій.

Конкурс виявив також не завжди високий стан інстру
ментарію та якість його реконструкції. Музична промисло
вість України не задовольняє зрослих вимог сучасного вико
навства на народних інструментах.

Огляд привернув увагу широкої музичної громадськості 
республіки і викликав інтерес далеко за її межами: до Ки
єва приїхало багато викладачів і учнів не тільки з усіх 
областей України, а й із Свердловська, Прибалтики, Молда
вії, Білорусії.

М. ДАВИДОВ
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Видатному хормейстеру присвячено
Музична громадськість республіки уро

чисто відзначила 100-річчя від дня наро
дження заслуженого діяча мистецтв УРСР 
професора Костянтина Костянтиновича Пі- 
грова. До Одеси прибули численні гості з 
різних міст країни, відомі діячі радянсько
го хорового мистецтва, творчі «онуки» та 
«правнуки» славетного хормейстера.

Урочисте засідання вченої ради Одеської 
консерваторії ім. А. Нежданової та президії 
обласного відділення Музичного товариства 
УРСР відкрив ректор Одеської консервато
рії В. ІІІип. З доповіддю про життєвий і 
творчий шлях К. Пігрова виступила в. о. 
доцента А. Сереб'рі, яка розкрила багато
гранність творчої особистості митця, харак
терні риси його хормейстерської та педа
гогічної роботи, значення його праці «Ке
рування хором» для теорії і практики хо
рового співу. Питання комплексного вихо
вання диригентів хору, проблеми виконав
ства знайшли свій подальший розвиток у 
наукових працях хорової кафедри. Високий 
художній рівень хору Одеської консервато-

ії, яким довгий час керував К. Пігров,
ого успіхи закономірні, бо у вихованні 

молодих хормейстерів педагоги спираються 
на методику видатного майстра, відому як 
«школа Пігрова», що увібрала кращий до
свід всього вітчизняного хорового мисте
цтва.

К. Пігров виховав цілу плеяду талано
витих диригентів, серед яких А. Авдієв- 
ський, Є. Дущенко, В. Кіосе, С. Дорогий, 
М. Гринишин, І. Сльота, Г. Ліознов, Д. За- 
грецький, В. Іконник, А. Мархлевський,
A. Захаров та багато інших.

На урочистому засіданні виступили про
ректор Донецького педагогічного інституту 
доцент П. Горохов, в. о. професора Новоси
бірської консерваторії С. Мусін, професор Ки
ївської консерваторії О. Міньківський, про
фесор Одеської консерваторії В. Мордкович, 
директор Миколаївського музичного учили
ща В. Кучеровський та викладач С. Рез- 
ников.

У великому концерті пам’яті К. Пігрова 
прозвучали його улюблені твори. Об’єдна
ний хор Одеського музичного училища і 
Одеської консерваторії, яким диригували 
учні К. Пігрова професор Д. Загрецький, 
доцент П. Горохов, в. о. професора Новоси-
B. Шип, виконав різноманітний і складний 
репертуар. Реагуючи як чутливий музич
ний інструмент, хор з повного віддачею від
творював цікаві творчі задуми талановитих 
спадкоємців К. Пігрова.

При спільності мистецьких засад в робо
ті з хором, кожен хормейстер виявив свою 
яскраву індивідуальність. Ми почули, 
як тонко, з великим художнім смаком ін
терпретовано твори І. Дунаєвського «Лети
те, голуби», С. Рахманінова «Концерт для 
хору», М. Пєскова «Балада про солдата» 
(диригент Д. Загрецький). З особливим 
піднесенням хор виконав улюблений твір 
К. Пігрова «Йду в неведомьій мне путь»
C. Танєєва (частина з кантати «Іоанн Да-
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маскін»), І диригент Г. Ліознов, і співаки 
розкрили глибокий філософський зміст, ба
гатоплановість художніх образів музики 
С. Танєєва. Під керуванням В. Шипа нат
хненно прозвучала перлина хорової поліфо
нічної музики «Вечір» С. Танєєва, а також 
твори М. Леонтовича. Хор, заснований 
К. Пігровим, і сьогодні приваблює особли
вою м’якістю звучання, досконалим воло
дінням різноманітними прийомами вокально- 
хорової техніки, що й дозволяє вирішувати 
складні виконавські завдання. Диригенти хо
ру дбайливо зберігають художні традиції йо
го засновника, збагачують їх  і розвивають. 
Слід відзначити артистизм, тонке відчуття 
ансамблю, які притаманні концертмейстеру 
хору Ф. Лапідус.

Студентський хор Одеського педагогічного 
інституту ім. К. Ушинського (керівник 
в. о. доцента Г. Косинський) відзначається 
яскравістю звучання, виразною образністю 
співу. Особливо вдалися хору твори сучас
них радянських композиторів А. Бабаджа- 
няна, О. Флярковського, Г. Свиридова.

Переконливо прозвучали у виконанні хору 
Миколаївського музичного училища твори 
М. Леонтовича «Ой з-за гори кам’яної», «Ой 
лугами, берегами», Г. Жуковського «На 
току».

Врівноваженість ансамблевого звучання 
відчули слухачі у виступі хору Донецького 
педагогічного інституту (керівник ІІ. Горо
хов). У творах «Сон» К. Стеценка, «Дар 
любові» А. Штогаренка виконавці показа
ли компактне хорове звучання, володіння 
багатою палітрою звуко-тембрових барв.

Поетично й натхненно прозвучали твори 
Д. Бортнянського, Г. Генделя, Дж. Перго- 
лезі, М. Леонтовича у виконанні дитячого 
хору диригентсько-хорової школи міста 
Одеси (керівник С. Крижанівський). їх  
інтерпретація відзначалася філігранною 
відшліфованістю кожної фрази, колорис
тичним звукописом, багатством нюансів.

Яскравим завершенням концертної про
грами ювілею став виступ хору Київського 
інституту культури ім. О. Корнійчука (ке
рівник А. Мархлевський). Насамперед, слід 
відзначити цікавий сучасний репертуар, 
який привіз колектив до Одеси: «Осіння 
ніч» і «Ти спиш один» Б. Лятошинсько- 
го, частина з диптиху «Сонячний струм» 
Л. Дичко, частина з ораторії-поеми «Два
надцять» В. Салманова. Методичні прин
ципи К. Пігрова з успіхом використовую
ться сьогодні в роботі над інтонаційно 
складними сучасними творами. Загострене 
відчуття тембру як психологічної барви у 
змалюванні музичних образів характерне 
для творчого почерку диригента А. Марх- 
левського.

Приємно відзначити, що майже всім ко
лективам притаманний творчий пошук — 
свідчення того, що учні славетного майстра 
продовжують і розвивають художні прин
ципи свого вчителя.

В дні ювілею відбулася теоретична кон
ференція, присвячена творчості К. Пігрова 
і проблемам розвитку українського радян
ського хорового мистецтва. З доповідями, 
повідомленнями, спогадами виступили
A. Захаров, В. Шип, Д. Загрецький, В. Лу- 
говенко, М. Копосов. О. Міньківський, 
Б. Лехницький, С. Резников. У своїй допо
віді А. Захаров висвітлив теоретичні осно
ви хорового виконавства К. Пігрова, пока
зав величезне значення його праць для 
хорознавства. Детально проаналізувавши 
науковий доробок славетного хормейстера, 
Д. Загрецький зупинився на методиці ви
ховання хорового колективу. Доцент В. Лу- 
говенко відзначила роль К. Пігрова у справі 
розвитку хорової освіти. Доповідь «Одесь
кий хор консерваторії і училища як 
активний пропагандист української радян
ської музики» зробив М. Копосов. Б. Лех
ницький свій виступ присвятив темі: 
«К. Пігров і художня самодіяльність».
B. Шип в доповіді «К. Пігров як викона
вець і диригент» розкрив творчу лаборато
рію митця, особливості його виконавського 
стилю.

Ювілейна конференція і концерти засвід
чили високий рівень розвитку сучасної тео
рії і практики хорового виконавства, що 
нерозривно пов’язане з ім’ям К. Пігрова — 
одного з фундаторів українського радянсь
кого хорового мистецтва.

Г. СТЕДАНЧЕІЩО



ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА 
ВІДКРИВАЄ УКРАЇНУ

Розповідь керівника Державного Ук- 
раїнського народного ходу ім. Гр. Ве- 
рьовки народного артиста УРСР 
А. Т. Авдієвського.

— Розкажіть, будь ласка, про особ
ливості гастролей вашого колективу по 
країнах Латинської Америки восени ми
нулого року.

— Насамперед відзначу, що це була 
наша чи не найтриваліша зарубіжна 
поїздка. Протягом 82 днів ми побували 
в семи країнах, дали 57 концертів, які 
слухали і дивилися понад 200 тисяч гля
дачів. Нам довелося виступати і в краї
нах, які ще не мають дипломатичних 
стосунків з Радянським Союзом. Це 
Домініканська Республіка, Нікарагуа і 
Сальвадор. До речі, у двох останніх 
країнах ще ніколи не виступали радян
ські колективи, а в Домініканській Рес
публіці років з десять тому гастролю
вав лише ансамбль «Березка».

