


Народжена Жовтнем

Великий Жовтень відкрив нову епоху в історії людства, 
розпочав новий етап в його духовній діяльності. Він приніс 
з собою не тільки нові ідеї та настрої, нові уявлення про 
роль і соціальну функцію прекрасного в житті суспільства. 
Жовтнева революція вивільнила творчі можливості раніш 
уярмлених народів, відкрила перед ними широку дорогу 
до вершин мистецтва, до пізнання безсмертних художніх 
цінностей, створених людством упродовж його тисячолітньої 
історії.

Жовтень 1917 року докорінно змінив соціальну структу
ру суспільства: хто був нічим, той став усім! Театри й кон
цертні зали заповнили нові глядачі й слухачі, у мистецтво 
прийшли сини й дочки робітників і селян, безпосередні 
учасники класових битв.

Під впливом нових ідей, нового смислу буття змінились 
характер і зміст художньої творчості. В центрі її визначив
ся подвиг народу, на перший план висунувся герой рево
люції, до кінця відданий справі соціального й національного 
визволення трудящих.

На Україні, в республіці з багатими співацькими тради
ціями, потужний наступ нового передусім проявився у пісен
ному й хоровому жанрах, зокрема у фольклорі, який почав 
бурхливо розвиватися в перші роки Радянської влади. З’я
вилися пісні про знаменні петроградські події жовтня 1917 
року, про вождя пролетарської революції В. І. Леніна, про 
громадянську війну і її героїв. Широко побутували сати
ричні пісні, що висміювали ворогів трудового народу — Де- 
нікіна, Петлюру, Скоропадського, Махна та подібних до них. 
Між ними особливо вирізнилося знамените «Яблучко», 
відоме в багатьох варіантах. Ця пісня набула великої по
пулярності, розповсюдилася російською, білоруською та ін
шими мовами, стала справді всенародною радянською піс
нею. У композиторській творчості (М. Леонтовича, К. Сте- 
ценка, Г. Верьовки, Я. Яциневича) з’явилися українські 
«стильові версії» обробок відомих революційних пісень 
(«Інтернаціонал», «Червоний прапор», «Ми ковалі», «Вар
шав’янка», «Сміло у ногу, рушайте», «Марсельєза»). Я. Сте
повий надрукував цілий збірник таких пісень у власних 
аранжировках («Збірка революційних пісень», К., 1921). Усе 
це відіграло першорядну роль у вихованні класової само
свідомості й інтернаціональної солідарності трудових мас, 
підносило їх на подвиг в ім’я свободи і комуністичного 
майбутнього.

Входження в українське радянське мистецтво теми Жовт
ня й усього того, що принесла пролетарська революція, на
бувало все більш цілеспрямованого характеру й посідало 
все вагоміше місце в різних жанрах, видах і формах ху
дожньої творчості. Цьому, зокрема, активно сприяла дек
ларація «Жовтень у музику», проголошена 1924 року пер
шою на Україні музично-творчою організацією — Товари
ством ім. М. Леонтовича, що було засноване в 1922 році і 
відіграло позитивну роль у консолідації працівників му
зичного фронту республіки. Декларація закликала до об’єд
нання усіх «активно-революційних» музичних сил для здій
снення тих важливих накреслень у галузі культури, що їх 
висувала радянська дійсність, до написання творів на ре
волюційні теми, до розгортання масового самодіяльного ру-. 
ху, до впровадження в усі ланки мистецького життя самого 
духу Жовтня.

Першим значним за своєю ідейно-художньою вагою твор
чим відгуком на декларацію «Жовтень у, музику» був збір
ник оригінальних хорів «Червоний заспів», складений з 
нових творів М. Вериківського, В. Верховинця, П. Козиць- 
кого, Л. Ревуцького та ін. Уже назва збірника (до речі, 
запозичена укладачами з однойменного вірша молодого, роз
стріляного денікінцями радянського поета В. Чумака) ви
значає ідейну спрямованість і емоційний характер уміщених 
у виданні творів. Написані на актуальні теми сучасності, 
позначені майстерним володінням хоровою виразовістю тво
ри, які увійшли в збірку «Червоний заспів», набули широ
кого розповсюдження серед професіональних та аматорських

колективів. Незважаючи на фактурну, гармонічну й поліфо
нічну складність деяких хорів (зокрема Вериківського і Ко- 
зицького), вони знайшли достойних інтерпретаторів як се
ред професіональних, так і самодіяльних співаків. Спричи
нили це соціальна гострота й чітка ідейна спрямованість 
художніх задумів, свіжість і стильова «незатертість» музич
ного втілення поетичного слова, палке бажання любителів 
хорового співу відгукнутися співзвучним часові мистецтвом 
на знаменні події в житті суспільства. А крім усього — 
уже згадувана любов нашого народу до хорового співу, 
славні традиції у даній галузі музичної культури, які роз
вивалися і вдосконалювалися упродовж багатьох століть.

Значно менш сприятливою була доля решти жанрів 
української музичної творчості й відповідних видів виконав
ства. Найскладніші з них — опера й симфонічна музика — в 
царській Росії та Австро-Угорській імперії були позбавлені 
всяких умов для нормального розвитку. Найвидатніший 
український композитор минулого М. Лисенко написав ряд 
талановитих опер, але за життя автора тільки деякі з них 
потрапили на професіональну сцену. А найкращий його 
твір — «Тарас Бульба» — вперше поставлено тільки за ра
дянського часу. Іншим композиторам, які працювали в га
лузі оперної музики — П. Сокальському, Я. Лопатинському,
А. Вахнянинові, Д. Січинському, К. Стеценкові, В. Підго- 
рецькому — «повезло» ще менше. їх твори зовсім не стави
лися професіональними театрами й лише деякі удостоїлися 
сценічного втілення силами артистів-аматорів.

Ще гіршою була ситуація з українською симфонічною 
музикою. У її написанні пробували свої сили М. Вербиць- 
кий і П. Селецький, П. Сокальський і М. Лисенко, М. Ка- 
лачевський і В. Сокальський, І. Рачинський і Г. Любомир- 
ський, М. Тутківський і Б. Яновський та ін. У їх доробку 
був ряд талановитих симфоній, сюїт, фантазій, п’єс. Проте 
вони або зовсім не звучали на концертній естраді, або 
назавжди зникали з музичного обігу після першого вико
нання. Така ж картина спостерігалася у галузі балетної 
музики (якої в українській творчості дожовтневого періо
ду не було зовсім) і камерно-інструментальної.

Отже, перед будівниками молодої соціалістичної культури 
стояли невідкладні завдання не тільки щодо кардинально
го тематичного й художньо-образного оновлення музики, 
а й щодо розширення і професіоналізації ряду її  жанрів, 
виховання високофахових виконавців різних профілів. Бо 
ж загальновідомо, що успішне вирішення нагальних проблем 
розвитку будь-якої галузі культури без достатньої кількості 
кваліфікованих кадрів — неможливе.

Тому природно, що на Україні, як і в інших братніх 
радянських республіках, Комуністична партія поряд з утво
ренням професіональної мистецької бази звертає велику ува
гу на підготовку нових творчих і виконавських кадрів. 
У спеціальні музичноосвітні заклади, в численні студії, що 
виникали при заводських осередках культури, прийшли та
лановиті представники робітничо-селянської молоді, які зі 
справжнім ентузіазмом узялися за оволодіння «секретами» 
музичного мистецтва. Значно сприяли цьому видатні май
стри російської музики. «Величезну допомогу було подано 
братнім союзним республікам в культурному будівництві, в 
піднесенні освіти, підготовці кадрів,— говорив Л. І. Бреж
нєв.— У вищих навчальних закладах найбільших . центрів 
країни вчились великі загони посланців національних рес
публік, областей і округів. У самих республіках було відкрито 
десятки університетів та інститутів. Соціалістична культур
на революція волею партії швидко досягла найвіддаленіших 
окраїн» (Л. І. Брежнєв. Ленінським курсом. Т. 4  К., 1974, 
стор. 51).

Російські музиканти зробили неоціненний внесок у ста
новлення музичної культури в нашій республіці. Зокрема, 
у Києві справу підготовки творчих кадрів очолили Р. Гліер, 
учнями якого були найвидатніші українські радянські ком
позитори Б. Лятошинський і Л. Ревуцький, а також Б. Явор- 
ський, що виховав для української музики таких талано



витих її майстрів, як М. Леонтович, М. Вериківський, Г. Ве- 
рьовка, П. Козицький та ін. У Харкові підготовкою моло
дих композиторів керував С. Богатирьов. Його школу висо
кого професіоналізму пройшли М. Коляда й А. Штогаренко, 
Ю. Мейтус і Д. Клебанов, В. Борисов і П. Гайдамака та ін. 
Значний внесок у цю важливу справу зробив також В. Зо- 
лотарьов, у якого вчилися К. Данькевич, В. Фемеліді,
А. Свєчніков. А чудовий композитор і піаніст, активний 
громадський діяч В. Косенко був вихованцем Петроградської 
консерваторії.

Отже, по суті, всі майстри української музики, котрим 
судилося закласти підвалини соціалістичної національної 
культури, пройшли школу високого професіоналізму під ке
рівництвом видатних російських музикантів. Вони прище
пили своїм вихованцям не тільки смак до активного твор
чого пошуку, а й високі художньо-естетичні принципи ро
сійської класики. Це й спричинило ті знаменні успіхи, яких 
домоглася українська музика в перше ж десятиліття Ра
дянської влади.

Зважаючи на вимоги й потреби часу, в республіці скла
лася нова пісенна культура, заснована на сучасних радян
ських темах, на взятих з повсякденного трудового й гро
мадського життя образах. Виникає своєрідний жанр масо
вої пісні, в музичному становленні якого важливу роль 
відіграли стильові чинники революційних пісень міжнарод
ного пролетаріату, а також окремі ритми й інтонації на
родних, побутових та історичних пісень (зокрема маршових 
козацьких).

У цьому жанрі особливо яскраво проявили себе К. Бо- 
гуславський, В. Верховинець, М. Вериківський, П. Козиць
кий, М. Коляда, Ф. Попадич та ін. Кращі їх твори гли
боко увійшли в побут трудящих, інколи набуваючи функ
цій і значення справді народних. Окремі ж зразки укра
їнської радянської пісенності переступили межі республіки, 
полюбилися іншим народам, стали явищами інтернаціональ
ної соціалістичної культури.

Хорова музика збагатилася такими визначними творами, 
як диптих «Плач Ярославни» — «Дивний флот на сонці сяє» 
Козицького, «На майдані» Вериківського, «Пісня кузні» 
П. Толстякова. Продовжуючи естетичні принципи М. Леон- 
товича, Вериківський і Козицький створили цикли висо- 
комайстерних хорових композицій на основі текстів і ме
лодій народних пісень. Неперевершеною художністю позна
чені цикли Ревуцького — «Сонечко», «Козацькі пісні», «Га
лицькі пісні».

З’являються перші зразки камерно-інструментальних ан
самблів (Косенка, Коляди, Козицького, Лятошинського, Фе- 
меліді, Яновського), чудові сольні інструментальні п’єси на
званих композиторів і Ревуцького. На продукування тво
рів даного типу варто зважити з огляду на те, що їх на 
Україні до Жовтневої революції майже не було (за ви
нятком ансамблів і фортепіанних п’єс Лисенка). А крім 
усього загальновідомо, що саме цей жанр належить до най
складніших як своєю естетичною проблематикою, так і ви- 
разовістю.

Глибоким проникненням в образну суть і стилістику пое
тичного слова позначені численні романси Косенка і Лято
шинського. Косенко, зокрема, був автором першого циклу 
на вірші радянського поета («На майдані», «Мобілізують
ся тополі», «Іду з роботи я, з заводу», слова П. Тичини).

Цілком вдалими були спроби українських радянських 
авторів в галузі вокально-симфонічній, що ознаменувалися 
появою таких своєрідних і художньо яскравих полотен, як 
ораторія «Дума про дівку-бранку Марусю Богуславку» М. Ве
риківського й поема-кантата «Хустина» Л. Ревуцького. ^

Перші українські радянські опери («Іскри» С. Ройзен- 
тура і «Вибух» Б. Яновського) не були вдалими. Неуспіх 
твору Ройзентура визначився недостатньою обдарованістю 
автора, невмінням підпорядкувати традиції жанру здійснен
ню нових художніх завдань. Опера Яновського зазнала не
вдачі через повне ігнорування традицій і порушення за

конів жанру, через бездумне «новаторство», що не було 
зумовлене специфікою теми й особливостями розгортання 
сюжету. Проте обидва твори прокладали шлях для появи 
більш досконалих зразків жанру, зокрема «Яблуневого по
лону» О. Чишка, «Думи чорноморської» Б. Яновського, «Роз
лому» В. Фемеліді, котрі являли собою певний якісний крок 
уперед у становленні української радянської опери. Що це 
так, свідчить успіх «Розлому» також в інших республіках 
(оперу поставили театри Свердловська й Тбілісі).

Та найвищим досягненням в галузі музичного театру бу
ла опера «Золотий обруч» Б. Лятошинського, що оспівала 
подвиг невеликої руської громади в Карпатах, яка пере
ступила шлях ордам татаро-монголів на Захід. Оцінюючи 
твір Лятошинського в наш час, «Советская музьїка» пи
сала: «Незважаючи на більш як сорокалітній вік, «Золотий 
обруч» — справжня сучасна партитура, сучасна за складом 
музичного мислення, за напругою драматичного «пульсу». 
Вона безперечно належить до кращих творів українського 
мистецтва, яке ще чотири десятиліття тому перебувало на 
рівні найвищих досягнень нашого століття» (ж. «Советская 
музьїка», 1972, № 3, стор. 36).