— І як же вас приймала там публіка!
—  Слухачі, як і скрізь,—  дуже добре, 

і це не сподобалося властям. Ось лише 
один епізод. Перший концерт у місті 
Манагуа (столиці Республіки Нікарагуа) 
пройшов з величезним успіхом. Зал на 
4000 місць був заповнений вщерть. Піс
ля кожного номера — бурхливі оплески, 
квіти, вигуки «Віва!». Один прогресив
ний журналіст опублікував у газеті «Ля 
пренса» велику статтю, де не лише про
рецензував концерт, а й навів одержані 
під час інтерв'ю факти про музичне 
життя України, зокрема, про масовість 
і високий художній рівень самодіяльної 
творчості трудящих. Він підкреслив, що 
хор імені Григорія Верьовки — звичайне 
явище в країні соціалізму (хоча він є 
зразком для тисяч колективів цього 
жанру), перш за все це — показник пі
клування держави про розвиток мисте
цтва і доступність його для всього на
роду. На жаль, вів далі автор статті, 
у Нікарагуа цього немає і за існуючих 
порядків не може бути. На долю трудя
щих випадають безправ'я, голод, непи
сьменність, хвороби. Тож нехай наші 
співвітчизники самі зроблять висновок, 
чому це так...

Як пізніше нам стало відомо, поліція 
розправилася з журналістом за сміли
вий виступ: розбила його автомашину і 
по-злодійському забрала «підривні ма
теріали» — подаровані йому від нашого 
колективу буклети, платівки.

Перед початком другого концерту в 
цьому ж залі на авансцену вийшов ви
сокий чин столичної поліції і заявив до
слівно таке: не вигукувати «Хай живе 
Радянський Союз», «Хай живе Радян
ська Україна», не вставати з крісел, не 
кидати на сцену квіти, не викликати на 
«біс». Та попередження дало зовсім 
протилежний результат — наелектризо
ваний зал після кожного номера ще 
сильніше вибухав оплесками, вигуками 
«Віва», а квіти сипалися дощем... Отже, 
ми знову й знову переконувалися, якою 
силою є наше мистецтво у боротьбі 
проти реакції.

— А як проходили виступи у друж
ніх нам країнах!

— Гастролі ми почали в місті Кара
кас, столиці Венесуели, де дали підряд 
8 концертів у залі «Поледро» на 10 ти
сяч місць. Успіх —  повний. Особливо 
гаряче приймали твори іспанською мо

вою — «Канарську пісню» (солістка Люд
мила Клименко), «Голубку», «Кукуру- 
ку-ку», мексиканську народну «Манья- 
нітас» (у виконанні чоловічої групи хо
ру). В неробочий час для нас влашто
вувались екскурсії. Величезне враження 
справляє музей Сімона Болівара —  ви
датного організатора боротьби за ви
зволення з-під іга іспанських колоніза
торів у XIX столітті.

У Мексиці нас приймали як давніх 
друзів (перше знайомство відбулося 
1967 року) і «тримали» півтора місяця. 
За цей час ми об'їздили автобусами 
15 міст — 8000 кілометрів —  і дали 35 
концертів, з них 22 лише в Мехіко. Пер
ші виступи відбулися в столичному те
атрі «Бельяс артес». Квитки там дуже 
дорогі, проте вільних місць не лиша
лося ні разу. Потім були виступи в залі 
«Арена Мехіко», доступному і для про
стого люду. Протягом двадцяти вечорів 
усі 10 тисяч крісел були зайнятими.

По закінченні прощального концерту 
до нас на сцену вийшла група «Мар'я- 
чес» — національний вокально-інстру
ментальний ансамбль —  і своїми пісня
ми подякувала за пісні й танці України 
та інших радянських республік. Присут
ні аплодували стоячи. Юнаки й дівчата 
з партеру заповнили авансцену, обні
мають артистів, дарують квіти, просять 
автографів, обмінюються значками. Зал 
і сцена злилися в суцільний квітник.

Цікава деталь. Паралельно з висту
пами нашого хору було організовано в 
Мехіко і концерти знаменитого Нью- 
Йоркського симфонічного оркестру. 
Після двох виступів у майже порожньо
му залі цей колектив змушений був 
скасувати договір і повернутися додому. 
Прикру невдачу дехто пояснював не
сприятливою економічною ситуацією в 
країні — девальвацією песо. Але ж наші 
концерти відвідали десятки тисяч лю
дей, яких теж спіткало фінансове лихо.

— Які цікаві зустрічі ви мали в цій 
поїздці!

— У столиці Республіки Коста-Ріка 
місті Сан-Хосе зворушлива зустріч від
булася з керівниками та активом това
риства дружби «Коста-Ріка — СРСР». 
Господарі розповіли, як вони ознайом
люють робітників, інтелігенцію, селян з 
Радянським Союзом і його миролюб
ною політикою, поширюють твори ра
дянських письменників у перекладі іс
панською мовою, створюють гуртки і 
курси по вивченню російської мови. Ми 
розповіли про музичне життя України, 
фестивалі мистецтв з участю кращих 
артистичних сил Союзу, про успішні га
стролі зарубіжних солістів і колективів, 
про хід Всесоюзного фестивалю само-

■
діяльної художньої творчості трудящих... ч 
Потім відбувся невеликий концерт. Наш м 
диригент Євген Савчук коментував ви- & 
конувані твори, розповідав про народні Ь 
музичні інструменти, костюми. Як зав- О 
жди, великий успіх мали солістка Люд
мила Клименко, вокальне тріо (без су
проводу) в складі Поліни Павлюченко,
Віри Кобзаренко та Наталки Цюпи, ан
самбль троїстої музики. Подякувавши 
за зустріч і концерт, присутні просили 
передати привіт усім артистам України, 
запрошували приїздити частіше.

Ще зустріч. Одного вільного від ро
боти дня до готелю в Сан-Сальвадорі 
(столиця Республіки Сальвадор) завіта
ла група студентів зі своїми музичними 
інструментами. На знак вдячності за 
наше мистецтво ці юнаки запропонува
ли свої пісні, які ми з великим задово
ленням послухали і щиро подякували 
аматорам. Потім на згадку сфотографу
валися разом.

Та найсердечніше, справді по-брат
ньому приймали нас кубинці. У Гавані 
ми дали 4 концерти, зокрема в парку 
імені В. І. Леніна та в міському театрі, 
де всю програму записано на відео- 
плівку.

Приємно усвідомлювати, що наше ми
стецтво допомагає трудящим зарубіж
них країн зміцнювати дружбу з наро
дами Радянського Союзу.

МАРШРУТАМИ ДРУЖБИ
У місячнику чехословацько-радянсь

кої дружби, що проходив у ЧССР, взя
ла участь українська концертна бригада: 
заслужений самодіяльний ансамбль піс
ні і танцю УРСР Київського виробничо
го об'єднання «Хімволокно» «Дарни- 
чанка» (художній керівник заслужений 
артист республіки Анатолій Пашкевич), 
солістка Черкаського народного хору 
заслужена артистка УРСР Ольга Павлів- 
ська та соліст Київського театру опери 
та балету Олександр Чулюк-Заграй.

— «Дарничанка» — перший самодіяль
ний колектив, який виступив на сцені 
уславленого Празького національного 
театру імені Б. Сметани,—  розповів 
О. Чулюк-Заграй.— Хочу відзначити, що 
всі наші виступи проходили в перепов
нених залах. Скрізь— у Празі, Чеському 
Броді, Пелгржимові, Таборі, їглаві — з 
перших же хвилин виникала та атмос
фера, яка допомагала якнайкраще до
нести українське мистецтво до гляда
ча —  атмосфера доброзичливості, вели
кого зацікавлення. Більшість номерів 
доводилося повторювати по кілька 
разів.

Кор.:— Яку програму підготували ук
раїнські митці?
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Чулюк-Заграй'.— Концерт ансамблю 
відкрився вокально-хореографічною 
композицією «Слава робочим рукам». 
З великою майстерністю хор та оркестр 
виконали пісні «Партії слава, Леніну 
слава» Г. Жуковського, «Повертали 
хлопці з походу» А. Пашкевича. У про
грамі хору прозвучали також мелодії 
народів СРСР. Та справжньою кульміна
цією концерту стала пісня А. Пашке
вича на слова М. Негоди «Степом, сте
пом...», яку чудово заспівала Ольга 
Павлівська. Цю пісню пражани зустрі
ли як давню знайому, вони добре її 
знали з виступів у Празі Українського 
народного хору імені Г. Верьовки.

Приємним сюрпризом для глядачів 
було виконання чеської народної пісні 
«Под дубем, за дубем», моравської 
«Бескиде, Бескиде» та словацької «Тан- 
цуй, танцуй».

Окрасою ансамблю є його танцю
вальний колектив, яким керує заслуже
ний артист УРСР Леонід Калінін. Танці 
«Лявоніха», «Від Києва до Лубен», «Ба
риня», «Гопак»... Кожен з них, можна 
сказати без перебільшення, викликав 
бурю овацій. Після закінчення концерту 
глядачі стоячи вітали артистів і сканду
вали «Дружба! Дружба!»

Кор.:— Крім концертів, де побували 
українські артисти?

Чулюк-Заграй:— У місті Таборі ми 
відвідали завод хімічного волокна «Си- 
лон», де ознайомилися з технологічним 
процесом виробництва, розмовляли з 
робітниками та керівництвом заводу. 
Крім гастролей по Чехії ми побували в 
Словаччині на закритті Днів чехослова
цько-радянської дружби. Братіслава ра
до зустріла нас, тут концерти проходи
ли на сцені Словацького національного 
театру. Наші гастролі пролягли через 
Нітру, Банську Бистрицю, Кошіце, Бардє- 
йов. Незабутнє враження справив мемо
ріал «Славин» — пам'ятник радянським 
воїнам, полеглим при визволенні Сло
ваччини від фашистів. У Банській Бист
риці відвідали також музей Словацького 
народного повстання.

Такі зустрічі, теплі і щирі, свідчать 
про дружбу, яка єднає братні народи.
І тому було дуже приємно дізнатися, 
що Центральний комітет Товариства 
чехословацько-радянської дружби наго
родив ансамбль «Дарничанка» почесним 
знаком І ступеня. Від'їжджаючи додому, 
кожен з нас вірив, що ми не прощає
мось із гостинною країною, що невдов
зі завітаємо сюди знову.

ПРИДУНАЙСЬКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ

В Югославії відбувся IV Міжнарод
ний фестиваль музики придунайських 
країн. Творчий огляд проходив у місті 
Новий Сад — центрі автономної респуб
ліки Воєводина. На фестиваль приїхали 
професіональні колективи з Австрії, 
Угорщини, Чехословаччини, Румунії, 
ФРН, місцеві музиканти.

Радянський Союз репрезентував ан
самбль української народної музики з 
міста Білгорода-Дністрозського Одесь
кої області. «Веселка» виступила з ве
ликим успіхом, була удостоєна дипло
мів і медалей. З мистецтвом цього ко
лективу познайомилися глядачі багатьох 
країн Європи — концерти передавалися 
по югославському ’ телебаченню, «Інтер
баченню», «Євробаченню».

Виступає ансамбль «Веселка».

Програма «Веселки» широко знайо
мить з музичним фольклором України, 
творами українських композиторів. 
У концертах виконуються народна ко
лядка «Добрий вечір», якою відкриває
ться програма, пісні «їхав козак за 
Дунай», «Чорнушко-душко», «Коло мли
на калина», «Пісня про Україну» В. Вер- 
менича, «Треба йти до осені», «Серед 
літа» О. Білаша, «Лебеді материнства» 
А. Пашкевича, «Якби я вміла вишивати» 
Н. Андріевської. Для виступу на фести
валі «Веселка» підготувала народну піс
ню «Ядран лазурний».

Ансамбль створено чотири роки тому 
в Білгород-Дністровському педагогічно
му училищі. Його організатор — викла
дач М. Нікіруй, ЗО учасників — це ви
кладачі та учні, майбутні педагоги. Вони 
грають на бандурі, скрипці, сопілці, 
кобзі... У новій програмі —  пісні наро
дів братніх республік, твори радянських 
композиторів, з якими «Веселка» висту
пає в Палаці культури імені Т. Г. Шев
ченка, на підприємствах, у колгоспних 
клубах, навчальних закладах. її мелодії 
приносять слухачам велику радість.

РАЙДУГА НА ЛЬОДУ
Свої спектаклі в Польщі Київський 

балет на льоду розпочинав танцем «Усі 
кольори райдуги»: цей ліричний вступ 
є запрошенням у захоплюючу двого
динну програму. Народні танці зміню
ються гумористичними сценками, фраг
менти з відомих класичних балетів —  
досконалими за виконанням акробатич
ними елементами. Усе це в поєднанні з 
чудовим сценографічним оформленням 
створює неповторне видовище, розкри
ває блискучу техніку артистів. Україн
ським митцям захоплено аплодували 
глядачі Варшави і Познані. Трупа ви
ступила також на сцені найбільшого в 
країні спортивного залу в Катовіце. Гір
ники і металурги, робітники і службовці 
Верхньої Сілезії тепло зустрічали ко
жен спектакль ансамблю.

Широко висвітлюючи виступи киян, 
польська преса відзначає, що гармонійне 
поєднання елементів класики, фолькло
ру і сучасності є характерною рисою 
колективу.

У програмі нагромаджено досвід і до
сягнення попередніх 15 років. Це юві
лейна програма, яка дає змогу судити 
про творчий розвиток ансамблю. Ни
нішнє його турне в гостинній Польщі —  
вже четверте, і тому приємно усвідом
лювати, що місцева критика високо 
оцінила не тільки індивідуальні виступи 
артистів, а й колективну творчість.

Катовіцька «Трибуна роботніча» пи
ше, що «київська трупа є провідним, 
якщ9 взагалі не найкращим представни

ком балету на льоду. її засновники 
відразу пішли своїм власним шляхом, 
зуміли зв'язати в гармонійне ціле еле
менти художньої гімнастики, хореогра
фії і акробатики». Газета відзначає, що 
«деякі виступи київських артистів непов
торні, а окремі номери нагадують нам—  
полякам — фрагменти виступів таких 
всесвітньо відомих ансамблів як «Бе
резка».

На думку «Жиче Варшави», найяскра
вішою сценою є грандіозна балетна 
музична композиція «Світанок над Хор
тицею», яка ввібрала в себе колорит 
козацьких ігор та танців.

НОВИЙ МАРШРУТ 
„ТАВРІЇ"

— Новий маршрут жіночого вокально- 
хореографічного ансамблю «Таврія» 
цього разу проліг у Чехословаччину. 
«Більше місяця колектив гастролював 
по країні,-— поділився враженнями про 
поїздку директор Сімферопольської фі
лармонії О. С. Чернишов.—  Наші висту
пи розпочались у Празі, де сцени най
кращих театрів були гостинно надані 
українським артистам. Тепло сприйняли 
мистецтво «Таврії» глядачі Брно, Бра- 
тіслави та інших міст країни. Крім кон
цертів, ми часто бували на підприєм
ствах, зустрічалися з аматорськими ко
лективами. У програмі «Таврії» —  во
кально-хореографічні композиції «Мете
лиця», «Російська рапсодія», «Дівочі за
бави», народні танці «Раківчанка», мол
давський танець, українські пісні, сучас
ні мелодії. Особливо припала до серця 
глядачам вокально-хореографічна ком
позиція «Ніхто не забутий, ніщо не 
забуте» (постановка Л. Чернишової). її 
разом з новими творами ансамбль по
каже у Німецькій Демократичній Рес
публіці, куди незабаром вирушить на 
гастролі.

Виступає ансамбль «Таврія».



„РОСІЙСЬКА ЗИМА"

З великим успіхом пройшли на сце
нах Москви — Центрального концертно
го залу «Россия» та концертного залу 
ім. П. і. Чайковського виступи учнів 
Київського державного хореографічного 
училища, вперше запрошеного до учас
ті у традиційному фестивалі мистецтв 
«Російська зима».

Юні артисти дали три концерти. Один 
* з кращих номерів —  дивертисмент на 

музику другої частини Сьомої симфонії
С. Прокоф'єва, поставлений балетмей
стером Р. Клявіним, учні старших і се
редніх класів училища виконали в за
ключному концерті фестивалю на сцені 
Кремлівського Палацу з'їздів.

Високе визнання —  результат щоден
ної творчої праці педагогічного колек
тиву, очолюваного заслуженою артист
кою РРФСР Г. Кириловою, який послі
довно утверджує кращі традиції радян
ської хореографічної школи, дбайливо 
виховує молоді таланти, намагаючись 
розкрити творчі індивідуальності кожно
го учня.

Художнє керівництво училища залу
чає молодих здібних балетмейстерів до 
постановок оригінальних танцювальних 
номерів. Так, на концертах у Москві 
були показані цікаві роботи лауреата 
Державної премії СРСР Г. Майорова. 
Серед них — українська хореографічна 
картина «Карпати» на музику Ю. Касат- 
кіна, сповнене теплого гумору па-де-де 
з балету «Чіполліно» К. Хачатуряна у 
виконанні вихованців училища Н. Семи- 
зорової та М. Прядченка, граціозна 
«Класична соната» на музику В. Моцар- 
та (солісти В. Стефановська, Г. Будько, 
О. Швальб) і сучасні хореографічні мі
ніатюри на музику Л. Баллая «На про
сторах затоки» іа «Спогади» (виконавці 
Т. Боровик, А. Козлов та Є. Костильова, 

 ̂ А. Кучерук). Новим художнім досягнен
ням Г. Майорова стала романтична тан
цювальна сцена «Біля балкона» з бале
ту С. Прокоф'єва «Ромео і Джульєтта», 
в якій розкрилися виконавські обдаро
вання учениці І курсу В. Еліасберг та 
випускника училища лауреата конкурсу 
артистів балету в Японії В. Клочка.

Прищеплюючи учням високу культу
ру класичного танцю, педагоги училища 
виховують у майбутніх артистів розу
міння особливостей сучасної пластики, 
акторську виразність і уміння створю
вати правдиві хореографічні образи. 
Саме ці якості переконливо продемон
стрували учні III курсу М. Пестрякова 
та В. Шпудейко в сцені з балету «Пан
ночка і хуліган» на музику Д. Шоста- 
ковича. Цікаво виявилися виконавські 
здібності учениці III курсу І. Хребтової 
в мініатюрі «Козачок» на музику І. Іва- 
щенка. Поетичний номер «Мелодія» на 
музику Б. Лятошинського добре пока
зали учні II курсу Л. Карпенко і О. Ли- 
сенко. А учні молодших класів висту
пили з українським танцем «Дударики» 
на музику М. Леонтовича та іспанським 
народним танцем «Хота».