Становлення і розвиток української радянської симфо
нічної музики передусім нав’язані з іменами Б. Лятошин
ського й Л. Ревуцького. їх перші симфонії створювалися 
під безпосереднім керівництвом Р. Гліера (обидві йому і 
присвячені). Природно, що на їх концепції і виразових за
собах позначився вплив тих естетичних засад, які сповіду
вав видатний російський митець. Поряд з поглибленим лі
ричним висловом Лятошинський продемонстрував схильність 
до музики драматичної, до монументальності художньої фор
ми. Ревуцький проявив себе симфоністом, що тяжіє до ліро- 
епічного способу музичного мислення. Обидва автори по
казали високу професіональну підготовку, вільне володін
ня оркестровими барвами.

З російської музичної класики випливають сюїта «Вес
нянки» Вериківського та «Ювілейна симфонія» Фемеліді. 
Першу написано в характері відомих «Восьми російських 
пісень для оркестру» А. Лядова. Будучи добрим знавцем 
українського фольклору і кращих національних мистецьких 
традицій, Вериківський переосмислив художні й компози
ційні засади твору Лядова на рідному народнопісенному 
грунті, запровадив у партитуру деякі прийоми хорового пись
ма. Створена до десятої річниці Жовтня, симфонія Фемеліді 
становить спробу поєднання традицій «кучкистів» (зокре
ма О. Бородіна) з тематизмом революційних пісень. Що
правда, їх мелодії в контексті цілого твору звучать дещо 
знеосіблено, певною мірою декларативно.

Десята річниця Жовтневої революції явилася своєрідним 
підсумком першого етапу розвитку соціалістичної культу
ри. Митці радянських республік прагнули перед усім світом 
продемонструвати ті величезні досягнення, яких домоглися 
раніш поневолені народи в розгортанні своїх духовних сил.
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На честь славної дати на Україні було оголошено кон
курс на кращий музичний твір. Найвищими нагородами 
відзначено Л. Ревуцького за Другу симфонію і Б. Лято- 
шинського за Увертюру на чотири українські народні те
ми. Обидва твори е взірцевими щодо симфонічного пере
осмислення народнопісенного матеріалу. Ревуцький зосере
дився на побутових та обрядових мелодіях, Лятошинський — 
на веснянках. Автори продемонстрували в кожному окремо
му випадку вельми самобутній підхід до проблеми перетво
рення народних мелодій. Вони зважили при цьому на їх 
національну стильову специфіку — інтонаційно-ладова й гар
монічна будова, оригінальні прийоми «гуртового» (багатого
лосого) співу тощо. Проте головне, чого композиторам уда
лось домогтися,— правдиве розкриття, збагачення і симфо
нічне узагальнення тієї образної енергії, котра нагромаджу
валася у фольклорних зразках протягом багатьох століть їх 
побутування. Причому здійснено це на рівні найвищих до
сягнень сучасної композиторської техніки. Названі твори 
Лятошинського й Ревуцького посіли провідне місце в сим
фонічному репертуарі. Вони прозвучали не тільки на Украї
ні, а й в інших братніх республіках, діставши високу оцін
ку як видатні явища загальнорадянської музичної культури.

Кінець 20-х — початок 30-х років ознаменувався подаль
шим становленням нових жанрів і форм. Загальне визнан
ня, як вдала спроба втілення засобами симфонічної музики 
радянського характеру, одержала «Героїчна увертюра» В. Ко- 
сенка. На рубіж двох десятиліть припадає також поява пер
ших українських балетів: «Пана Каньовського» М. Вериків- 
ського, «Карманьйоли» В. Фемеліді, «Ференджі» Б. Яновсь- 
кого. Про успіхи нашої музики і в даній галузі свідчить 
постановка «Карманьйоли» і «Ференджі» в інших радянсь
ких республіках.

Отже, протягом тільки одного десятиліття на Україні, як 
і в інших братніх республіках, були закладені міцні під
валини високопрофесіональної музичної культури — соціаліс
тичної за змістом, національної за формою. З’явився ряд 
творів різних жанрів, які своїм значенням вийшли за на
ціональні межі, стали цінним надбанням усієї радянської 
музики.

Важливою подією в громадському й культурному житті 
всього Радянського Союзу було прийняття у квітні 1932 
року Постанови ЦК ВКП(б) «Про перебудову літературно- 
художніх організацій». Згідно з цим важливим документом 
різні угруповання письменників, художників, композиторів 
були ліквідовані і всі митці об’єдналися у творчі спілки. 
Це сприяло консолідації художньої інтелігенції, її згурту
ванню навколо важливих завдань, що їх Комуністична пар
тія висувала перед працівниками культури.

Спираючись на міцну ідеологічну, естетичну й органі
заційну базу, композитори Радянської України розширюва
ли тематичний обсяг творчості, продовжили роботу по уста
ленню нових музичних жанрів і форм, нових типів худож
нього вислову. З монументальним Концертом для фортепі
ано з оркестром виступив Л. Ревуцький. Над твором цієї 
ж форми почав працювати В. Косенко. Принципи експре
сивної «симфонічної драми» накреслені в Другій симфонії 
Б. Лятошинського. У свіжій, безпосередній за манерою ви
слову Першій симфонії подав оригінальне тлумачення на
родних мелодій К. Данькевич. З композиціями цієї ж фор
ми виступили П. Глушков, М. Гозенпуд, Г. Майборода,
В. Нахабін. Творення українських симфонічних поем за
початкували В. Барабашов («Мідний вершник»), В. Борисов 
(«Кармелюк», «Траурно-героїчна»), К. Данькевич («Тарас 
Шевченко», «Отелло»), М. Коляда («Штурм Тракторного»),
В. Косенко («Молдавська»), Г. Майборода («Лілея») та ін.

Оперний жанр збагатився «Наймичкою» і «Сотником» 
М. Вериківського, «Трагедійною ніччю» К. Данькевича, «Кар- 
мелюком» В. Йориша, «Щорсом» Б. Лятошинського, «Пе
рекопом» Ю. Мейтуса, В. Рибальченка, М. Тіца. На балет
ній сцені з’явилися «Лілея» К. Данькевича, «Міщанин з То
скани» В. Нахабіна, «Лісова пісня» М. Скорульського, «Світ
лана» Д. Клебанова.

Отже, творчий процес неухильно розгортався, тематика 
збагачувалася за рахунок включення тем з історичного і 
революційного минулого, радянського сьогодення, осмис
лення сюжетів з класичної літератури. З усього, що з’яви
лося в українській музиці у передвоєнні роки, поряд з 
Концертом для фортепіано Ревуцького і Другою симфонією 
Лятошинського, заслуговують на відзначення «Наймичка» 
Вериківського, що є одною з перших вдалих спроб втілен
ня шевченкової теми в оперному жанрі, та особливо «Щорс» 
Лятошинського — монументальне героїко-епічне полотно про

подвиг трудового народу в боротьбі з внутрішніми й зов
нішніми ворогами в роки громадянської війни.

На кінець 30-х років композиторський колектив Радян
ської України виріс у потужну творчу силу, здатну вирі
шувати на сучасному рівні важливі художні проблеми. 
Склад організації систематично оновлювався молодими ком
позиторами, вихованцями Київської, Харківської, Одеської 
консерваторій.

1939 року, в зв’язку з возз’єднанням з СРСР західноук
раїнських і західнобілоруських земель у сім’ю радянських 
митців увійшло значне своєю художньо-творчою потенцією 
поповнення. Членами української композиторської організа
ції стали С. Людкевич — автор монументальних вокально- 
симфонічних полотен, симфонічних і хорових творів; 
В. О. Барвінський, перу якого належало чимало камерно- 
інструментальних і вокальних композицій, Концерт для фор
тепіано з оркестром, а також М. Колесса, Р. Сімович,
А. Кос-Анатольський, Є. Козак, що проявили себе у різних 
жанрах творчості. Входження цих митців у дружну сім’ю 
радянських композиторів мало і те принципове значення, 
що вся українська музична творчість «освітилася» активним 
переосмисленням специфічних образів, інтонацій, ладів і 
ритмів, узятих з західноукраїнського пісенного й інструмен
тального фольклору.

Проте натхненна праця радянських людей, і в тім числі 
творчої інтелігенції, була перервана віроломним нападом 
на нашу країну фашистських полчищ. Природно, що всі 
помисли й інтереси письменників, художників, композито
рів, працівників театру та кіно були спрямовані на здійс
нення тих важливих ідеологічних завдань, які диктувалися 
тривожними й драматичними обставинами воєнного часу. 
Ряд композиторів було призвано до Радянської Армії, 
чимало українських митців евакуювалися на Схід і, незва
жаючи на викликане війною лихоліття, були гостинно при
йняті в братніх республіках.

У Саратові перебував Б. Лятошинський, де активно спів
працював з радіостанцією «Тарас Шевченко», яка вела мов
лення на окуповану ворогом Радянську Україну. Він ство
рив тоді багато сольних і хорових обробок народних пі
сень, написав кілька великих камерно-інструментальних 
ансамблів, серед яких вирізняється монументальний форте
піанний «Український квінтет», в котрому з високою ху
дожньою правдою відбиті образи, думи і настрої радян
ських людей у роки Великої Вітчизняної війни.

Героїка подвигу, партизанська звитяга, участь у визво
ленні України від фашистського рабства представників усіх 
народів СРСР — провідна ідея, основний пафос кантати-сим- 
фонії «Україно моя» А. ПІтогаренка, яка поряд з «Україн
ським квінтетом» Лятошинського є одним з кращих творів 
про Велику Вітчизняну війну в усій радянській музиці.

Дружба народів, ця животворна й цементуюча сила со
ціалістичного суспільства, особливо яскраво проявилася у 
грізні роки війни. Митці України, перебуваючи в Узбеки
стані (Л. Ревуцький, М. Вілінський, Г. Таранов), Казах
стані (М. Скорульський, О. Сандлер), Туркменії (Ю. Мей- 
тус, А. Штогаренко, О. Зноско-Боровський), Башкирії (М. Ве- 
риківський, Г. Верьовка, П. Козицький) поряд з творчістю 
вели активну громадську роботу, брали участь у діяльності 
композиторських організацій, наукових і навчальних зак
ладів. Проте основною була творчість. Вони написали бага
то композицій різних жанрів на національну тематику: опе
ри «За Батьківщину» П. Козицького, «Лейлі і Межднун» 
та «Абадан», «Туркменська симфонія» Ю. Мейтуса, балет 
«Акпамик» О. Зноско-Боровського (опери Мейтуса і балет 
Зноска-Боровського написані у співавторстві з туркменськи
ми композиторами Д. Овеговим, А. Кулієвим, В. Мухато- 
вим), симфонічна «Степова поема» М. Скорульського і його 
ж Фортепіанний квінтет на мелодії класика казахської лі
тератури й музики Абая Кунанбаєва. У них широко вико
ристано й переосмислено на основі високого професіона
лізму, місцевий фольклор. Тим самим українські майстри 
активно сприяли становленню окремих жанрів національ
них музичних культур, прокладали шляхи для виявлення, 
теоретичного освоєння й практичного застосування народ
нопісенних багатств. Адже досвід українських композито
рів у цьому напрямі був значним і загальновизнаним.

Плануючи підступний напад на Країну Рад, фашисти пле
кали надію порушити дружбу і єдність народів СРСР. Про
те й цьому^ сподіванню найлютіших ворогів людства не су
дилося здійснитися. В час найсуворіших випробувань ле
нінська дружба народів стала ще міцнішою, трудящі соці
алістичної Батьківщини ще тісніше згуртувалися навколо
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Комуністичної партії, продемонстрували безмежну відда
ність заповітам Ілліча. З війни народи СРСР вийшли ще 
сильнішими, ідейно монолітними, зв’язаними найтіснішими 
духовними узами. Свідченням цього може служити пово
єнна діяльність радянської творчої інтелігенції, у тому чис
лі українських композиторів.

Музична культура Радянської України по суті заверши
ла процес становлення і увійшла в період ідейно-естетич
ної і професіональної зрілості. Цілковито викристалізува
лись основні жанри музичної творчості. Яскрава національ
на визначеність вислову органічно інтегрувалася з сучас
ними формами художнього мислення. Видатну роль у цьому 
відіграв і відіграє постійний взаємообмін мистецькими цін
ностями між братніми радянськими народами, активне ос
воєння українськими авторами творчого досвіду як віт
чизняних, так і прогресивних зарубіжних композиторів. 
Кількісне збагачення продукції неодмінно супроводжується 
якісним її зростанням. Українська музика увійшла повно
правним членом у загальнорадянську соціалістичну куль
туру» вона все певніше завойовує тривкі міжнародні пози
ції. Нині радянська музика, незалежно від національної 
приналежності її творців, виступає перед світом потужним 
фронтом мистецтва соціалістичного реалізму.

Тема подвигу народу в роки Великої Вітчизняної війни 
продовжувала хвилювати українських митців і у повоєнні 
роки. Кращими операми, в яких відбито різні сторони бо
ротьби народних мас з фашизмом, є «Молода гвардія» і «Рі- 
хард Зорге» Ю. Мейтуса, «Милана» Г. Майбороди, «Повер
нений травень» В. Губаренка. Це натхненні музичні розпо
віді про мужність і патріотизм нашої молоді («Молода гвар
дія»), про подвиг радянського розвідника у ворожому тилу 
(«Ріхард Зорге»), про силу антифашистського опору на За
карпатті і визволення цього краю від окупантів («Милана»), 
про героїзм і моральну перевагу радянського солдата («По
вернений травень»).