Класичний, характерний і народний 
танець органічно поєдналися в різно
манітній програмі концерту, який по
знайомив глядачів з обдарованими юни
ми артистами та майстерністю постанов
ників і репетиторів.

Т. ОЛЕКСІЄНКО

а  п іс н е ю  д о  д р у з і в

В гостях у трудящих Куйбишевської 
області побувала з творчим звітом за
служена самодіяльна капела бандурис
ток Полтавського міського Будинку 
культури. Срібні звуки старовинного ук
раїнського інструмента в руках дівчат 
з капели чарували до цього слухачів 
Москви і Ленінграда, Києва і Баку, ін
ших міст і сіл нашої країни. Капела 
брала участь у концертах для делегатів 
і гостей партійних з'їздів, була учасни
цею Всесвітнього фестивалю молоді і 
студентів у Москві. Побували дівчата 
з піснею й у Великотирновському окру
зі Народної Республіки Болгарії.

Вже перший концерт, з яким висту
пила капела перед культурно-освітніми 
працівниками, пройшов з великим успі
хом. Зацікавила слухачів програма, під
готовлена заслуженими працівниками 
культури УРСР О. Ляховським та М. Жер- 
новим. У концертах прозвучали «Реве 
та стогне Дніпр широкий» та «Думи мої, 
думи мої» на слова Т. Шевченка, укра
їнські жартівливі пісні, твори радянських 
композиторів.

Справжнім святом стали виступи ка
пели в Палаці культури «Звезда» ви
робничого об'єднання імені Масленни- 
кова, а також перед студентами музич
но-педагогічного факультету педінститу
ту та учнями музичного училища. Пол
тавські аматори мали нагоду почути 
виступи своїх куйбишевських колег.

Швидко минули сім днів на гостинній 
землі. З піснею до друзів завітають 
цього разу на Полтавщину російськ 
побратими.

20  ТИСЯЧ КОНЦЕРТІВ

—  Цікаві творчі плани в артистів 
«Укрконцерту». Тільки протягом року 
вони дадуть 20 тисяч концертів і вис
туплять у всіх республіках нашої краї
ни,—  розповів у розмові з нашим ко
респондентом О. Г. Старостін, директор 
Українського гастрольно-концертного 
об'єднання.—  На Україні в ювілейному 
році проходитимуть такі великі фести
валі як «Київська весна», «Кримські зо
рі», а також «Шахтарські вогні», який 
уперше буде проводитися у Вороши- 
ловградській та Донецькій областях.

Творчі колективи «Укрконцерту» ве
дуть велику роботу по оновленню ре
пертуару. Незабаром глядачі побачать 
нову програму Київського мюзик-холу, 
нові спектаклі ансамблю «Драма і ко
медія», цікаві програми концертних 
груп «Очима молодих», «Кияни на ест
раді», вокально-інструментального ан
самблю «Кобза» та інших колективів.

Триватиме культурно-шефське обслу
говування ударних будов п'ятирічки, і 
серед них станції Ургал-2 Байкало- 
Амурської магістралі. Перед будівель
никами магістралі віку вже виступив 
естрадний колектив «Ритми часу» Кіро
воградської філармонії. Протягом року 
на БАМі побувають з новими програ
мами тріо сестер Байко, ансамбль 
«Льонок» з Житомира, вокально-інстру
ментальний ансамбль «Бригантина» з 
Миколаєва, митці Запоріжжя, Одещини 
та інших областей.

ЛАУРЕАТИ ДЕРЖАВНОЇ
ПРЕМІЇ УРСР
ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

Постановою Центрального Комітету 
Компартії України і Ради Міністрів 
Української РСР Державні премії Ук
раїнської РСР імені Т. Г. Шевченка за 
1977 рік присуджено:

в галузі музики — композитору Стан- 
ковичу Є. Ф. за симфонію № З «Я 
стверджуюсь» на слова П. Г. Тичини;

в галузі концертно-виконавської ді
яльності — артистам заслуженого ан
самблю УРСР, струнного квартету 
ім. М. В. Лисенка Баженову А. І., 
Скворцову Б. Д., Холодову Ю. Б., Крас- 
нощоку Л. А. за концертні програми 
1974—1976 рр.

ІМЕНІ ВІРСЬКОГО
Постановою Ради Міністрів УРСР 

Державному заслуженому академічно
му ансамблеві танцю України присвоє
но ім’я народного артиста СРСР 
П. П. Вірського.

Своїми визначними творчими успіха
ми ансамбль великою мірою зобов’яза
ний лауреатові Державних премій 
СРСР і Державної премії Української 
РСР ім. Т. Г. Шевченка Павлові Пав
ловичу Вірському, який протягом дов
гих років був його художнім керівни
ком. Створені талановитим балетмей
стером хореографічні композиції і тан
ці стали класичними зразками україн
ської народно-сценічної хореографії і 
здобули широку популярність і вели
ку любов глядачів.

Частий гість у концертних залах нашої рес
публіки відомий московський піаніст заслу
жений артист РРФСР, лауреат міжнародних 
конкурсів Олександр Слободянин. Нещодав
но в Києві відбулися три його концерти, в 
яких виконувалися твори Бетховена, Шопе- 
на, Равеля.
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(До 100-р іччя  від дня народж ення  
М. Д . Л еонт овича)

З і с т о р і ї  М У З Й Ч І І б ї  Й У Л Ь Т У Р Ї І  ■

„Пам’ятна книжка"

Творчість і громадська діяльність М. Д. Леонтовича — 
одна з найяскравіших сторінок історії української музич
ної культури. Скромний народний учитель з Поділля за
лишив спадщину, яка вражає неперевершеною художністю 
і неповторною стильовою самобутністю.

Про славного композитора написано вже чимало. Його 
творчість досліджували П. Козицький і Я. Юрмас, М. Грін- 
ченко і В. Дяченко, С. Людкевич і В. Довженко і ряд ін
ших. Перелічені автори займались в основному студіюван
ням чудових хорів Леонтовича, дослідженням особливостей 
його стилю і значно менше вивченням його життя і гро
мадської діяльності. Проте відомо, що без детального з’ясу
вання усіх фактів біографії видатної людини, без чіткого 
накреслення її правдивого життєпису буває важко збагнути 
з належною повнотою світогляд художника, його естетику й 
творчі принципи. А особливо це важливо тоді, коли йдеться 
про висвітлення участі такого художника в якихось важ
ливих подіях буття, боротьби й суспільної діяльності на
родних мас.

Леонтович належав до тих українських митців, творчість 
яких розпочалася задовго до Великої Жовтневої соціалі
стичної революції. Був він і серед тих, хто з чистим сер
цем і незатьмареним сумлінням сприйняли все нове і справ
ді знаменне, що принесла Радянська влада трудящим 
колишньої Російської імперії. Усе це відзначалося у му
зикознавчій літературі, присвяченій видатному композито
рові, усе це більш чи менш наголошувалося в працях, 
де висвітлювався світогляд митця і вивчалася еволюція 
його індивідуального стилю. Та автори відштовхувалися, 
як правило, від фактів однозначних і традиційно усталених.

Проте загальновідомо, що в тих випадках, коли постає 
необхідність подати правдивий творчий портрет художни
ка, обмежуватися лише цим не можна. А там, де йдеться 
про видатну особистість, кожний факт, буває, і найдрібні- 
ший, може слугувати за відправну точку для визначення 
якихось важливих аспектів його суспільного «кредо» чи йо
го поглядів на сутність, природу й завдання мистецької 
творчості.

Найважливішим періодом у житті й композиторській ді
яльності Леонтовича були перші роки після перемоги Жовт
невої революції. З провінційного Тульчина він переїхав до 
Києва, розгорнув активну громадську роботу. Микола Дмит
рович став викладачем хорової справи у щойно відкритому 
Музично-драматичному інституті ім. М. В. Лисенка. Разом з 
композитором і диригентом Г. Г. Верьовкою працював в ор
ганізованій відомим теоретиком і педагогом Б. Л. Яворським 
Народній консерваторії, покликаній нести музичну освіту в 
широкі трудові маси. Поряд з іншими прогресивними діяча
ми культури Леонтович включився у роботу державного 
апарату молодої республіки, був одним з організаторів та 
інспектором першого на Україні державного симфонічного 
оркестру, комісаром першої державної хорової капели, ке
рованої відомим диригентом Я. Калішевським.

Найважливішим, проте ще мало дослідженим документом, 
який свідчить про інтенсивність творчої і громадської праці 
композитора в той бурхливий час, про його естетику, на
строї і політичні погляди, є «Пам’ятна книжка», яку Леон
тович вів у період з 22 березня по 4 червня 1919 року.1

Всього три неповних місяці охоплює цей документ. Але якими 
наснаженими вони були в житті молодої Радянської держави, яки
ми плідними й змістовними вони виявилися в діяльності компо
зитора.

Всі записи в «Пам’ятній книжці» носять гранично лаконічний 
характер. Напружений пульс і глибокий громадянський смисл ро
боти Леонтовича випливають зі змісту кожної нотатки, кожного, 
навіть окремого, слова. З книжки видно, що крім уже переліче
них занять композитор підтримував постійні .творчі зв’язки з хо
ровими колективами Першої київської гімназії, учительської та 
жіночої семінарій. Так, у запису від 1 квітня читаємо: «Дав лек- 
цію-співанку семінаристам: ознайомив з піснями «Ой п’є вдова», 
«При долині мак», «Ішов козак»; ті, що будуть співати з хором 
жіночої семінарії на вечірках».

Інший запис містить начерк репертуару для хорового товарист
ва. Леонтович пропонує включити до його учбових і концертних 
програм твори Чайковського, Шумана, Глієра, Гречанінова. В но
татці від 10 травня Микола Дмитрович зафіксував нагадування 
для себе про наступну репетицію у якомусь із київських клубів 
кантати «Б’ють пороги» М. Лисенка. Можливо, він мав на увазі 
хор учительської спілки, бо саме з цим колективом зустрівся у

зо

кінці травня і вивчав з ним кантату «Б’ють пороги» (запис від 
28 травня).

Педагогічна робота Леонтовича проходила в уже згада
них Музично-драматичному інституті ім. М. Лисенка, На
родній консерваторії, а також на різних курсах. У «Па
м’ятній книжці» зафіксовані розклади занять у цих навчаль
них закладах, подані записи про читання лекцій на дири
гентських і театральних курсах, на курсах дошкільного 
виховання тощо. «Сьогодні був на театральних курсах 
(спів), бачився з Маяковським, читає українську мову»2. 
Про читання композитором лекцій на тих же курсах є но
татки й під іншими датами.

Особливу увагу приділяв Леонтович питанням музичної 
освіти дітей. Уся «Пам’ятна книжка» рябіє записами: «На 
курсах дошкільного виховання я дав три лекції. Слідуюча 
лекція у середу 14 травня о 5 годині вечора» (11 травня); 
«На курсах дошкільного виховання я дав либонь 6 лекцій 
(може 5), 21 травня одну лекцію» (запис між 19—21 трав
ня). У книжці занотовано також плани й методичні роз
робки лекцій для дітей.

Пошуки нових шляхів у справі естетичного виховання 
молоді в нових соціально-економічних умовах висували пе
ред композитором важливі проблеми методичного й методо
логічного характеру. Свої роздуми з цього приводу він та
кож побіжно виклав у «Пам’ятній книжці». Вельми харак
терний щодо цього запис від 12 квітня, в якому, між іншим, 
мовиться: «Мета систематичних співів: 1) розвага власними 
силами, 2) музичне виховання, уважність, пам’ять, естетич
не почуття, почуття ритму, взагалі фізичний розвиток, 
розвиток інтелектуальних сил, почуття спільної солідар
ності, громадські інстинкти, дисципліна волі через спів» 
(підкреслено мною — М. Г.). Отже, як видно з цитати, 
Леонтович не тільки дбав про розвиток естетичних смаків 
чи музичних здібностей. Він серйозно задумувався над 
проблемою виховання засобами мистецтва Суспільної сві
домості людей, почуття колективізму. Прогресивність таких 
його поглядів очевидна.

В питаннях музичного виховання «Пам’ятна книжка» пе
рекликається з іншою працею Леонтовича того часу — по
сібником для початкового навчання нотного хорового співу, „ 
який, на жаль, також перебуває в рукопису і зберігається 
у Центральній науковій бібліотеці АН УРСР. У цій роботі 
Микола Дмитрович виклав свої музично-педагогічні погля
ди ще повніше й послідовніше. Особливо наголошує він на 
ролі народної пісні в естетичному вихованні дітей, говорить 
про її художню досконалість і неминуще етичне значення. 
Майже весь практичний матеріал посібника заснований на 
народних мелодіях. Автор свідомо виділяє різні фольклорні 
жанри, підкреслює зв’язок народнопісенної творчості з по
бутом, з життям і діяльністю трудящих.

У виробленні в дітей почуття ритму, в розвитку музичної 
пам’яті й слуху композитор радить застосовувати деякі 
елементи популярної свого часу системи, розробленої відо
мим швейцарським композитором і педагогом Е. Жак-Даль- 
крозом. Автор посібника зупиняється також на найновіших 
на той час дослідженнях в галузі теорії музики, зокрема 
на пошуках свого вчителя, творця теорії ладового ритму 
Б. Л. Яворського. Леонтович наголошує на значенні трито
на на початковому етапі навчання нотного хорового співу, 
справедливо вважаючи цей інтервал найприроднішим дисо
нансом, подає детальний виклад системи тяжінь. Вчення 
про стійкі і нестійкі звуки і їх взаємозв’язки — в основі по
сібника.

З проблемою музичного виховання дітей пов’язаний також 
задум композитора написати оперу «На русалчин Велик
день», про що є відповідний запис у «Пам’ятній книжці». 
Так, у нотатці від 11 травня зафіксовано: «Вчора почав, 
сьогодні кінчив музику до дитячої сцени Б. Грінченка «На 
русалчин Великдень». Мають виконувати у І гімназії 
15 травня». Музика сподобалась друзям композитора, і вони 
порадили йому написати великий сценічний твір на сюжет 
казки Грінченка. Спочатку Микола Дмитрович зупинився на 
опереті. Але надто фантастичний сюжет казки «не лягав» 
в естетичні «рамки» даного жанру. Зрештою він почав пра-



Цювати над Ойерою і встиг майже повністю завершити її 
перший акт. Однак трагедія у с. Марківцях у ніч з 22 на 
23 січня 1921 року обірвала роботу композитора над цим 
твором.

Отже прагнення до нового, бажання користуватись у 
творчій і педагогічній діяльності прогресивними для свого 
часу досягненнями — е одною з найхарактерніших рис осо
бистості нашого славного композитора.

Усе життя Леонтович наполегливо працював над само
вдосконаленням, над поповненням своїх музичних знань. 
У Києві для цього виявились найсприятливіші обставини: 
численні бібліотеки й нотозбірні, спеціальні навчальні за
клади, багато професіональних і самодіяльних музичних ко
лективів. Миколі Дмитровичу допомагали в самоосвіті і 
його друзі — відомі київські музиканти К. Стеценко, Я. Сте
повий, П. Козицький та ін. А крім усього — поряд був 
давній друг і вчитель Б. Л. Яворський, з яким Леонтович 
установив творчі контакти ще за кілька років перед Жовт
невою революцією. Він продовжив вивчення під керівницт
вом Яворського гармонії, поліфонії, теорії композиції.

Із записів на сторінках «Пам’ятної книжки» можна су
дити, що Микола Дмитрович брав уроки в Яворського більш- 
менш систематично. Наприклад, у нотатці, що припадає на 
кінець березня, відмічено: «понеділок — 9 — 11 [год.], вівто
рок — 1І2 8 — 9 1І2 [год.], четвер — 8 — 10 [год.] — Б. Л. Явор
ський... Принести 2—3 зшитки, та ще фуги Баха або інвен
ції». З цього запису, як і з деяких інших, можна судити, 
що Леонтович зустрічався з Яворським регулярно.

В замітці від 16 квітня Микола Дмитрович позначив: «Канон... 
спочатку в октаву, а потім в ноту до відміченої... У Яворського 
на дому перша лекція.., розказав, як написати окремі голоси 
фуг. Друга лекція у четвер. Порівняти у Лисенка голоси з від
мінами, що трапляються в окремих голосах на протязі фуги». 
Зміст другої частини цієї нотатки не зовсім ясний, проте можна 
припустити, Що за завданням Яворського Леонтович писав фу
гу, взявши за тему для неї мелодію якоїсь пісні, колись гармо
нізованої Лисенком. Як здається, Миколу Дмитровича цікавив 
сам спосіб творчого осмислення одного й того ж фольклорного 
матеріалу різними авторами й різними композиційними прийо
мами. В запису від 24 квітня визначено конкретне практичне зав
дання: «зробити зеркальний обратимий канон... Аналіз ладовий 
IX, XV, XII, XIV (фуг Баха 9 - М .  Г.). Написати ряд тем-фраз».

Таким чином, будучи вже відомим композитором, загальнови
знаним майстром хорової мініатюри, Леонтович продовжував учи
тися, вдосконалював своє уміння, готував себе до активної твор
чості в інших, більш складних музичних жанрах, до здійснення 
видатних художніх звершень...

Композитор постійно перебував у центрі мистецького й громад
ського життя Києва. Крім безпосередньої участі в діяльності різ
них організацій, навчальних закладів і музичних виконавських ко
лективів, він підтримував творчі й товариські взаємини з відо
мими композиторами (Я. Степовий, К. Стеценко, П. Козицький, 
Г. Верьовка, М. Вериківський, В. Верховинець), диригентами 
(О. Горілов, І. Ницай, Я. Калішевський), фольклористами й му
зикознавцями (К. Квітка, Д. Ревуцький, В. Кривусів, С. Прото- 
попов), співаками (М. Литвиненко-Вольгемут, Л. Собінов, М. До
нець). їх  імена, як і ряду інших тогочасних діячів, також трап
ляються на сторінках «Пам’ятної книжки».

Велику роботу проводив Леонтович як член Всеукраїн
ського музичного комітету (державний орган УРСР, який 
відав тоді музичними справами). Крім повсякчасної керів
ної та організаторської діяльності, він багато трудився, ви
конуючи розмаїті спеціальні завдання й доручення. Дуже 
промовистий щодо цього запис у «Пам’ятній книжці» від 
12 квітня: «Біхтер3 доручив мені скласти: 1) реєстр му
зично-театральних п’єс; 2) каталог нот на слова Шевчен
ка; 3) всеукраїнський каталог всіх видань; 4) зібрати ри
сунки всіх народних інструментів, діячів, взагалі всього, що 
стосується музики на Україні: школи, фрески; 5) доклад 
об українському відділі в органі Всеукраїнського коміте
ту...». Як бачимо, здійснення наміченої тут програми потре
бувало б місяців напруженої і копіткої праці.