У симфонічній музиці тема боротьби з фашизмом одер
жала своє втілення у таких творах, як Друга симфонія 
К. Данькевича, Четверта сюїта Ю. Мейтуса, Друга симфо
нія В. Нахабіна, поема «Сильніше смерті» М. Скорика, 
Друга («Героїчна») симфонія 6. Станковича, Третя симфо
нія Ю. Іщенка та ін. Коли в творчості старших авторів 
тема народного подвигу відбита в плані відтворення без
посередніх вражень і настроїв, то Скорик, Станкович та 
Іщенко ведуть розповідь про героїку і трагедію війни мов
би «на відстані», з ідейно-художніх позицій сучасного митця 
й громадянина.

Підкреслено індивідуальний підхід до тлумачення подій 
та обставин Великої Вітчизняної війни спостерігається у 
вокально-симфонічній поемі «Слався, Вітчизно моя» Г. Жу
ковського, кантаті «Дружба народів» Г. Майбороди, моно
опері «Балада війни» О. Білаша, в піснях і хорах Г. Ве- 
рьовки, М. Вериківського, П. Козицького, Л. Ревуцького, 
П. Майбороди, А. Коса-Анатольського, Б. Лятошинського, 
І. Шамо та ін.

У вельми своєрідному плані відбито тему Вітчизняної 
війни у Другому квартеті А. Філіпенка, присвяченому
С. Ковпаку. Це, мабуть, один з перших програмних камер
но-інструментальних циклів, причому програмність набли
жається до сюжетного типу. Автор послідовно розкриває 
героїку партизанської боротьби, побут народних месників, 
майстерно відтворює романтику подвигу.

Та найвидатнішим твором, навіяним подіями, настроями 
і переживаннями періоду війни, є Третя симфонія Б. Лято
шинського, яка становить значний внесок автора в усю ра
дянську музику. Це монументальна, сповнена глибокого дра
матизму й трагедійності «симфонічна драма», концепція якої 
заснована на гострій конфліктності образів, на справді фі
лософському осмисленні задуму. Третя симфонія — це твір 
української музики, що підніс її на новий щабель висо- 
копрофесіонального втілення узагальненої змістовності.

Основне місце у творчості повоєнного часу посіли сучас
на й історико-революційна теми. Вони однаковою мірою 
хвилюють авторів оперної і балетної, симфонічної і во
кально-симфонічної, хорової і пісенної, камерно-вокальної 
і камерно-інструментальної музики. Проте не варт розумі
ти, що митці ігнорують у своїй роботі теми з героїчного 
минулого народів нашої Вітчизни, сюжети й образи з кла
сичної і радянської літератури. Усе певніше виходять 
українські композитори за національні тематичні межі, де
монструючи цим свою громадянську зрілість і зрілість куль
тури свого народу. Тематичне й образне багатство — одна 
з суттєвих прикмет сучасного музично-творчого процесу в 
республіці.

Цілим рядом творів репрезентована історико-революпій- 
на тема. У її  мистецькій реалізації автори продемонстру
вали високе чуття громадянськості. Незважаючи на окремі 
невдачі, композитори наполегливо крокують невторованим 
шляхом, беруться за творче осмислення складних і смис
лово багатовимірних завдань. Знаменним у цьому є те, що 
найбільші набутки української музики в даному напрямі 
припадають на оперний жанр. Схвалення всесоюзного слу
хача й глядача одержали «Арсенал» Г. Майбороди, «Заги
бель ескадри» В. Губаренка, «Брати Ульянови» Ю. Мейту
са, «Десять днів, що потрясли світ» М. Кармінського, 
«Комуніст» Д. Клебанова. Втілюючи сюжет і накреслюючи 
систему образів, автори перелічених опер свідомо уникають 
декларативності й плакатності вислову. Провідну ідею того 
чи іншого задуму вони прагнуть передати розкриттям пев
них аспектів особистої долі героїв шляхом відтворення їх 
внутрішніх помислів і переживань, їх невгасимого грома
дянського горіння.

Особливе місце у творчості радянських митців посідає 
тема В. І. Леніна. Найперше образ вождя втілено в хоро
вій і пісенній українській музиці в середині 20-х років 
(В.̂  Борисов, М. Вериківський, В. Верховинець, П. Козиць- 
кий, В. Ступницький, П. Толстяков та ін.). У повоєнний час 
Іллічу присвячували опери (вже згадувані «Брати Ульяно
ви» і «Десять днів, що потрясли світ»), великі вокально- 
симфонічні полотна (ораторії «Ленін» М. Дремлюги і «Сол
дати Ілліча» І. Ковача, дума «Була зима з відлигою» і кан
тати «Ми ковалі своєї долі» Г. Верьовки, «Жовтневі новели» 
Г. Жуковського, «Жовтень» К. Данькевича, «Ленін» Л. Дич
ко, «Ода пісні» Л. Ревуцького), хори й пісні О. Білаша, 
П. Майбороди, Ю. Мейтуса, А. Філіпенка, Я. Цегляра, І. Ша
мо та багатьох інших. Коли зважити, що образ Леніна, його 
ідеї та заповіти проходять червоною ниткою через усі твори, 
присвячені радянському сьогоденню, то можна дійти виснов
ку, що ленініана в українській музиці є одним з основних 
напрямів її розвитку.

Значний розділ оперного доробку пов’язаний з історич
ною тематикою. Причому найчастіше теми такого змісту 
входили в музику через їх літературне осмислення нашими 
видатними письменниками. Два твори на основі драми «Ярос
лав Мудрий» І. Кочерги написали Г. Майборода і Ю. Мей- 
тус, Шевченкові «Гайдамаки» послужили першоджерелом для 
виникнення однойменної опери О. Білаша. Поштовхом до 
створення «Богдана Хмельницького» К. Данькевича стала ві
дома драма О. Корнійчука. Коли додати до цього опери «Зо
лотий обруч» (за І. Франком) Б. Лятошинського, «Дума 
чорноморська» (за народною думою про Самійла Кішку) 
Б. Яновського, «Довбуш» (за народними піснями й леген
дами) С. Людкевича — то чітко вимальовується тенденція 
авторів зосереджуватися на найзнаменніших явищах, по
діях чи особах з історичного минулого. Нерідко їх висвіт
лення співзвучне з тим, що відбувається у сучасному жит
ті. Наприклад, постановка опери «Льодове побоїще» Г. Та
ранова (про розгром Олександром Невським німецьких псів- 
рицарів на льоду Чудського озера) в 1942 році в Ташкенті 
була сприйнята громадськістю як актуальна мистецька по
дія, цілковито співзвучна боротьбі радянського народу з 
нащадками псів-рицарів — німецькими фашистами і їх по
плічниками.

Літературні твори вітчизняних класичних і радянських 
авторів послужили поштовхом і художньою основою для 
написання ряду музично-сценічних полотен казково-фан
тастичного, побутового та іншого змісту. Так виникли опе
ри «Лісова пісня» і «У неділю рано зілля копала», балети 
«Тіні забутих предків» і «Відьма» В. Кирейка, опери «Укра
дене щастя» і «Анна Кареніна» Ю. Мейтуса, балети «Лісо
ва пісня» і «Дівчина і смерть» Г. Жуковського, «Сорочин- 
ський ярмарок» та «Оксана» В. Гомоляки, «Камінний гос
подар» В. Губаренка, «Каменярі» М. Скорика, «Досвітні 
вогні» Л. Дичко, «Данко» і «Таврія» В. Нахабіна, «Сойчине 
крило» А. Коса-Анатольського та ін.

Значні успіхи українських композиторів у галузі хоро
вої, камерно-інструментальної та камерно-вокальної музи
ки (П. Гайдамака, Л. Дичко, М. Дремлюга, М. Жербін, 
І. Карабіц, Б. Лятошинський, Г. Ляшенко, Ю. Іщенко, 
Г. Майборода, Ю. Мейтус, Л. Ревуцький, А. Філіпенко, 
А. Штогаренко, І. Шамо та ін.).

Великі досягнення пов’язані з пісенним жанром. Багато 
творів О. Білаша, І. Драго, А. Коса-Анатольського, П. Майбо
роди, І. Шамо та ряду інших авторів набули всесоюзного 
розголосу. Деякі з них увійшли в міжнародний пісенний 
фонд, репрезентуючи перед любителями співу красу укра-
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їнських мелодій і ті художні набутий, яких домоглося наше 
мистецтво за роки Радянської влади.

У розповіді про перші десятиліття розвитку української 
радянської музичної культури зважалося на окремі, інколи 
й не до кінця досконалі твори, і це природно, бо у той час 
кожний твір нерідко репрезентував чи то якусь тенденцію, 
чи започатковував якийсь жанр або певну художню форму. 
У повоєнний період розгортання музично-творчого процесу 
в республіці набуло такого розмаху, що десятки, а то й 
сотні нових творів репрезентують характерні тенденції зро
стання цілої культури й ті чи інші особливості художнього 
мислення. В українському симфонізмі, наприклад, чітко 
склалося кілька його типів. Кожен з них вирізняється се 
ред інших певним емоційним змістом і спрямуванням, 
особливостями драматургії, тими чи іншими композиційни
ми прийомами і виразовими засобами. Нині можна говорити 
про симфонізм драматичний, героїчний, епічний, ліричний, 
картинний. Проте це не значить, що всі вони існують у «чи
стому» типологічному виді. Прикметною особливістю проце
су є «змішування» ознак, що дає право визначати свого ро
ду «проміжні» типи (наприклад, лірично-драматичний, ліри- 
ко-споглядальний, пісенно-ліричний, епіко-героїчний тощо).

Найвидатнішим представником драматичного симфонізму 
в українській музиці є Б. Лятошинський. Цей же тип репре
зентують окремі твори Д. Клебанова (Третя симфонія), 
І. Шамо (Перша симфонія), Л. Грабовського («Симфонічні 
фрески»), Г. Таранова (Четверта симфонія, «Три монумен
ти»), М. Полоза (Друга симфонія), Б. Буєвського (Друга 
й Третя симфонії), Ю. Іщенка (Третя й Четверта симфонії), 
Є. Станковича (Друга і Третя симфонії) та ін. Героїчний 
симфонізм найяскравіше проявився у творчості В. Косенка 
(«Героїчна увертюра»), С. Людкевича («Каменярі»), А. Свєч- 
нікова («Щорс»). Ліричний у «чистому» вигляді трапляється 
рідше. Найчастіше він є складовою ланкою «змішаних» ти
пів: лірико-драматичного (Друга симфонія Л. Ревуцького, 
Друга симфонія Г. Майбороди, Перша та Друга симфонії
В. Губаренка, Четверта Є. Станковича та ін.) і лірико-пісен- 
ного (Перша симфонія К. Данькевича, Перша і Друга сим
фонії В. Кирейка, симфонії Р. Сімовича, М. Колесси). Най
яскравішим представником картинного симфонізму є А. Што- 
гаренко. Проте в його доробку чимало композицій з явним

«ухилом» в інші типи музичної драматургії (наприклад, епі- 
ко-драматична Третя симфонія, ряд творів на молодіжну те
матику). До епіко-драматичних можна віднести і Першу сим
фонію («П’ять пісень про Україну») І. Карабіца, деякі твори 
М. Полоза, Я. Лапинського, Л. Колодуба.

Українська музика з давніх давен славилася розробкою 
фольклорних тем. Ця традиція знаходить своїх послідов
ників також у наш час. З народною піснею у той чи інший 
спосіб пов’язана переважна більшість сучасної композитор
ської продукції. Одначе в ній є багато зразків, де на пер
шому плані не тільки музичний матеріал фольклору, а й 
його специфічна образність. Сюди належать поема «Воз
з’єднання» Б. Лятошинського, «Гуцульська рапсодія» Г. Май
бороди, «Закарпатські ескізи» В. Гомоляки, Перша і Друга 
українські карпатські рапсодії Л. Колодуба та ін. Одним з 
найяскравіших творів такого типу, що протягом короткого 
часу набув популярності в усіх республіках СРСР і за ру
бежем, є «Карпатський концерт» для симфонічного оркестру 
М. Скорика.

Цілком природно, що даний огляд не в змозі охопити все, 
навіть значне, створене українськими композиторами за ро
ки Радянської влади. Нині, надихані історичними рішеннями 
XXV з’їзду' КПРС, зустрічаючи 60-річчя Великого Жовтня, 
майстри музичного мистецтва успішно працюють над тво
рами, присвяченими цій знаменній даті. Деякі з них уже 
реалізовані, зокрема опери «Крізь полум’я» В. Губаренка, 
«Пробудження» Л. Колодуба, деякі будуть виконані у святко
ві дні (опери «Іркутська історія» М. Кармінського, «Пісня 
тайги» О. Красотова, оперета «З піснею у серці» О. Білаша, 
ораторія «Люблячий тебе В. Ульянов» В. Бібіка, кантати 
«Рідний Ленін з нами» В. Рождественського, «Райдуга рево
люції» Г. Ляшенка та ін.).

Можна сподіватися, що названі твори, як і ряд неназва- 
них, увійдуть у скарбницю духовних надбань багатонаціо
нального радянського народу. Адже «наша культура,— гово
рив Л. І. Брежнєв,— соціалістична змістом, головним на
прямом свого розвитку, багатогранна своїми національними 
формами та інтернаціоналістська своїм духом і характером» 
(Л. І. Брежнєв. Ленінським курсом. Т. 4, К., 1974, стор. 58).