Особливу цінність становлять відомості про участь Леон- 
товича в діяльності робітничих художніх колективів, про 
його зв’язки і взаємини з різними установами революцій
ної влади й органами Комуністичної партії. Так, на одній 
з сторінок «Пам’ятної книжки» (запис між 2—7 квітня) Ми
кола Дмитрович відмічає: «Доведеться, мабуть, вечорами ви
кладати лекції робітникам («Курси нотної грамоти») на 
Подолі, Печерську, Шулявці...». «Говорив з Васильківським 
бюро при ревкомі» — зафіксував Леонтович 22 травня; «Ку- 
ренівка. Кімната (для комітету пропагандистів) буде» (за
пис між 23—26 травня); «Хорова справа... Я повинен об’їха
ти райони та ознайомитися з ділом хорового співу: 1) По
діл. Партія комуністів (підкреслено мною — М. Г.)... 2) Ку- 
ренівка (завод)... 3) Печерськ... 4) Шулявка... 5) Диміївка 
(завод)... 6) Слобідка... 7) Новостроєнський район...»— від
мічає Леонтович 27 травня. Тут, як бачимо, названі майже

всі райони тодішнього Києва, розташовані на відстані ба
гатьох кілометрів один від одного. Ні розруха, ні постійні 
перебої в роботі міського транспорту, ні злочинні дії контр
революціонерів і кримінальних елементів не лякали компо
зитора, який увесь віддав себе служінню визволеному від 
вікового рабства трудовому народові.

Читаючи скупі, часом поспішні записи на сторінках «Па
м’ятної книжки» — просто дивуєшся: звідки стільки енергії, 
творчого натхнення, справжнього патріотичного горіння/ 
Складається враження, що великі внутрішні сили, які ро 
ками «дрімали» в душі композитора, під впливом револю
ційної ситуації вирвалися на поверхню і Леонтович пов
ністю розкрився як композитор-громадянин, як істинно на
родний художник.

На той же час припадає розквіт творчої діяльності Миколи Дмит
ровича. Поряд з великою кількістю хорових мініатюр на основі по
етичних образів і мелодій народних пісень він написав також ряд 
оригінальних композицій на вірші українських поетів ( «Льодо- 
лом», «Літні тони», «Легенда», «Моя пісня»), розпочав роботу над 
оперою «На русалчин Великдень». При цьому варто відзначити, 
що така бурхлива й плідна своїми наслідками діяльність про
ходила в умовах громадянської війни, в атмосфері тривожній і 
непевній. «Зранку нам сповістили, що ми залишаємося на своїх 
посадах до 1 квітня, після якого відділ реформується. Ополуд 
ні заявили, що всі лишаємося на своїх місцях, а харківські уря
довці уявляють собою гостей. З Лук’янівки чути гарматні пострі
ли з боку Святошина, Ірпіня. Різні чутки. Припинився рух потя
гів» — занотував композитор 24 березня в «Пам’ятній книжці».

Під потужним діянням нових ідей і звершень, які при
несла з собою Велика Жовтнева соціалістична революція, 
під впливом прогресивних сил вітчизняної художньої куль
тури й передової мистецької думки склалося естетичне кре
до Леонтовича, якого він дотримувався у творчості й музич
но-громадській діяльності. Його основний теоретичний пос
тулат композитор сформулював у «Пам’ятній книжці»: «До
сліди у народній музиці викликають до життя нові форми 
гармонії та контрапункту, що органічно зв’язані із народ
ною піснею, бо пісня, як художній удосконалений твір, дає 
не тільки мелодію, але таїть у собі всі музичні можливості 
(гармонію, контрапункт і ін.). Вміти записати її та відчути 
все, що вона може дати для музики у широкому смислі 
слова — це необхідна чергова справа. Бо гармонічна справа 
народних пісень, зроблена більшістю композиторів, не від
повідає духові цих пісень. Римський-Корсаков, Лядов зро
били у цих напрямках багато і . передали цю справу новим 
композиторам, наприклад, Кастальському, який шукає нових 
шляхів гармонізації і досить вдало справляється із цим 
завданням (трактат Кастальського о народной песне, І— 
II том). Українська музика мусить пережити такий же пе
релом» (запис від 22 березня).

З цього короткого, але справді глибокого естетичною сут
ністю вислову і постає художник-демократ, художник-нова- 
тор, який завжди перебував у пошуку, котрий не тільки 
«опрацьовував» пісню, прагнучи зберегти її первісну красу, 
а й активно збагачував її образність і специфічну виразо- 
вість, творив на її основі хорові мініатюри найвищої ми
стецької проби.

За взірець для себе Леонтович брав ставлення до фольк
лору російських класиків. Він твердо вірив, що українська 
музика має «пережити такий же перелом», який свого часу 
пережила музика братнього російського народу. І це його 
пророкування здійснилося. За роки Радянської влади укра
їнська музика досягла небаченого розквіту. Увібравши кра
ще з національних художніх традицій, вона збагатилася 
також великим інтернаціональним творчим досвідом і на 
основі нової, комуністичної ідеології, на грунті активного 
переосмислення народної пісенності, домоглася таких ви
соких успіхів і досягнень, які дозволили їй увійти повно
правним членом у багатонаціональну соціалістичну культу
ру СРСР і в прогресивну культуру світу.

І немала заслуга в цьому Миколи Дмитровича Леонтови
ча — художника-громадянина й патріота, образ якого так 
яскраво вималювався в скупих і лаконічних записах «Па
м’ятної книжки».

М. ГОРДІЙЧУК
ПРИМІТКИ:

1 «Пам’ятна книжка» зберігається у відділі рукописів Централь
ної наукової бібліотеки АН УРСР (фонд 1 36475, ч. І, 1 од. 47 аа; 
ч. II, 1 од. 28 аа). Фрагменти книжки опубліковано в книзі 
«М. Д. Леонтович. Збірка статей та матеріалів». К., 1947.

2 Маяковський Яків Лукич — двоюрідний брат видатного радян
ського поета В. В. Маяковського. Працював учителем разом з 
М Д. Леонтовичем у Тульчинській єпархіальній школі.

3 Біхтер М. О. (1881—1947)— радянський піаніст і диригент, в 
1919 році очолював Всеукраїнський музичний комітет.
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Життя коротке — життя вічне

24 березня 1977 року виповнилося 200 років від дня смерті 
видатного композитора XVIII століття Максима Березовського. 
Ім’я його пов’язане з періодом розквіту музичного професіона
лізму на Україні, активного розвитку глибоких і самобутніх 
традицій вітчизняного мистецтва, творчого засвоєння прогресив
них досягнень світової музичної культури.

Пліч-о-пліч з першими російськими композиторами-професіо- 
налами В. Пашкевичем, 6. Фоміним, І. Хандошкіним, вихідці 
з України М. Березовський та Д. Бортнянський заклали підва
лини російської національної композиторської школи. Ця єдність 
художніх устремлінь передових діячів музичного мистецтва 
стала яскравим свідченням історично обумовленої спільності 
шляхів розвитку братніх культур.

Мистецтво Березовського — мистецтво великої філософської гли
бини і художньої правди, новаторське у своїй гуманістичній 
спрямованості та ідейно-художній значущості, яскраво націо
нальне за жанрово-стилістичними джерелами і водночас спов
нене загальнолюдського звучання — увійшло важливою складовою 
частиною до скарбниці нашої культури.

Хоч життя Березовського передчасно обірвалось, вплив його 
творчості помітно позначився на загальному музичному процесі, 
а яскраві художні здобутки сприяли становленню і оновленню 
стильових ознак вітчизняного професіонального мистецтва.

Народився Максим Созонтович Березовський 16 жовтня 1745 
року в Глухові, який на той час славився заснованою ще в 
30-х роках XVIII ст. співацькою школою, ^е навчали обдаро
ваних підлітків для Петербурзької придворної капели. З Глухова 
ж розпочався життєвий шлях і Дмитра Бортнянського (1751—1825).

За великі музичні здібності та чудовий голос Максим Бере
зовський був прийнятий до Київської Академії — вищого учбо
вого закладу — який в середині XVIII ст. став центром про
фесіональної музичної освіти. Поряд з іменем Березовського 
в історію увійшли імена вихованців цього ж закладу славетних 
діячів української культури Григорія Сковороди, Феофана Про
колов ича, Артема Веде ля.

Беручи участь в хорі академістів, талановитий юнак створює 
власні хорові композиції, які незабаром привертають особливу 
увагу до їх автора. Його посилають у Петербург до співацької 
капели, де розпочинається новий етап навчання і серйозної 
композиторської діяльності. Юнакові доручають виконання соль
них партій у спектаклях італійської опери при царському дворі 
на рівні з відомими італійськими співаками.

Незважаючи на майже повну відсутність документальних ма
теріалів про творчість композитора у петербурзький період жит
тя, дослідники музичної культури знайшли цікавий запис, зроб
лений у своєрідній хроніці придворного побуту — «Камер-фурур
ському журналі»— про те, що 22 серпня 1766 року «придворними 
півчими був співаний концерт, створений музикантом Березов- 
ським» (Финдейзен Н., «Очерки по истории музьїки в России», 
М.-Л., 1929, прим., ст. XXXVIII).

Та в цей час М. Березовський був уже далеко від Петербур
га— бо в 1765. році його на казенний кошт відрядили для нав
чання і вдосконалення композиторського хисту до Болоньї — 
видатного центру європейської культури, де в той час працював 
славетний композитор, педагог, автор науково-теоретичних трак
татів Джованні Баттіста Мартіні — найбільший того часу у За
хідній Європі авторитет в галузі композиції та контрапункту.

Після завершення навчання у маестро Мартіні найбільш 
обдаровані його учні складали іспит-випробування на звання 
академіка, що давало право бути капельмейстерами у себе на 
батьківщині. 1770 року цього почесного титулу був удостоєний 
14-річний Вольфганг-Амадей Моцарт. А 15 травня 1771 р. до 
іспиту, як свідчать архівні матеріали старої Болонської філар
монічної академії, були допущені одночасно ще два музиканти- 
іноземці — Максим Березовський та чех Йозеф Мислівечек. Обом 
екзаменованим було запропоновано написати антифони (одна з 
складних форм старовинної церковної музики, що вимагала 
контрапунктичної чотириголосої обробки мелодії грегоріанського 
хоралу за законами строгого стилю). Праці обох композиторів 
після таємного голосування комісії одержали одностайну високу 
Оцінку. М. Бррезовський та Й. Мислівечек були обрані акаде
міками. Автограф екзаменаційної роботи М. Березовського збе
рігається в архівах Болонської академії.

Відома радянська письменниця Марієтта Шагінян у романі- 
дослідженні про й . Мислівечека «Воскрешение из мертвих» 
(Москва, 1964 р.) вперше опублікувала цікаві й рідкісні доку
менти, в яких неодноразово згадано й Березовського. За скупи
ми рядками протокольного опису екзамена і обрання академі
ками двох молодих музикантів проступає важливий історичний 
факт творчого спілкування і дружби двох представників брат
ніх слов’янських культур. А через 14 років представникові ро
сійської музичної культури Євстигнею Фоміну, учневі Мартіні, 
також присвоєно почесний титул академіка.

Моцарт, Мислівечек, Березовський, Фомін — цей ряд імен має 
глибоко символічне значення. Представники різних національних 
культур, засвоюючи прогресивні досягнення західноєвропейсько
го професіонального досвіду, разом з тим усвідомлювали і ут
верджували самобутні засади власного стилю і прилучали свою 
національну музику до досягнень світової культури.

1773 року М. Березовський завершує в Італії працю над оперою 
«Демофонт», написаною на лібретто П. Метастазіо у традиціях 
опери 8егія. (Як відомо, вона була замовлена композитору на 
честь перебування в італійському порту Ліворно російського 
флоту на чолі з графом Орловим. У складі офіцерів ескадри 
були і брати Березовського). Події російсько-турецької війни, 
яка завершилась перемогою російського флоту, хвилювали па
тріотичні почуття композитора і надихнули його на цю велику 
працю. Після успішної прем’єри опери в Ліворно італійська 
преса («Світські нотатки» від 27 лютого 1773 р.) відзначила гли
бокі знання, майстерність, обдарованість і художній смак ком
позитора.

Опера, на жаль, повністю не збереглась, існують лише її 
окремі фрагменти. Вони свідчать про активні творчі пошуки 
композитора щодо взаємозв’язку слова і музики — актуальної 
проблеми, викликаної впливом новаторських реформ Глюка. 
(Рукописи чотирьох арій з опери «Демофонт» знаходяться у 
бібліотеці Флорентійської консерваторії, а фотокопії їх є в Дер
жавному музеї музичної культури ім. М. і. Глінки в Москві).

Разом з ескадрою графа Орлова Березовський в 1774 р. по
вертається в Петербург. Та замість очікуваного місця капель
мейстера його ждало гірке розчарування. Композиторові, ім’я 
якого викарбуване золотими літерами на мармуровій дошці в 
Болонській академії, не знайшлося посади, яка б відповідала 
його широкій освіченості, заслугам і можливостям. Байдужість 
придворної аристократії, яка схилялась перед іноземцями, зне
вага до «доморощеного» музиканта, повна відсутність творчої 
перспективи — ця гостра соціальна несправедливість глибоко 
вразила композитора, змушеного задовольнятись позаштатною по
садою рядового співака в капелі, де колись так тріумфально 
починався його творчий шлях.

Доля видатного музиканта багато в чому нагадує долю тала
новитих вихідців з  народу, російських композиторів 6. Фоміна 
та В. Пашкевича, які, незважаючи на непересічні здібності, 
були приречені на більш ніж скромне становище порівняно з 
іноземцями при дворі Катерини II.

Була у Березовського остання надія: князь Потьомкін пообі
цяв відкрити на Україні музичну академію і призначити 
композитора її  директором. Та це виявилось лише легкодумним 
«прожектом» вельможі. В пориві страшного відчаю, доведений 
до краю безперспективністю свого існування, 24 березня 1777 р. 
тридцятидвохрічний композитор позбавив себе життя.

Як вказують історичні джерела, спадщина М. Березовського 
складається переважно з хорових композицій, частина яких ще 
не знайдена. Та на підставі тих окремих творів, які були опуб
ліковані («Не отвержи мене» — у «Хрестоматії української 
дожовтневої музики», вип. І, К., «Музична Україна», 1974; 
«ІІіі5ег Уаіег» — у збірці «Співає Київський камерний хор», 
ч. І, К., «Музична Україна», 1976) і живуть у репертуарі 
провідних колективів нашої країни, можна судити про яскраву 
гуманістичну спрямованість і високий мистецький рівень до
робку композитора. Шедевром хорової музики XVIII століття спра
ведливо вважається хоровий концерт Березовського «Не отвержи 
мене». В еволюції вітчизняного хорового стилю від партесного 
до циклічного концерту цей видатний твір має важливе зна
чення як етап пошуку нових законів музичної драматургії, нових, 
прогресивних принципів музичного мислення.

Образний зміст тексту в музичній інтерпретації Березовського 
досягає у цьому концерті високого ступеня художнього узагаль
нення, сповнюється гуманістичним звучанням. Тут і глибокі роз
думи художника над сутністю життя, що виявляється через 
драматичне загострення конфлікту (з його соціальним підтек
стом), і просвітлено-велична сповідь (адажіо), і гнівний про
тест людського духу? який стверджує себе у боротьбі проти 
несправедливостей (фінальна фуга). Вперше використавши фугу 
як завершення хорового циклу, оригінально і сміливо засто
сувавши принципи європейського поліфонічного письма на слов’
янському інтонаційному грунті, Березовський цим започаткував 
традицію, продовжену вітчизняними композиторами пізнішої доби.

Ознаки хорового стилю Березовського свідчать про дедалі тіс
нішу взаємодію професіонального мислення XVIII ст. з живою 
народнопісенною стихією, про посилення виразності і експре
сивності музичної мови, що йде від опосередкованого зв’язку 
з лірико-драматичними фольклорними жанрами. Поряд з демокра
тичною спрямованістю творчості композитора примітними рисами 
оновлення його хорового письма є психологізація вислову з ме
тою глибокого розкриття внутрішнього світу людини, посилення 
образно-емоційної виразності тематизму, індивідуалізація мело
дики і зближення музики зі словом. Активна взаємодія музич
ного і словесного компонентів виявляється насамперед у тому, 
що, з одного боку, послідовність образних градацій тексту впли
ває на загальну композицію музичного цілого, з іншого ж — 
композитор творчо використовує текст заради логіки становлення 
багатогранного музичного образу.

Для творчого почерку митця властиві пошуки не тільки специ
фічно хорових принципів мислення, а й засобів розвитку, які 
тяжіють до симфонічних. Органічний зв’язок між контрастними 
частинами * циклу, тенденція до безперервного розгортання му
зичних образів, інтонаційні аналогії між розділами — це ті нові 
ознаки драматургії, що підготували грунт для розвитку «хорових 
симфоній» Д. Бортнянського та А. Веделя.

Інтерес дослідників і виконавців до визначних явищ музичного 
минулого нашої Вітчизни зростає. Адже музичні пам’ятки завдяки 
специфіці музики як мистецтва процесуального чи не найбільш 
достовірно і документально доносять до нас напружену думку 
й почуття, живий пульс віддалених епох. І тому мистецтво 
Максима Березовського — живе й правдиве, сповнене краси та 
філософської глибини, яке оспівує велич людського духу і звер
тається до людей,— завжди з нами.

О. ЛИХОВИД

ДО НОТНИХ МАГАЗИНІВ ТА УНІВЕРСАЛЬНИХ КНИГАРЕНЬ 
НАДІЙШОВ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИДАВНИЦТВА «МУЗИЧНА 
УКРАЇНА» НА 1977—1978 РІК.

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! ЩОБ ГАРАНТУВАТИ ПРИДБАННЯ ПО
ТРІБНИХ ВАМ ВИДАНЬ, ВЧАСНО ПОДАЙТЕ СВОЇ ЗАМОВЛЕН
НЯ НА КОЖНУ НАЗВУ, ЩО ЗАЦІКАВИЛА ВАС. ХТО НЕ ЗНАЄ, 
ЯК ЦЕ ОФОРМИТИ, ПРОКОНСУЛЬТУЙТЕСЬ У ПРАЦІВНИКІВ 
НАЙБЛИЖЧОГО ВІД ВАС НОТНОГО ЧИ КНИЖКОВОГО МАГА
ЗИНУ АБО В БІБЛІОТЕЦІ МУЗИЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗА
КЛАДУ.
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X Р О Н І К А

ВСЕСОЮЗНИЙ СЕМШАР
У столиці Вірменії Єревані відбувся все

союзний семінар викладачів музично-теоре
тичних дисциплін середніх спеціальних му
зичних шкіл, організований Міністерствами 
культури СРСР та Вірменської республіки.