М. ГОРДІЙЧУК

Головна тема творчості
З образом Леніна в радянське мисте

цтво ввійшла нова тема, яку не можна 
було вирішувати старими виразовими 
засобами; настала пора пошуків прин
ципово нових шляхів її втілення. І тут, 
безумовно, було забезпечено великий 
простір для розгортання особистої іні
ціативи митців, їх індивідуальних на
хилів, їх думки і фантазії.

Показово, що ленінська тема, яка 
розкривається через марксистсько-ле
нінську концепцію особи — людини- 
творця, чиє життя неподільно пов’яза
не з життям народу і країни — утвер
джувалась в мистецтві принципами ре
алістичного методу. Кожен справжній 
майстер прагнув розповісти світові про 
Леніна-людину, революціонера, вчено
го, вождя «своєю» мовою. «У кожного 
художника,— казав поет І. Сельвінсь- 
кий,— свій Ленін! І це не тільки не 
відводить нас від істинності ленінсь
кого образу, а, навпаки, робить його 
ближчим, доступнішим... Бо Ленін — це 
передусім людина-час. Тут абсолютно 
точна (якщо така... можлива) копія 
громадянина на ймення В. І. Ленін- 
Ульянов була б просто-напросто невір
ною, незважаючи на те, що всі оче
видці в один голос стверджували б, що 
Ленін був саме таким...» («Литератур- 
ная газета», 21 листопада 1969 року).

Звертаючись до ленінської теми в

музиці, композитори шукають в ній ас
пекти, близькі їх творчій індивідуаль
ності. Тому в художньо повноцінних 
творах вона, крізь призму індивідуаль
ного мистецького бачення, постає перед 
нами щоразу по-новому. Кращі компо
зиції про Леніна (Прокоф’єва, Шоста- 
ковича, Свиридова, А. Хачатуряна, Ре
вуцького, Штогаренка, Щедріна, Еш- 
пая, Салманова, Дичко та багатьох ін
ших) — переконливі приклади «свого» 
вирішення цієї теми.

Самобутність творів нерідко пов’яза
на з застосуванням нових виразових 
засобів, з справді новаторськими від
криттями. Разом з тим широко вико
ристовувався революційний фольклор, 
йозначився також вплив ритмів та ін
тонацій ораторської за характером про
летарської поезії. Все це сприяло ство
ренню нової інтонаційної сфери. «При
родно, що новий зміст нашого мисте
цтва породжує і нові музичні засоби,— 
зазначав голова правління Спілки ком
позиторів СРСР Т. Хрєнников.— Важ
ливо, щоб ці нові засоби служили зба
гаченню ідейно-образного світу нашої 
музики, допомагали виразнішому й 
правдивішому втіленню... дійсності в її 
революційному розвитку і безмежній 
різноманітності» (Т. Хрєнников. Чело- 
век и музьїка сегодня. «Культура и 
жизнь», 1975, № 6, стор, 5).

Творчо використовуючи традиційні 
форми, композитори прагнуть до бага
томанітного вирішення ленінської те
ми — символічного, філософського, до
кументального, психологічного.

Як свідчить мистецька практика, 
композитори для більш повного і гли
бокого втілення образу Леніна часто 
вдавалися до синтезу мистецтв. Бо ж 
відомо, що художній синтез уможлив
лює повніше розкриття дійсності. Най
частіше він застосовується при зобра
женні героїчних образів, тем громадян
ського, соціально значущого звучання, 
які нерозривно пов’язані з завданнями 
ідейно-естетичного виховання нової 
людини. Радянські композитори, спи
раючись у своїй творчості на передо
ві традиції класичного мистецтва, ви
користовують передусім ті жанри, в 
котрих наявний синтез слова і музи
ки. Показово, що в нотографії музич
них творів, присвячених В. І. Леніну 
і опублікованих в СРСР з 1924 по 1967 
рік (1117 назв), 1052 назви належать 
до вокального, хорового, вокально-сим
фонічного та оперного жанрів (див. 
В. И. Ленин в музьше. Нотография. 
Приложение. Составитель Н. Григоро
вич. В зб. «В. И. Ленин и музьїкальная 
культура». «Советский композитор», М., 
1970). Але всередині традиційних му
зичних форм чітко простежуються по
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шуки нових шляхів, трансформація 
усталених жанрів при зіткненні їх з 
новим змістом.

Візьмімо хоча б назви великих во
кально-симфонічних творів: масове му
зично-театральне дійство «Опера на 
площі» М. Заріня, вокально-симфоніч
на повість «Шляхами Жовтня» А. Што- 
гаренка, концертно-симфонічна компо
зиція «По ленінських рейках» Г. По- 
дельського, вокально-симфонічні поеми
A. Мурова та Д. Дустмухамедова і т. д. 
Це широкі полотна, у котрих митці 
прагнуть не лише втілити образ во
ждя, а й показати основні етапи жит
тя нашої країни. Тому вони приді
ляють велику увагу оповідальному еле
менту, в якому величезну роль віді
грає слово. Справедливо відмічає А. Те- 
рещенко, що в переважній більшості 
«жовтневих» ораторій і циклічних кан
тат автори не обмежуються наявністю 
слова у вокальних партіях, а вводять 
у свої твори віршовані інтермедії, всту
пи, мелодекламацію, ритмодекламацію 
і т. п. (див. А. Терещенко. До питан
ня про музичну драматургію українсь
ких «жовтневих» ораторій та цикліч
них кантат. В зб. «Українське музико
знавство», № 7, вид. «Музична Украї
на», К., 1972, стор. 101). Окремі компо
зитори вдаються до партії читця і в 
малих формах (наприклад, твір І. Ко- 
вача «Балада про комунарів» на вірші 
Є. Євтушенка). В крупних вокально- 
симфонічних творах про Леніна часто 
спостерігається застосування драматур
гічних прийомів, «запозичених» від те
атральних форм (ораторії С. Прокоф’е- 
ва, Г. Свиридова, А. Штогаренка). На
явна також симфонізація чи, навпаки, 
сюїтність кантат, зближення пісенно
го й кантатного жанрів.

Ленінська тема активно сприяла по
шукам композиторів у симфонічному 
жанрі. Першовідкривачем тут був
B. Шебалін, який створив драматичну 
симфонію «Ленін» для читця, солістів, 
хору та симфонічного оркестру на 
текст славнозвісної поеми В. Маяковсь- 
кого. Митець творчо переосмислив тра
диції російської симфонічної та хоро
вої музики.

В органічному синтезі музики й сло
ва написані Симфонія для тенора, хо
ру і симфонічного оркестру В. Богда- 
нова-Березовського, Третя симфонія 
(«Реквієм пам’яті В. І. Леніна») Д. Ка- 
балевського, Тринадцята симфонія 
Я. Іванова.

При втіленні образу Леніна у вели
ких вокально-симфонічних творах та 
операх виникала потреба взаємодії з ін
шими видами мистецтва — кіно, скульп
турою, драмою. Наприклад, в опері 
«Брати Ульянови» Ю. Мейтуса бачимо 
підсилення декламаційного начала, на
пружену активність і безперервність 
дії, що «йдуть врозріз» із оперною ста
тикою. Все це є результатом впливу 
драматичного театру та кіномистецтва, 
якому притаманні швидкий темп роз
гортання дії, раптова зміна контраст
них епізодів, багатоплановість образів 
і картин (див. І. Нємцова. Драматургія 
опери Ю. Мейтуса «Брати Ульянови». 
Зб. «Українське музикознавство», № 9, 
1974). Музичні фрески М. Карміясько- 
го «Десять днів, що потрясли світ» та
кож містять риси опери, ораторії, му
зично-сценічного дійства.

Останніми роками особливо яскраво 
засяяла ще одна грань ленініани: ос

півування образу вождя в музично-те
атральних монтажах, хроніках, теат
ралізованих «репортажах» трудових ко
лективів, у святкових фіналах концер- 
тів-оглядів художньої самодіяльності. 
«В урочистій обстановці,— відзначає 
Л. Мухаринська,— звучать пісні та вір
ші про Леніна і партію, обов’язково 
підкріплені зоровими ефектами появи 
червоного прапора, що майорить, ем
блеми серпа і молота, зірки, ракети, 
яка мчить увись» (див. Л. С. Мухари- 
нская. Ленинская тема в белорусском 
песенном фольклоре (заметки библио- 
графа). В зб. «В. И. Ленин в песнях 
народов СССР». М., «Музьтка», 1971, 
стор. 203).

В монтажах, театральних постанов
ках тощо, де використовуються пісні 
і вірші про Леніна, чітко проступає 
зв’язок з монументальним мистецтвом 
глибокого філософського узагальнення. 
Ось, наприклад, яким був вступ до те
атралізованої композиції «Завжди з Ле
ніним» у виконанні жіночого вокально- 
хореографічного ансамблю «Таврія» 
(1975): «...В глибині сцени загорають
ся вогні кіноекрану. Кадри докумен
тальної хроніки відтворюють величну 
панораму Москви, Красної площі. Біля 
Мавзолею В. І. Леніна, де змінюється 
почесна варта, нескінченна стрічка лю
дей, які прийшли сюди віддати шану 
безсмертному вождеві трудящих усього 
світу...» («Культура і життя», 14 серп
ня 1975 р.)

Прикладом новаторського підходу до 
ленінської теми є композиція «Сонцю 
назустріч» з фрагментів опер радянсь
ких композиторів, поставлена оперною 
студією Львівської консерваторії до 
60-річчя Великого Жовтня (диригент- 
постановник заслужений артист УРСР 
І. Лацанич). Тут використані фрагмен
ти з опер «Тихий Дон» І. Дзержинсь- 
кого, «Жовтень» В. Мураделі, «Загра
ва» А. Коса-Анатольського, «Милана» 
Г. Майбороди, які об’єднані ідеєю бо
ротьби за встановлення Радянської 
влади, торжества ленінізму, зокрема на 
західноукраїнських землях. Вдало вмон
товано в композицію революційні піс
ні, «Святкову увертюру» Д. Шостако- 
вича; львівський поет М. Петренко на
писав віршовані тексти, котрі органіч
но вплітаються в тканину композиції, 
допомагають розкрити її задум і під
силюють ідейно-тематичне звучання. 
Відтворення засобом проекції худож
ніх творів, фотодокументів широкого 
тематичного діапазону (боротьба наро
дів Росії проти царизму, за встанов
лення Радянської влади, виступи тру
дящих західноукраїнських земель за 
возз’єднання з Радянською Україною, 
відстоювання завоювань Жовтня в ро
ки Вітчизняної війни) — все це підси
лює емоційне враження і є одним з 
елементів, який показує зв’язок мину
лого з сучасним.

Синтез мистецтв є одним із справді 
перспективних напрямів розвитку ле
нінської теми. Але творчий пошук ав
тора лише тоді виправданий, коли ве
де до високохудожнього результату.
І якщо митець неухильно керується 
принципами реалістичного мистецтва, а 
його ідейна позиція гранично чітка, то
ді й використані нові виразові засоби 
допоможуть йому творити високоху
дожні полотна.

За 60 років у нашій країні розвину

лося мистецтво, про яке мріяли осно
воположники марксизму-ленінізму — 
мистецтво соціалістичного реалізму, ос
новою якого є ідейно-естетичні прин
ципи, висунуті Марксом, Енгельсом, Ле
ніним: партійність, народність, діалек
тична єдність національного й інтерна
ціонального. Радянська музична лені
ніана гідно утверджує ці принципи, 
розповідаючи світові про Леніна і на
шу епоху.

В. ЛАПЕНКО

Для ТИХ, ХТО В ПОЛІ
Шістдесятиріччю Великого Жовтня при

свячує Одеська філармонія музичні фе
стивалі в районах області. Свята мистецтв 
у придунайських районах* Одещини стали 
вже доброю традицією. На честь ювілею 
дев’ятий раз проводилася «Дунайська вес
на» в Ізмаїльському, Ренійському, Белг
радському, Кілійському районах — у сіль
ських клубах, на польових станах, у бри
гадах.

Майстри мистецтв із братніх республік, 
артисти філармонії одеських театрів — 
опери і балету, музичної комедії, викла
дачі консерваторії взяли участь в осін
ньому фестивалі мистецтв «Хвала рукам, 
що пахнуть хлібом!». Глядачі познайоми
лися із солістами Одеського академічного 
театру опери та балету народними ар
тистами УРСР М. Огреничем і А. Ріхтером, 
заслуженим артистом УРСР Є. Івановим, 
лауреатом республіканського конкурсу 
А. Базарченком, К. Тихоновою, солістами 
філармонії — заслуженими артистами УРСР 
О. Фоменко і В. Тарасовим, викладачем 
консерваторії баяністом О. Соколом і ви
кладачем культосвітнього училища баяні
стом Р. Кацом.

Серед гостей були лауреат Всесоюзного 
конкурсу артистів естради Л. Сенчина, 
заслужений артист Північно-Осетинської 
АРСР А. Махмудов, вокально-інструменталь
ні ансамблі «Романтики» (Ленінграді, 
«Славяне» (Новгород), «Молодо-зелено» 
(Тамбов), «Цвета радуги» (Тула), «О чем 
поют гитарьі» (Орджонікідзе). На стадіоні 
«Колос» у Балті відбувся великий свят
ковий концерт. Герої жнив ювілейного 
року піднесли артистам короваї хліба но
вого урожаю.

На честь 60-річчя Великого Жовтня прой
шов фестиваль радянської пісні. 150 пра
цівників Одеського об’єднання музичних 
ансамблів взяли участь у  цьому творчому 
огляді. На святі виступили духовий оркестр 
під керуванням заслуженого діяча мистецтв 
Узбецької республіки М. Маркосяна, А. Ріх- 
тер, вокально-інструментальні ансамблі 
«Ритм», «Гармонія», «Бегущая по волнам», 
«Метроном», «Троянда», «Октава» та «Бри
гантина» . Сільським глядачам показали 
також виставу «Музичний круїз».