Відкрив семінар заступник міністра куль
тури Вірменії К. І. Погосян, який привітав 
гостей — педаґогів середніх спеціальних му

зичних шкіл з 24 міст. На пленарному за
сіданні виступили викладачі Єреванської 
консерваторії кандидат мистецтвознавства 
Р. О. Степанян ( «Актуальні проблеми су
часного музикознавства») та кандидат мис
тецтвознавства в. о. професора М. Г. Арутю- 
иян ( «Проблеми взаємозв'язку музичних 
культур»). Доповідачі відзначали велике 
значення комплексно-системного підходу в 
питаннях художнього виховання, вдоскона
лення методики викладання музично-теоре
тичних та історичних дисциплін на сучасно
му етапі.

На секціях музичної літератури та музич
но-теоретичних дисциплін обговорювалися 
різноманітні питання методики і педагогіч
ної практики. Жвава дискусія точилася 
серед педагогів-істориків навколо програми 
музичної літератури ССМШ: адже досі іс
нують тільки проекти, причому останній 
(1963 р.) вже дуже застарів. Складена пе
дагогом Центральної спеціальної музичної 
школи Єгоровою М. І. програма викликала 
серед учасників семінару жваві дебати; ве
лике зацікавлення зустріла експерименталь
на програма, за якою працюють педагоги 
Ленінграда (доповідач В. С. Федосєева); 
дістав схвалення принцип розподілення уч
бового матеріалу, що його застосовує ки
ївська школа. Змістовними були розповіді 
педагогів про викладання курсів національ
ної музики в середній спеціальній музич
ній школі: Л. В. Какабадзе (Тбілісі) та 
Н. Г. Симонян (Єреван). На високому те
оретичному рівні пройшла доповідь педаго
га ризької школи Р. І. Юровецької про ви
користання прикладів з сучасної музики 
при викладанні теми «Період» у курсі ана
лізу.

Педагоги-теоретики на своїй секції проде
монстрували нове у методиці викладання 
курсів гармонії та сольфеджіо. Учасники 
семінару мали змогу відвідати п’ять від
критих уроків з гармонії та сольфеджіо в 
різних класах (уроки було проведено з уч
нями єреванської середньої спеціальної му
зичної школи ім. Чайковського). Жвавістю, 
невимушеністю атмосфери порадував урок 
педагога ЦМШ Т. Л. Стаклицької в третьо
му класі. Великий інтерес присутніх ви
кликав урок з учнями 10 класу «Елементи 
творчості на уроках сольфеджіо в старших 
класах ССМШ». проведений київським пе
дагогом Т. Л. Борисовою. Педагог москов
ського музичного училища ім. Іполитова- 
Іванова Д. І. Шульгін поділився досвідом 
проведення слухового аналізу в курсі соль
феджіо (йшлося про слухання енгармоній
них структур з елементами різних худож
ніх стилів). Змістовними були виступи 
Н. С. Тишко (Харків) та В. Я. Рейнера 
(Рига).

Н. ШУРОВА

ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ

У Москві у Всесоюзному Будинку ком
позитора пройшов День камерної україн
ської музики, присвячений 60-річчю Вели
кої Жовтневої соціалістичної революції. 
У першому відділі концерту прозвучали 
квартети І. Карабіца, Г. Ляшенка, В. Сіль- 
вестрова. їх  виконав заслужений колектив 
республіки — квартет імені Лисенка. Дру
гий відділ відкрився романсами Георгія і 
Платона Майбород, Р. Верещагіна у вико
нанні заслуженого артиста УРСР О. Чулю- 
ка-Заграя.

Солістка Київської філармонії Е. Акрито- 
ва познайомила слухачів з «Плачем мате
рі»— фрагментом з кантати Л. Дичко «Чер
вона калина», романсами М. Сільванського 
на слова Р. Бернса, В. Задерацького на 
слова С. Суркова. їй  акомпанувала кон
цертмейстер Київської філармонії О. По- 
л якова.

Вокальний цикл «Так ніхто не кохав» 
на слова В. Сосюри для баритона, віолон
челі та флейти виконали народний артист 
СРСР М. Манойло, викладачі Харківського 
інституту мистецтв Я. Понасян і М. Кра
маренко.

А. ПОЖАРНИЙ

У ПРОГРАМІ -  ШОСТАКОВИЧ
Сезон 1976/77 років симфонічний оркестр 

Кримської державної філармонії розпочав 
циклом концертів, присвячених 70-річчю від 
дня народження лауреата Ленінської пре
мії, Героя Соціалістичної Праці, народного 
артиста СРСР Д. Шостаковича. Програму 
було дібрано так, щоб якнайкраще позна
йомити слухачів з багатогранною творчіс
тю великого композитора.

Виконувалися «Урочиста увертюра», спов
нена оптимізму і життєрадісності, балетна 
сюїта, яку автор назвав «Легка музика», 
три антракти з опери «Катерина Ізмайло- 
ва». Своєрідною кульмінацією концертів 
стала прем’єра одного з найвизначніших 
творів — Чотирнадцятої симфонії. Це гран
діозне лірико-філософське полотно великого 
художника-громадянина, який виступає 
проти насильства і соціальної несправедли
вості. Тут розкривається авторське розумін
ня таких одвічних категорій, як любов і 
жорстокість, життя і смерть. Сам автор на
передодні прем’єри Чотирнадцятої симфо
нії писав: «Про смерть слід пам’ятати 
для того, щоб краще прожити своє життя. 
Гарно сказав М. Островський: найдорожче 
у людини — це життя. Воно дається їй один 
раз, і прожити його треба так, щоб не бу
ло нестерпно боляче за марно прожиті ро
ки. Ось і я теж думаю: ми не безсмертні, 
але саме тому потрібно прагнути якомога 
більше зробити для людей...».

Керував оркестром головний диригент 
симфонічного оркестру Львівської держав
ної філармонії, народний артист УРСР 
Д. Пелехатий. Сольні партії в симфонії 
виконували дипломант Всесоюзного конкур
су ім. М. Глінки Б. Хідченко (сопрано) та 
Є. Ромашок (бас) — артисти Львівської 
державної філармонії. Концерти відбулися 
в Ялті, Сімферополі, Євпаторії, Севастополі 
і скрізь мали великий успіх.

М. КІПТЕНКО

ЗВУЧАТЬ
ЮГОСЛАВСЬКІ МЕЛОДІЇ

Дні культури народів і народностей Со
ціалістичної Федеративної Республіки Юго
славії в СРСР було відзначено в Одесі не 
тільки гастрольними виступами артистів і 
художніх колективів з братньої країни.

Грає югославська піаністка Влаженка Арніч.

Філармонія провела вечір югославської му
зики. У цьому концерті виступила югос
лавська піаністка Блаженна Арніч. яка 
стажується в Одеській консерваторії в кла
сі в. о. професора Л. Гінзбург. Батько 
Блаженки — Блаж Арніч — відомий компо
зитор, автор багатьох симфонічних, камер
них творів. Одесити познайомилися з його 
І фортепіанним концертом «Перший політ», 
присвяченим молоді. Вперше прозвучав у 
Радянському Союзі його концерт для флей
ти з оркестром, який віртуозно виконав 
соліст симфонічного оркестру Одеської фі
лармонії заслужений артист УРСР С. За
їрськи й. До програми вечора ввійшло 
симфонічне скерцо «Біла Крайна» відомо
го югославського композитора Маріана Ко- 
зини. У концерті взяв участь симфонічний 
оркестр філармонії під керуванням Г. Ога- 
незова.

І. ЗИМНО

%™'*'Рольне турне по нашій 
країні здійснили лауреати II Міжна
родного конкурсу артистів балету в 
Москві солісти Національного бале
ту Напади Карен Нейн і Френк Огю- 
стін, які виступили в Москві, Таллі
нн Вільнюсі. На сцені Київського те
атру вони виконали провідні партії 
в балеті «Жізель» А. Адана.

На сцені Київської опери у спектак
лі ((Борис Годунов» М. Мусоргськоео 
в партії Бориса виступив соліст Ве
ликого театру СРСР Олександр Ог-
И Х вЦ Є Є  »

НОВІ ЗАПИСИ

С 10 07881--2. Б. Которович (скрипка), 
П. Полухін (гітара). Н. Паганіні. Чотири 
сонати. М. де Фалья. Іспанська народна 
СІ° 1т.а- М. Скоріш. Іспанський танок.

С 10 07907—8. І. Шамо. Симфонія для 
струнного оркестру. Концерт для флейти 
та струнних. Вик. В. Антонов та камерний 
оркестр.

С 31—08039—40. Тріо бандуристок М. Сер- 
няк, І. Содомора, Н. Хома. Зозуленька, По
між вербами стежка пролягла та ін.

С 60—07849—50. Естрадні пісні. Б. Янівсь- 
кий. Сум Афродіти, Осінній цвіт калини та 
ін. В. Ільїн. Сніг, Зоряний час та ін.
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