Диригенти і музичні керівники ансамб
лів надали практичну допомогу учасникам 
сільської художньої самодіяльності, про
вели консультації, репетиції, подарували 
ноти. Ансамбль «Гармонія» підписав дого
вір про постійну шефську роботу з кол
госпом імені Мічуріна, ансамбль «Метро
ном» — з колгоспом імені Петровського.

Одеські музиканти виступали також у 
селах Бєляєвського, Ізмаїльського, Комін
тернівського, Балтського, Красноокнянсько- 
го, Ренійського районів.

І. ІЛЮШИН

Знатний механізатор Миколаївського райо
ну Одеської області, Герой Соціалістичної 
Праці В. В. Гаввський розмовляє з учасни
ками фестивалю радянської пісні.



Розквіт талантів

Внаслідок перемоги Великого Жовт
ня і титанічної праці народу, керова
ного Комуністичною партією, в нашій 
країні відбулися революційні перетво
рення в економіці, культурі і всьому 
духовному житті радянського суспіль
ства. Одним з яскравих свідчень успіш
ного здійснення ленінського плану 
культурної революції є розквіт худож
ньої самодіяльності.

На відміну від буржуазних країн, 
де художня творчість вважається спра
вою приватною, у соціалістичному су
спільстві вона користується підтрим
кою держави як важлива громадська 
робота. Ми керуємось ленінським по 
ложенням, висловленим у бесіді зКла- 
рою Цеткін: «Мистецтво належить на
родові. Воно повинно входити своїм 
найглибшим корінням у саму товщу 
широких трудящих мас. Воно повинно 
бути зрозуміле цим масам, і вони по
винні любити його. Воно повинно об’
єднувати почуття, думку і волю цих 
мас, піднімати їх» (В. І. Ленін. Про 
культуру і мистецтво. К., 1957, стор. 
508).

Вже в перші роки Радянської влади 
наша художня самодіяльність допома
гала боротися проти розрухи, голоду 
і темряви, за індустріалізацію країни 
і соціалістичну перебудову села. Пое
тичне слово, пісня, музика надихали 
наших воїнів на подвиги у громадян
ській та Великій Вітчизняній війнах.

Огляди патріотичної самодіяльної 
творчості в районах, областях, респуб
ліках і в масштабі всього Радянського 
Союзу стали традиційними. Зараз, на
передодні славного ювілею, в найкра
щих залах країни лунають заключні 
акорди Першого Всесоюзного фестива
лю самодіяльної художньої творчості 
трудящих, який з новою силою проде
монстрував талановитість та історич
ний оптимізм нашого народу.

Визначальними рисами Всесоюзного 
фестивалю на Україні є його масовість 
(понад 4 мільйони учасників — робіт
ників, колгоспників, студентів, учнів 
загальноосвітніх шкіл і профтехучи
лищ), широке представництво всіх ви
дів і жанрів мистецтва.

Дуже цінно, що можливість висту
пити перед публікою і жюрі було на
дано й тим, хто мав досвід творчих 
змагань, і тим, хто вперше виходив 
на сцену — адже в період підготовки 
до великого свята культури створено 
понад 9 тисяч нових колективів з чис
лом учасників 135 тисяч. Святкової 
урочистості фестивальним концертам 
надавали визначні події в житті краї
ни. Перший тур був присвячений 30- 

1 річчю Перемоги радянського народу над 
фашистською Німеччиною. В програ
мах його, природно, переважали твори 
героїко-патріотичного звучання, тема

Оркестр м. Герца Чернівецької області.

Дипломант фестивалю ансамбль бандуристок Яснозірського сіл\ 
ського Будинку культури на Черкащині.

Троїста музика Великорудківського сільського Будинку культури 
Диканського району Полтавської області.
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подвигу в боях і в праці. Другий тур 
проходив напередодні XXV з’їзду КПРС 
і XXV з’їзду Комуністичної партії Ук
раїни. Як вищу оцінку своєї радісної 
праці учасники фестивалю сприйняли 
слова члена Політбюро ЦК КПРС пер
шого секретаря ЦК Комуністичної пар
тії України товариша В. В. Щербицько- 
го у звітній доповіді на з’їзді: «Самоді
яльна творчість мас відіграє важливу 
роль у прилученні трудящих до духов
них скарбів, утвердженні здорових 
ідейно-художніх смаків і естетичних 
запитів».

Фестиваль не був лише змаганням. 
В його рамках проводились важливі 
патріотичні заходи: марші-паради духо
вих оркестрів на честь Дня Перемоги, 
республіканські свята — військово-пат
ріотичної пісні в Красно доні, молодіж
ної пісні у Миколаєві, пісні про пра
цю і дружбу народів у Івано-Фран
ківську. Участь в них надавала ще 
більшої суспільної значимості громад
ській роботі ентузіастів, піднесла їх 
авторитет. За цей час колективи з Ук
раїни здійснили багато поїздок до брат
ніх республік — то у складі делегацій 
наших областей, що змагаються з об
ластями Російської Федерації та Біло
русії, з районами і колгоспами Грузії 
та інших республік, то як гості свят 
в Молдавії, Естонії, Литві. Чимало ан
самблів представляли самодіяльне, зо
крема і фольклорне, мистецтво Радян
ської України на міжнародних конкур
сах або за програмами культурного об
міну.

Як. відзначалося на недавньому засі
данні Республіканського Оргкомітету 
фестивалю, репертуар більшості колек
тивів і солістів відповідав рекоменда
ціям Всесоюзного Оргкомітету. Май
стерно і піднесено вони виконували 
твори, що з великою ідейно-художньою 
силою розкривають дорогий нам образ 
вождя Комуністичної партії, організа

тора соціалістичної революції В. І. Ле
ніна, оспівують Радянську Батьківщи
ну, нашого сучасника — будівника ко
мунізму. У кожній програмі є пісні 
композиторів і фольклор братніх рес
публік. Хори, а особливо вокальні та 
вокально-інструментальні ансамблі ак
тивно пропагували пісні про дружбу 
народів і боротьбу за мир. Це — ваго
мий внесок самодіяльних артистів у 
справу інтернаціонального виховання 
трудящих, у благотворний процес вза
ємовпливу і взаємозбагачення культур 
народів СРСР.

Рівень виконавської майстерності на 
нинішньому творчому змаганні був 
значно вищим, ніж на всіх попередніх. 
Це результат планомірної, добре орга 
нізованої навчально-виховної роботи з 
учасниками, вміння художніх керівни
ків розкрити зміст обраного твору і 
знайти засоби втілення його в яскра
вих художніх образах. Велику користь 
керівникам принесли семінари в облас
них центрах і столиці республіки, ста
жування в провідних мистецьких ко 
лективах, консультації відомих хор
мейстерів, диригентів оркестрів, балет
мейстерів і викладачів спеціальних на
вчальних закладів. Під час підготовки 
і в ході фестивалю до роботи з амато
рами було залучено понад десять ти
сяч висококваліфікованих фахівців в 
усіх жанрах мистецтва як шефів, кон
сультантів і членів жюрі.

Успіхові фестивалю сприяло повсяк
денне піклування партійних організа
цій, керівників підприємств, колгоспів, 
радгоспів, установ і навчальних закла
дів про творчі колективи. Нерідко до
водилось бачити в складі хорів і ан
самблів начальників цехів, інженерів 
та інших відповідальних працівників, 
спеціалістів сільського господарства. 
Значно зміцніла матеріальна база 
культосвітніх закладів. Придбано бага
то музичних інструментів, сценічних

Танцює ансамбль «Волинянка» Луцького 
міського Будинку культури.

костюмів, зокрема, за рахунок культ
фондів колгоспів.

Творче змагання мільйонів талано
витих і соціально активних людей ста
ло великою школою для них, для ке
рівників усіх колективів, нагороджених 
і не нагороджених, для працівників ор
ганів культури і методичних центрів. 
Досвід, набутий протягом трьох років, 
успішно використовується в підготовці 
до святкових концертів на честь 60-річ- 
чя Великого Жовтня і сприятиме даль
шому піднесенню радянської худож
ньої культури.

ФАКЕЛ ДРУЖБИ------------------------------------
У містах, прилеглих до траси газопроводу Оренбург — Захід

ний кордон СРСР, з великим успіхом пройшов фестиваль дружби 
соціалістичних країн, присвячений 60-річчю Великого Жовтня. 
З цієї нагоди в Палаці культури харківських тракторобудівни
ків відбувся мітинг. Факел, запалений в Оренбурзі, прийняли 
польські будівельники, які, працюючи на дільниці в межах на
шої області, виконали шестимісячний план на 123 проценти.

У великому концерті для них і для гостей свята взяли участь 
майстри мистецтв Харкова народна артистка УРСР В. Арканова, 
заслужена артистка УРСР А. Арцемюк, народний артист СРСР 
М. Манойло, соліст обласної філармонії В. Войтенко, доцент ін
ституту мистецтв Н. Єщенко, лауреат Всесоюзного конкурсу во
калістів імені М. Глінки В. Вересников, а також студентські хо
ри інституту мистецтв, музичного училища та інституту куль
тури, робітничі хори палаців культури «Металіст» і електроме
ханічного заводу, ансамбль танцю «Буревісник» та хор ветера
нів праці і Великої Вітчизняної війни з м. Валки. Усі ці колек
тиви е первинними організаціями Музичного товариства УРСР.

Щиро схвилювала присутніх вокально-хореографічна компози
ція «Летіть, голуби» у виконанні піонерського ансамблю пісні 
і танцю дитячого клубу ХТЗ. Тепло зустріли слухачі Варшавсь
кий квартет і самодіяльний ансамбль «Тіні» Кошалінського Па
лацу культури профспілки будівельників. У фіналі всі учасни
ки концерту проспівали пісню С. Тулікова «Ми — комуністи».
Харків Е. БОБОРИКІНА

★ -----------------------------------------------------------------------------------
Найкращі самодіяльні колективи Черкащини виступили в залі 

обласної філармонії перед учасниками зльоту ударників і керів
ників молодіжних бригад на будівництві газопроводу Оренбург — 
Західний кордон СРСР. Розпочався концерт вокально-хореографіч
ною композицією «Хай ваша доленька буде ясна» народного хору 
села Руська Поляна, який виконав також пісні «Наша сила в де- 
ле правом» В. Захарова та керівника хору О. Стадника «Щоб 
краще в світі жилося». Лауреат республіканських і всесоюзних 
фестивалів ансамбль танцю «Звенигора» зачарував публіку чар- 
дашем. Бурхливими оплесками зал нагородив вокальний квартет 
«Бригантина» за пісню Е. Колмановського «Альоша».

Великий успіх мали солістка обласної філармонії В. Саввопуло 
(«Заздравная» І. Дунаєвського, словацька народна пісня «Скри
палі, настройте скрипки»), соліст Київського театру опери та ба
лету заслужений артист республіки О. Чулюк-Заграй (польська 
народна пісня «Вісла», «Если бьі парни всей земли» В. Солов- 
йова-Седого), тріо бандуристок Київської філармонії у складі 
Любові й Людмили Криворотових та Раїси Горбатенко, артист
ка з НДР Уші Брюнінг.

Чудовим сюрпризом був блискучий виступ лауреатів Третьо
го Міжнародного конкурсу артистів балету в Москві Ніни Семи- 
зорової та Миколи Прядченка. Завершив концерт духовий ор
кестр обласної дитячої філармонії під керуванням заступника 
голови правління обласного відділення Музичного товариства 
УРСР Михайла Пустовойтова. Цей колектив, мистецтво якого 
сподобалось делегатам і гостям XXV з’їзду КПРС, з великим 
піднесенням виконав «Варшав’янку», пісні «И вновь продол- 
жается бой» О. Пахмутової, «Хай завжди буде сонце» А. Ост- 
ровського (солісти Наташа Устименко та Олександр Деньга).
Черкаси А. РЕПЕШКО

★ -----------------------------------------------------------------------------------
«Братерський привіт будівникам газопроводу Оренбург — Західний 
кордон СРСР!», «Хай живе дружба між народами Радянського 
Союзу і Німецької Демократичної Республіки!»— під цими транс
парантами пройшла колона юнаків і дівчат Вінницької області та 
Німецької Демократичної Республіки, прямуючи з квітами до па
м’ятника В. І. Леніну в центрі Гайсина. Тут відбулося офіційне 
відкриття Скверу Дружби, посадженого молоддю двох країн.

Потім у парку культури і відпочинку відбувся концерт, в яко
му виступили самодіяльні колективи Гайсинського РБК, ансамбль 
будівельників з м. Тальне Черкаської області, що брав участь у 
IV фестивалі дружби молоді СРСР і НДР у Волгограді. На цій 
сцені дебютував недавно створений вокально-інструментальний 
ансамбль німецьких будівельників. Він виконав пісні сучасних 
німецьких композиторів та українські народні пісні.

Фестиваль продовжився в м Барі, де у районному Будинку 
культури відбувся мітинг, а також концерт силами самодіяль
них колективів місцевого комбінату, Вінницького політехнічного 
технікуму, тріо бандуристок Гайсинського РБК та солістів.
Вінниця В. САМСОНЕНКО



Фестивалі в Прибалтиці

Перший Всесоюзний фестиваль самодіяльної художньої 
творчості трудящих, присвячений 60-річчю Великої Жовтне 
вої соціалістичної революції — явище грандіозних масшта
бів. Так, лише хорову культуру в ньому представляли 160 
тисяч самодіяльних колективів з 5 мільйонами співаків. 
У межах фестивалю протягом кінця червня і липня про
йшли Республіканське свято пісні Латвійської РСР у Ризі, 
а також Всесоюзні свята академічних хорових колективів у 
Талліні й ансамблів пісні й танцю у Вільнюсі. Спільною для 
цих музичних форумів є їх яскраво виражена інтернаціо
нальна спрямованість.

Свята пісні Латвійської РСР мають високий міжнародний 
престиж. Вони збирають і визнаних фахівців хорового ми
стецтва, і соціологів, і туристів, і тисячі аматорів співу, а 
також хорові колективи з різних країн світу. Усі повертаю
ться звідси збагачені яскравими, незабутніми враженнями.

Вже понад століття своєрідний лік етапів музичного по
ступу Латвії ведеться за святами пісні. Зберігається пам’ять 
про їх переможців, організаторів збирання, вивчення та про
паганди фольклорних скарбів, фіксується час появи і ви
знання талановитих диригентів, композиторів, а також тво
рів, які полонили серця співвітчизників, допомагаючи їм у 
соціальній боротьбі, зміцнюючи солідарність трудівників.

Свято пісні Латвії вражає і вабить гармонією контрастів. 
З одного боку — масштабність, багатоплощинність комплексу 
подій, барвистість видовищ, які асоціюються швидше з спор
тивно-фестивальними заходами; з іншого — висоти інтелек
туального плану: хвилюючий процес музичної творчості 
окремих колективів і диво емоційного контакту багатоти
сячних об’єднань співаків з величезною аудиторією.

В ритуалах урочистих походів артистів до пам’ятника 
В. І. Леніну та до Меморіального комплексу, де 1973 року 
встановлено бронзові барельєфи найвидатніших музикантів- 
просвітителів, композиторів Латвії, поєднуються сучасні ди
намічні форми парадів з елементами неквапно-величних 
прадавніх звичаїв, для яких такі характерні вінки дубового 
листу серед моря квітів... Дзвінкоголосся сурм, «зелений 
зал» Межапарку з колосальним Співацьким полем та трибу-

Ансамбль пісні і танцю «Колос».

нами, вщерть заповненими десятками тисяч слухачів, і за
стиглі сосни, напружена тиша, глибока увага хористів до 
кожного нюансу в жестах диригента; чіткість і точність, дис
циплінованість у розміщенні на сцені 15-тисячного хору та 
змінах виконавців, а водночас — безпосередній вияв ра
дості й вдячності після вдалого завершення програмного 
твору: диригента засипають квітами, виносять на руках з 
естради. Висока технічна підготовленість хорів, легкість, з 
якою після кількох лише репетицій багатотисячний хор ви
конує складну програму, свідчать про подиву гідну само
віддану працю ентузіастів — аматорів і фахівців.

Свято пісні Латвії має усталений ритуал. Центральними 
подіями його стають півфінальні та фінальні турніри хорів- 
переможців попередніх етапів і окремо — змагання колекти
вів, удостоєних почесного звання народних. Звичайно, для 
кожної з цих категорій встановлено відповідні нормативи 
програм і окремі нагороди, проте на конкурсах кожен ко
лектив показує лише три твори: обов’язковий, визначений 
жеребкуванням і довільний.

Характерно, що рівень художньо-технічної складності обо
в’язкових творів дуже високий. Досить сказати, що для жі
ночих хорів обов’язковою цього разу була лірична мініатюра 
«Літо Батьківщини» А. Скулте — надзвичайно поетичний 
твір, побудований на імпресіоністичних септакордових зву
чаннях, перегуках вокалізацій, рельєфний у динаміці роз
витку; для чоловічих колективів — композиція В. Камінсь- 
кого «Вічно буде пісня», досить складна в декламаційно-рит
мічному плані; для мішаних — пісня Е. Мелнгайліса «Вихва
ляння сирітки», рухливість та мелізматика якої потребує 
неабиякої техніки і легкості звуковедення. Народні колек
тиви співали фінальне «Слався» з опери «Іван Сусанін» 
М. Глінки — складний і в інтонаційному, і в регістровому 
планах монументальний хор.

Очевидно, саме високий «поріг» допуску до фінальних 
змагань і показових виступів об’єднаних хорів, досконала 
система підготовки спільної програми зумовлюють ту ви
няткову інтонаційну чистоту та синхронність, якими поло
нить виконання 15-тисячного об’єднаного колективу у скла
ді 180 мішаних хорів, 60 жіночих і 28 чоловічих.

Серед прем’єр, що відбулися на конкурсах року, хотіло
ся б згадати «Реквієм» В. Камінського, дві частини якого 
виконав народний хор «Тевземе» (диригент X. Медніс), час
тини з ораторії «На барикади» І. Калніня (народний хор 
«Дайле», диригент Г. Кокар), з кантати «Співак» В. Тормі- 
са (народний хор «Гаудеамус» Ризького політехнічного ін
ституту, диригент Е. Рачевський), а також багато нових об
робок народних пісень. Сильне враження справили й «Літа- 
нія грозі» В. Торміса, відтворена Заслуженим колективом 
Латвійської РСР народним хором «Дзієдоніс» (диригент 
І. Кокар) і «Тиша» В. Салманова в інтерпретації народного 
хору «Дайле» (диригент Г. Кокар).

Слід відзначити активність провідних колективів у по
шуках нового репертуару. За підсумками латвійських фа



На Святі пісні в м.. Вільнюсі. ■

хівців, від 1960 року народні хори (їх тепер у республіці 
36) опанували понад 5500 п’єс і здійснили половину пре
м’єр творів латвійських композиторів.

Музична громадськість Латвії справедливо пишаєтеся ус
піхами своїх колективів за межами Радянського Союзу. 
Лауреат Міжнародного конкурсу ім. Бели Бартока (1968 
року) народний жіночий хор «Дзінтарс», керований А. Дер- 
кевіц та І. Цепетісом, нещодавно блискуче виступий на хо
ровому фестивалі в Гаазі, де завоював головний приз* (Гран- 
прі), набагато випередивши колективи СІНА, Канади, Фран
ції та Голландії. Міжнародних премій удостоєні такой лат
війські народні хори «Аує зої», «Рига», «Тевземе», «Дзібдоніс».

З 1948 року в святах пісні беруть участь і народні ансамб
лі танцю, що помітно активізувало розвиток цього виду ми
стецтва в республіці. Виступи 32 народних ансамблів тан
цю і 62 духових оркестрів внесли цікавий контраст в кон
цертну програму.

Символічне значення інтернаціонального єднання мала 
участь гостей у концертних виступах. Це академічна хорова 
капела Томського університету, республіканський хор хоро
вих диригентів Естонії, співаки з польського міста Щеціна, 
хор з японського міста Кобе. Інтернаціональний склад об’
єднаного мішаного хору виконував «Варшав’янку» (головний 
диригент Е. Рачевський), а також «Славицу» С. Тулікова 
(головний диригент Я. Думінь). До виконання об’єднаними 
чоловічими колективами творів «Слава партії» В. Мураделі 
та «Родина моя» А. Новикова приєдналися академічна чоло
віча капела Будинку культури Саратовського заводу техніч
ного скла і литовський хор «Варпас». У хореографічному ди
вертисменті взяли участь танцювальні ансамблі з Москви, 
Ульяновська, Володимира, Новокузнецька, Ярославля та Ві
тебська— міст, де минулого року з успіхом пройшли Дні 
латвійської культури.

У концертній програмі Свята пісні-77 репрезентовано кіль
ка поетичних зразків народної пісенності. Фольклорну скарб
ницю Латвії складають близько ЗО тисяч народних пісень. 
Це — потужний фундамент національної музичної культу
ри. Особливий пієтет до фольклору виявився у традиційно
му вечорі народної музики (відбувся в залі університету) — 
своєрідній увертюрі до концертів на Великій естраді. Тут 
у виступах 17 колективів були представлені зразки лати
ського, російського, українського, литовського, естонського та 
білоруського фольклору.

Належне місце в програмах об’єднаних хорів посіла ^лат
війська класика. Глибина почуттів музики Е. Меллгайліса 
(особливо «Вечір Ліго»), Е. Дарзіня («Вийдемо разом»), 
Я. Вітола («Королівна») з винятковою пластичністю і ба
гатством барв розкрита хорами, керованими головними ди
ригентами X. Меднісом, Д. Гайлісом та А. Деркевіц. Вони 
мали заслужений успіх у слухачів.

Патріотичні ідеї та почуття, мужні настрої несуть твори 
радянських композиторів: «Леніну» та «Вічно буде пісня» 
В. Камінського, «Пісня про партію» М. Заріня, «Піднімись 
вгору» І. Калніня, «Вітчизні» Е. Медіня і традиційна «День 
настав великий, пісне» П. Барисона. Щедрими емоціями на
снажують ці твори їх інтерпретатори — головні диригенти 
Г. Кокар, І. Кокар, Е. Рачевський, І. Цепетіс, А. Деркевіц.

Проникливий ліризм, поетизація природи відзначають хо
ри «Літо Батьківщини» А. Скулте, «Песня о криницах» 
А. Ешпая, «Родина сльїшит» Д. Шостаковича, інтерпретова
ні жіночими колективами (головні диригенти А. Деркевіц, 
Д. Гайліс, Я. Думінь).

У хорах «Слався» М. Глінки та «Ільмень-озеро» М. Коваля 
втілені могутні богатирські почуття. Під керівництвом Е. Ра- 
чевського та І. Кокара вони набули справді монументально
го, величного звучання, викликали захоплення у публіки 
високою виконавською майстерністю об’єднаних колективів.

Всесоюзні форуми лауреатів республіканських фестивалів, 
які проходили у Талліні (академічних хорових колективів) 
і Вільнюсі (ансамблів пісні і танцю), цікаві тим, що ко
жен мистецький колектив виступав на них у ролі репрезен- 
татора досягнень своєї республіки, ознайомлення з котрими 
завжди плідне і корисне. Воно підвищує ерудицію артистів, 
дає композиторам нові творчі ідеї, збагачує досвід усіх учас
ників. Почесними гостями Всесоюзного свята ансамблів піс
ні й танцю стали також мистецькі колективи з Куби, Поль
щі, Монголії, Угорщини, НДР.

Урочистий церемоніал на площі Леніна, похід артистич
них делегацій по головному проспекту і виступи на вули
цях та площах Вільнюса зібрали десятки тисяч глядачів.

&_*

Калейдоскоп орнаментів, національних костюмів, оригіналь
них мелодій і ритмів був справді вражаючим. Кожен з ко
лективів дарував пісню, танець чи інструментальні мелодії, 
і гостинні вільнюсці не шкодували щедрих оплесків.

Серед ансамблів пісні і танцю, яким випала честь брати 
участь у Всесоюзному святі,— колективи з великим артис
тичним стажем і досвідом. Наприклад, за плечима у «Бежи- 
цьі» з Брянська — лауреата багатьох фестивалів і Міжнарод
ного карнавалу мистецтв у ПНР — 30-річний творчий шлях, 
так само, як в естонського ансамблю «Сипрус» з Талліна, 
лауреата премії Ленінського комсомолу Естонії; 25-річний 
ювілей відзначив «Колос» із села Торчин на Волині, лауреат 
Міжнародного фестивалю фольклору в Закопане та П’ятого 
Придунайського фестивалю, стільки ж працює і народний 
ансамбль Єреванського шинного заводу. Поряд з колектива
ми, що мають міжнародне визнання (наприклад, «Весняні зо
рі» з Воронежа — лауреат Восьмого Всесвітнього фестива
лю молоді і студентів у Хельсінкі, золотий призер Трина
дцятого міжнародного фестивалю в Італії), виступили зовсім 
молоді — киргизький «Бек-Бекей», туркменський «Оваз» 
та іи.

З погляду режисури дуже вдало знайдено принцип об’єд
нання за етнічною близькістю культур: колективів Прибал
тійських, Закавказьких, Середньоазіатських республік, а та
кож РРФСР, України, Білорусії, Молдавії. Це дозволило 
уникнути надмірної строкатості і ще більше підкреслило 
спорідненість культур народів, особливо під час виступу зве
дених хорів у заключному концерті. А основною його темою 
стала дружба народів, широкий показ етапів розвитку Ра
дянської держави.

Складався заключний концерт з чотирьох тематичних від
ділів. Перший — «З святом Жовтня». Ансамблі Литви тан
цями й піснями вітали гостей свята, оповідали про рідний 
Німанський край, щасливе життя литовського народу. При
ємне враження справило чисте компактне звучання об’єдна
них хорових колективів, стильова витриманість хореографії, 
декорування.

Другий відділ — «Хоровод дружби», у якому взяли участь 
гості з братніх республік. Кожен ансамбль мав сольний ви
ступ, хоч і дуже лаконічний, що вдало «впліталося» у за
гальну композиційну лінію.

Треба віддати належне майстерності режисерів (лауреат 
Державної премії СРСР В. Бартусявічюс та А. Заука) і ба
летмейстерів (заслужені артисти Литовської РСР Е. Моркуе- 
не й Р. Тамутіс), які блискуче вирішили ряд надзвичайно 
складних композиційних завдань.

У третьому відділі — «Вінок соціалістичної співдружнос
ті» — чудово виступили ансамблі з Монголії, НДР, Угорщи
ни, Польщі, Куби, захопивши глядачів багатим етнографіч
ним колоритом.

Четвертий відділ — «Під прапором Леніна» — об’єднав ан
самблі у своєрідній постановці, де переважно методом ін
сценізації відтворено основні етапи з історії Країни Рад. 
Завершили композицію масовий танок і «Пісня про Батьків
щину» І. Дунаєвського у виконанні всіх учасників.

Як відзначали на науково-практичній конференції члени 
оргкомітету, керівники ансамблів, методисти, хореографи, 
композитори, диригенти, перший підсумковий огляд творчос
ті ансамблів пісні і танцю, що відбувся у Вільнюсі, мати
ме велике значення. Кращі колективи рекомендовано до 
участі в ювілейних концертах у Москві.

Л. ПАРХОМЕНКО
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Грими, грими,
могутня пісне!

Епізод театралізованої вистави на відкритті Республіканського 
свята комсомольської пісні в Каховці.

Неможливо уявити наше життя без 
такого важливого музично-поетичного 
виду творчості, як радянська пісня, що 
за 60 років досягла величезного роз- 
вою. З’явилися нові жанрові різнови
ди, кожен з яких характеризують 
справді високі мистецькі зразки, знач
но збагатився ідейно-тематичний зміст, 
що віддзеркалює еволюцію нашого со
ціалістичного суспільства.

Радянська пісня почала формувати
ся вже в перші роки існування моло
дої республіки Рад, а коріння її сягає 
більш ранніх часів, коли розгорталася 
боротьба проти царського самодержав
ства. Тому перші зразки масових пі
сень є органічним продовженням ре
волюційних пісень боротьби пролета
ріату з їх високим патріотичним па
фосом, глибоким громадянським під
текстом. На Україні зародження нової 
радянської пісні відбувалося переду
сім завдяки творчій ініціативі робіт
ників, селян, передової інтелігенції і 
скеровувалося такими гаслами, як 
«Жовтень у музику!», «Музика — ма
сам!», «Музику — служінню соціаліс
тичному будівництву!» та ін.

В перше пореволюційне десятиріччя 
особлива увага приділялася створенню 
самодіяльних хорових гуртків при за
водах, фабриках, загонах Червоної Ар
мії, сільських клубах, школах, через 
які до пролетарського музичного руху 
залучалися мільйони трудящих. Пер
шочерговим репертуаром в них були 
революційні пісні: «Інтернаціонал», 
«Варшав’янка», «Шалійте, шалійте, ска
жені кати», «Ми ковалі». Музичним 
символом революційної боротьби на 
Україні став «Вічний революціонер» 
М. Лисенка на вірш І. Франка. В ре
пертуар гуртків входили також числен
ні обробки народних революційних пі
сень, створені прогресивними діячами 
музичної культури — М. Леонтовичем, 
К. Стеценком, Я. Степовим, що по пра
ву вважаються засновниками україн
ської радянської масової пісні.

Постійно розучуючи революційні та 
нові пролетарські пісні, гуртківці спі
вали на демонстраціях, мітингах, су- 
ботниках. Передусім завдяки їх актив
ності великого поширення у 20-і роки 
набули й ті зразки, де найбільш точно 
втілювалась «революційна інтонація», 
що виникла з синтезу революційних, 
пролетарських та народнопісенних дже
рел. Серед найбільш популярних слід 
назвати «Уперед» Л. Ревуцького, «Піс
ню юнаків-ленінців» та «Червоноармій- 
ський марш» К. Богуславського, «Гвин
тівочку» В. Борисова, «Гірницьку» 
М. Тіца, «Грими, грими, могутня піс
не!» та «Більше надії, брати» В. Вер
ховинця, «Червоне військо» Ф. Попа- 
дича та ін. Часто виконувались і тво
ри російських митців — «Конная Буден
ного» та «Нас побить хотели» О. Да- 
виденка, «Пролетарии всех стран, со- 
единяйтесь!» та «Юность» В. Бєлого, 
«Марш Буденного» Дм. Покрасса, а та
кож пісні німецького композитора 
Г. Ейслера, особливо «Комінтерн». Знач
ного поширення набувають пісні, що

виникли внаслідок колективної твор
чості робітників, селян, бійців Черво
ної Армії. Так, в легендарному Богун- 
ському полку народилася пісня «Хай 
тріщить під нами крига».

Одна з найприкметніших тенденцій 
масового пісенного руху 20-х років — 
його інтернаціоналізація. Окрім росій
ських помітне місце в репертуарі гурт- 
ківців займають польські, німецькі, 
угорські революційні пісні, твори про
летарських композиторів різних країн. 
Це значною мірою впливало на форму
вання особистостей молодих українсь
ких митців. Так, невдовзі після закін
чення громадянської війни Г. Верьов- 
ка, тоді 25-річний юнак, здійснив та
лановиті обробки французької «Карма- 
ньйоли» та італійської «Червоний пра
пор» («Вперед, народе, йди»). Ним же у 
творчій співпраці з П. Тичиною була 
написана одна з перших на Україні 
«Пісня комсомольців» (1921). Чимало 
зробив для створення революційного 
репертуару і П. Козицький, який ін
тенсивно працював над новою піснею 
для українського села. Це, зокрема, 
«Пісня колективу», «Юнацький марш» 
та ін.

Значне поширення хорового співу 
вилилось в організацію справді гран
діозних народно-революційних свят. 
Наприклад, коли відзначалася сьома 
річниця Жовтневої революції, у Киє
ві та Харкові була організована Пер
ша хорова олімпіада, де кожен колек
тив виступав окремо, а потім у зведе
ному хорі. Зокрема, 8 жовтня 1924 ро
ку в Києві у приміщенні оперного те
атру відбувся концерт 18-и об’єднаних 
хорів міста, які виконали низку рево
люційних пісень. «Коли на естра
ді стояв хор на 600 душ (всі жінки 
в червоних хустках),— писав Г. Ве- 
рьовка,— то була велична картина. 
Спів масового хору давав могутні зву
ки, що розбуджували свідомість вели
ких можливостей колективної праці і 
могутність колективної волі» (ж. «Му
зика», 1924, № 12, стор. 224). У Хар
кові «заспівувачем» хорового свята був 
відомий колектив Школи Червоних 
старшин, очолюваний композитором 
К. Богуславським. Першу спробу Олім
піади (вираз Г. Верьовки) і було по
кладено в основу культурної роботи в

республіці. Робітники міста виступили 
на мітингу в честь відкриття заново 
збудованого мосту, що був знищений 
білополяками під час відступу. Керу
вав зведеним хором М. Вериківський, 
якого було обрано для цієї почесної 
справи загальним голосуванням на збо
рах диригентів та представників від во
кальних колективів.

Факт цей у творчості молодого тоді 
митця не випадковий, бо він був відо
мий у народі і як композитор, і як ак
тивний музично-громадський діяч. Піс
ні «Годі спати», «Червоні заграви», 
«Ковалі», «Прапор червоний», насиче
ні революційними настроями, ритмами 
звитяжної борні, мали велику популяр
ність. Високо оцінюючи його творчість, 
відомий музикознавець М. Грінченко 
підкреслював: «Скрізь, де іде рух за 
українську музику, ми чуємо ім’я Ве- 
риківського, бо він найбільш активний 
із сучасних українських композиторів» 
(ж. «Музика», 1925, № 2, стор. 83).

Величезного масштабу набрали на
родні пісенні свята, коли відзначалося 
10-річчя Жовтневої революції. Врахо
вуючи досвід попередніх Олімпіад, іні
ціатори хорового руху організовують їх 
в Одесі, Дніпропетровську, Полтаві, 
Чернігові, Ніжині та інших містах і се
лах республіки.

Велику підготовчу роботу до прове
дення Жовтневих свят здійснювали і 
українські композитори. Так, П. Ко- 
зицьким, М. Вериківським, Ф. Попа- 
дичем, К. Богуславським комплектува
лися спеціальні пісенні збірки, що вмі
щували найпопулярніші твори. Врахо
вуючи обмежені можливості самодіяль
них хорів, автори переробляли і спро
щували свої твори. Відмовляючись від 
розвиненого супроводу, вони лишали 
тільки окремі ритмічні моменти (бара
бан) або сигнальні заставки фанфар. 
Однак при цьому не втрачалась певна 
настроєвість і монолітність звучання 
тієї чи іншої пісні.

30-і роки принесли нову тематику в 
пісенну творчість: успіхи перших п’я
тирічок, колективізація села, індустрі
альні новобудови тощо. Популярною 
стає пісня про завод «Більшовик» 
Г. Верьовки, в конкурсі на кращу піс
ню про завод «Арсенал» здобув пере
могу молодий композитор С. Добро-
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вольський. З ’являються нові пісні про 
колгоспне село. Серед кращих — «Ой 
чого ти, земле, молодіти стала» Г. Ве
рьовки (слова народні), «Ой як стало 
зелено» (вірші В. Бичка).

Тема братерського єднання народів 
нашої країни завжди була одною з 
провідних в українській радянській 
пісенній творчості. Серед значної кіль
кості творів цього напрямку слід виді
лити «Дружбу» В. Косенка — В. Зоро
вого (1936), яка відразу ж була спри
йнята радянським слухачем. В ній про
славляються народи-брати, що пліч-о- 
пліч будують соціалістичне суспільст
во, своє світле майбутнє.

Зловісні вибухи літнього ранку 1941 
року обірвали мирне життя. Весь ра
дянський народ став на захист рідної 
землі. Пісня теж була на передовому 
рубежі радянського мистецтва, надиха
ла захисників Батьківщини на героїч
ну боротьбу з ворогом. «В першу чер
гу,— писала ЗО квітня 1942 року газе
та «Правда»,— пісня повинна відобра
зити людські почуття, пов’язані з вій
ною, з боротьбою проти ненависного 
ворога...» В цей період найвагоміше 
звучать пісні, що відтворюють «колек
тивний характер» народу у борні. Най
більшого поширення набули «Пісня 
кіннотників», «За Батьківщину» Л. Ре- 
вуцького, «Там де ворог пройде — зла 
руїна», «Нас веде Боженкова зоря» 
М. Вериківського, «Ой збирався в ліс 
партизан», «Що за вітер з-за гори» 
А. Штогаренка, «Із-за лісу через гони» 
П. Гайдамаки. Символом боротьби за 
визволення України стала «Клятва» 
Г. Верьовки на вірші М. Бажана, яка 
вперше прозвучала перед пораненими 
воїнами у госпіталі м. Уфи (1942).

У роки війни значно посилилася ін
тернаціональна спрямованість творчос
ті радянських композиторів, що позна
чилося і на тематиці, і на специфіці 
музичної мови. Адже багато українсь
ких митців працювало тоді на терені 
братніх національних культур. Зокре
ма, були створені «Башкирська похід
на» П. Козицького, «Уральська похід
на» М. Жербіна, «Пісня дагестанських 
воїнів» В. Борисова та ін. Чимало тво
рів композиторів братніх республік, зо
крема Росії, присвячувались українсь
кій тематиці. Особливо відомими стали 
«Дума про Україну» О. Александрова, 
«Пісня українських партизанів» Д. Ка- 
балевського, «Пісня про Дніпро» 
М. Фрадкіна.

В ті роки «Правда» писала: «Потріб
на лірика мужності, лірика боротьби. 
Фронт чекає на пісні про великі люд
ські почуття, про дружбу, про сім’ю...» 
(Див. цит. номер). І в таких творах як 
«Проводжала милого» Г. Верьовки — 
М. Грудницької, «Зашуміла калинонь
ка», «Вересневий день в долині гасне», 
«У селі під Лозовою» М. Вериківсько
го, «Хусточка червона», мелодія і вірші 
А. Малишка, лірика набирає громадян
ського пафосу, насичується ідеями ве
ликого етичного змісту. В ній забри
ніли почуття глибокої драматичної си
ли. Форма авторського ліричного ви
слову демократизується, об’єктивізуєть- 
ся внаслідок звернення авторів до

форм масових жанрів і народної куп
летної пісні.

Перемога у Великій Вітчизняній вій
ні знаменувала новий етап розвит
ку української радянської пісні. В по
воєнний період значно збільшилась 
кількість творів, причому не тільки 
професіональних композиторів і пое
тів, а й самодіяльних авторів. Разом з 
тим пройшли випробування часом і за
лишилися в історії радянської музич
ної культури такі пісні як «Славлю 
мою Батьківщину» А. Філіпенка — 
П. Тичини, «З іменем Леніна, з прапо
ром Леніна» А. Філіпенка — В. Бичка, 
«На прапорі Києва — Леніна орден» 
(слова і музика К. Данькевича) та йо

го ж «Нас осіняє Ленінське знамено» 
на вірш М. Дудіна, пісні П. Майборо- 
ди — «Про рідну землю» (слова А. Ма
лишка) та «Про Дніпро» (вірш Т. Ма- 
сенка), К. Домінчена — Д. Луценка 
«Марш комуністичних бригад», Я. Це
гляра — П. Воронька «Пісня братерст
ва», «Україно — любов моя» І. Шамо — 
Д. Луценка, «Від Москви до Карпат» 
А. Коса-Анатольського — П. Воронька, 
патріотичні пісні Л. Ревуцького, П. Ко
зицького, Г. Верьовки та багато інших, 
їм притаманні героїко-звитяжні заспі
ви, лірико-епічна широта гармоній, на
ціонально визначений характер зву
чання.

Партія і уряд високо оцінили пісен
ну творчість українських митців. Дер
жавних премій були удостоєні Г. Ве- 
рьовка (1948), А. Кос-Анатольський 
(1951), П. Майборода (1950); Держав
ної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка — 
П. Майборода (1962), О. Білаш (1975), 
І. Шамо (1976), Республіканською пре
мією ім. М. Островського відзначено 
О. Білаша (1966), І. Шамо (1972). Зван
ня лауреата Премії ім. Ленінського 
комсомолу був удостоєний О. Білаш 
(1968) і медаллю ім. О. Александрова 
нагороджені І. Шамо (1970), І. Драго 
(1976).

У роботі над піснею ще більше зміц
ніла творча дружба наших композито
рів і поетів. Зокрема, музикантів на
дихали вірші відомих майстрів слова: 
А. Малишка, Т. Масенка, О. Новиць- 
кого, О. Ющенка, Д. Луценка, М. Тка
ча, М. Сингаївського та ін. Монолітни
ми стали творчі зв’язки українських 
композиторів з поетами братнього ро
сійського народу — С. Щипачовим, 
Є. Долматовським, М. Ісаковським, 
О. Сурковим, Р. Рождественським,
С. Гребенніковим, М. Добронравовим 
та ін.

У 70-і роки, особливо напередодні 
святкування 30-річчя Перемоги, було 
написано багато нових цікавих творів, 
в яких чітко окреслилось сучасне об
личчя радянської пісні. Значно виріс 
професіональний рівень творчості ком
позиторів і поетів. Дуже вдалими є 
останні хорові пісні І. Шамо та О. Бі
лаша, що продовжують кращі тради
ції радянської масової пісні, інтенсив
но шукають нові художні засоби.

Нині з’явився новий пісенний жанр— 
лірико-патріотичний монолог. В цих 
творах, яскраво публіцистичних за ха
рактером, відображаються важливі гро
мадянські проблеми сучасності, наголо

шується особиста відповідальність кож
ної радянської людини перед Батьків*- 
щиною і своїм народом. Серед кращих 
слід назвати: «Я жил в такие времена»
0. Білаша — М. Рибалка, «Балада про 
братерство» І. Шамо— Д. Луценка, «Ба
лада про міста-герої» І. Шамо — В. Ку- 
ринського, «Моя Батьківщина» В. Фі
ліпенка — І. Лазаревського, «Балада про 
комунарів» І. Ковача — Р. Левіна, «За
співай мені, поле» І. Карабіца —
1. Бердника, «О чем поют дожди» 
В. Ільїна — Ю. Рибчинського.

За роки Радянської влади наша му
зична культура нагромадила справді 
неоціненні пісенні скарби. І тепер, зо
крема з нагоди славного ювілею Вели
кого Жовтня, необхідно якомога шир
ше пропагувати їх серед трудящих. Тут 
може бути корисною і «Антологія ук
раїнської радянської пісні», запланова
на фірмою грамзапису «Мелодія» (до 
неї увійдуть кращі твори наших авто
рів), і нотна збірка «Жовтневий за
спів», упорядкована А. Шреєр-Ткачен- 
ко, і нові записи Українського радіо. 
З ініціативною участю диригентів, хор
мейстерів, співаків, професіональних та 
аматорських вокальних колективів по
пуляризація української радянської 
пісні повинна відбуватися на ще ви
щому, справді загальнонародному рів
ні. Тоді вона ще більш дієво сприя
тиме вихованню громадянської свідо
мості народу, який успішно будує ко
муністичне суспільство.

В. КУЗИН

ОРИГІНАЛЬНИЙ
КОЛЕКТИВ

«Вечір камерної музики для валторни»— 
так називався влаштований у Будинку 
композиторів концерт, в якому взяв участь 
новий колектив, створений за ініціативою 
молодих київських музикантів. Він запо
чаткував регулярну репрезентацію творів, 
написаних для так званих «нестандартних» 
камерних інструментальних ансамблів. За
сновником нової творчої одиниці е валтор
ніст В. Пилипчак. Разом з ним в органі
зації та художньому керівництві ансамб
лем взяли участь піаніст В. Матюхін (со
ліст Київського камерного оркестру) і ком
позитор Л. Грабовський.

В першому відділі прозвучали Квінтет 
для валторни і струнного квартету В. Мо- 
царта, «Мелодія» Б. Лятошинського та п’є
са «В горах» французького композитора 
Ежена Боцца. Репрезентація цих творів 
показала високі виконавські можливості 
колективу. Окрім В. Пилипчака та В. Ма- 
тюхіна до його складу входять 3. Зелінсь- 
кий та Б. Которович — перша і друга 
скрипки, А. Пуржаш та В. Іляшко — альт, 
О. Макаренко — віолончель. В другому 
відділі прозвучали «Сопсогзиопо» Л. Гра- 
бовського для валторни соло, «Дві бага
телі» для валторни і фортепіано В. Пилип- 
чака та Секстет В. Шумейка для валторни, 
струнного квартету і підготовленого фор
тепіано.

В наміченій серії концертів велике місце 
посядуть композиції сучасних українських 
митців, більшість з яких через від
сутність такого колективу ще не викону
валась. Так, готується репрезентація Ка
мерної симфонії для скрипки, флейти, клар
нета, тромбона, арфи, фортепіано, литавр, 
дзвіночків і ксилофона Є. Станковича, а та
кож творів Л. Грабовського, В. Сільвестро- 
ва, В. Губи, Ю. Іщенка, Я. Верещагіна, 
О. Яворика, 6. Мілки та ін.

М. СЕРЕБРЯНИЙ
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Видатний митець

15 жовтня народному артистові СРСР, професору Київсь
кої консерваторії, композитору Андрію Яковичу Штогарен- 
ку виповнилося 75 років. І тим дивовижнішим видається 
те, що з плином часу його мистецтво молодіє, а музична 
палітра стає все багатшою, соковитішою. Художник завжди 
дивився і дивиться у майбутнє очима нев’янучої юності, 
їй адресує все нові й нові музичні полотна. Через усе жит
тя він проніс прапор єдності двох начал у виявленні своєї 
особистості — художнього і громадянського. Цим пояснює
ться глибоко народна сутність його мистецтва, завжди 
зверненого до найширшої аудиторії вдячних слухачів.

З самого початку свого творчого шляху А. Штогаренко 
наполегливо розробляє ідеї і принципи народного мистецтва. 
І понині він зберігає інтерес до фольклору, причому рівень 
його використання постійно вдосконалюється. Композитор 
здійснив численні обробки народних пісень для голосу з 
фортепіано, перш ніж розпочати роботу над сюїтою для го
лосу з симфонічним оркестром «Дівоча доля» (1937). Тут, 
порівняно з обробками, вже наявний вищий ступінь худож
нього узагальнення фольклорних елементів. При тому, що 
в кожній з частин сюїти у вокальній партії зберігається 
пісенна куплетна форма, оркестр виконує не просто допов
нюючу функцію: у ньому формується своя драматургічна 
лінія і, разом з тим, він відтінює загальну ідею, закладену 
в текстовій першооснові, зв’язує весь твір в єдиний мистець
кий організм. Вже у цьому, одному з ранніх своїх творів 
композитор виявляє схильність до програмного симфонічного 
мислення. Згодом воно стало одним з провідних принципів 
його творчості.

У творах великої форми, написаних в середині 30-х ро
ків, митець використовує не тільки народні мелодії і 
тексти, а й народний сюжет. Так, зокрема, виникла поема- 
кантата «Про канальські роботи» для мішаного хору, со
лістів і симфонічного оркестру (1936). Тенденція молодо
го композитора до глибоких узагальнень народного ідейно- 
образного матеріалу значно розвинеться в майбутньому, 
коли інтерес до фольклору вже становитиме неподільну єд
ність з іншими творчими інтересами при написанні музи
ки, цілковито заснованої на власному матеріалі.

Один з найважливіших напрямків діяльності митця ста
новить патріотична тематика. До Великої Вітчизняної війни 
він пише пісні, що закликають до пильності, підвищення 
боєготовності Червоної Армії («Кавалерійська», «Пісня про 
Боженка», «Лівий марш» та ін.), у роки війни — партизан
ські пісні й хори («На бій», «Гей слов’яни, до зброї», «Що 
за вітер з-за гори» та ін.). На цей період припадає і напи
сання кантати-симфонії «Україно моя» (1943), яку Д. Каба- 
левський назвав одним з видатних за художньою силою і 
майстерністю творів воєнних років. (Вона відзначена Дер
жавною премією).

Кантата-симфонія прикметна сміливим переосмисленням 
кращих традицій російського класичного симфонізму, зба
гаченого народною пісенністю, сповнена «подихом сучаснос
ті». Динаміка воєнних буднів усього радянського народу 
втілена у напруженій і надзвичайно цілісній музичній дра
матургії. Разом з тим твір від початку і до кінця є суто 
українським за інтонаційними та жанровими особливостя
ми.

До речі, від часу написання згаданої композиції і по сьо
годні А. Штогаренко постійно і вельми плідно працює в 
симфонічному жанрі. Широко відомі його симфонія «Каз
ки» (1947), сюїта «Пам’яті Лесі Українки» (1950), концерт- 
сюїта «Партизанські картини» (1957), Третя симфонія «Ки
ївська» (1971), Четверта симфонія (1975), присвячена ком
сомолові; нині митець працює над П’ятою симфонією. На
віть цей, далеко не повний, перелік творів показує широту 
інтересів їх автора.

Вже у сюїті «Пам’яті Лесі Українки» (відзначена Дер
жавною премією) розкрилася схильність митця до програм
ного симфонізму, що є одною з головних стильових рис його 
творчості. Успіх сюїти серед широкого загалу слухачів знач

ною мірою зумовило те, що автор обрав першоджерелом 
для втілення свого задуму літературні прообрази великої 
української поетеси. У кожній частині змальовується наш 
народ як мужній борець проти ворогів; втілюються його 
любов до рідної землі, його печалі і радості. Хоча митець 
переважно звертається до минулого, ідеї, втілені в сюїті, 
цілком актуальні й співзвучні духовним запитам сучасників.

Найбільш широко програмність мистецького світобачення 
композитора виявилась у героїко-епічних, патріотичних тво
рах, де оспівується рідна країна, героїзм народу. До них 
передусім слід віднести своєрідний концерт-сюїту «Парти
занські картини». Це твір для фортепіано та симфонічного 
оркестру, оригінальний за жанром і засобами втілення ху
дожнього задуму. З одного боку тут наявні яскраві, типово 
сюїтні контрасти, про що свідчать заголовки частин: «Спо
гад», «Раптовий удар», «На привалі», «Туга матері за вби
тим сином», «Радість народу-переможця». З іншого ж на
пружені колізії окремих частин, сповнені драматизму, зітк
нення в них різних за характером образно-інтонаційних 
сфер свідчать про наявність принципів сонатності в ком
позиції твору. В ньому простежується і певна сюжетна лі
нія — розкриття образу матері, образу народу. Так виявляє
ться своєрідний тип програмності, також характерний для 
музики ІПтогаренка — сюжетний симфонізм. До речі, цим 
відзначається також монументальне полотно «Шляхами 
Жовтня (1967), назване автором повістю для солістів, хо
рів, симфонічного й духового оркестрів. Твір сприймається 
як велична епопея, що розкриває найсуттєвіші сторінки з 
історії народу, вдячного «синам революції, які в рідному 
краї запалили зорю».

В Третій симфонії принцип програмності виявляється 
інакше. (Вона має підзаголовок «Київська», який розши
фровується старовинним висловом: «Хто з мечем до нас 
прийде, від меча й загине»). Композитор прагне відобрази
ти всю багатовікову історію слов’янських народів, з часів 
Київської Русі і до наших днів. Ця програма не стільки 
визначила сюжетний аспект, скільки зумовила створення 
художньої концепції, де природно змінюються одне одним 
чи зливаються воєдино героїчне й епічне, жанрово-танцю
вальне й барвисто-описове, психологічно напружене й лірич
но просвітлене начала.

Цікаве вирішення фіналу симфонії, який починається мо
тивом пісні «Священная война» О. Александрова. Він спри
ймається тут як символ мужності народу, його нездолан
ності і звучить ніби сигнал до боротьби, відроджуючи ге- 
роїко-епічні образи першої частини, які відіграють визна
чальну роль в драматургії усієї симфонії. Втілена у музиці 
всепоглинаюча стихія боротьби позбавлена (як це часто бу
ває у «батальних» замальовках) «зловісних» чи «жалібних» 
інтонацій. Тому вся система образів сприймається як кон
центрація енергії творення, котра складає смисл життя ра
дянської людини.

Оригінальними є задум і композиційне вирішення одного 
з останніх творів — Четвертої симфонії. В її основу покла
дений мелодичний образ-символ «Комсомольці — неспокій
нії серця» відомої пісні А. Островського. Тут прославляє
ться радянська молодь, що виявляє себе у буднях великих 
будов, боротьбі з стихіями, у динаміці спортивних зма
гань. До речі, захоплення юністю композитор проносить че
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рез усе своє життя. На кожному з етапів творчості він не
одноразово звертається до цієї завжди актуальної і благо
родної теми. Окрім пісень, хорів про молодь і для дитячих 
та юнацьких виконавських колективів, А. Штогаренко пише 
великі, значні за задумом композиції: це дві сюїти, Поема, 
Тріо, «Дивертисмент» та ін. В них він не лише висловлює 
великі симпатії до підростаючого покоління, а й ставить та 
розв’язує серйозні творчі завдання. Так, в «Дивертисменті» 
природно переплітаються інтонації народних веснянок і лі
ричних пісень, а розвиток зцементований танцювальними 
ритмами. Органічно змінюють один одного народно-побуто
ві та епіко-драматичні образи, широко використані інтона
ції старовинних українських дум. Але, крім того, художник 
вирішує і суто технічне завдання: збагачує палітру оркест
ру тим, що наближує звучання інструментів до типових 
тембрів народного інструментарію.

Поряд з молодіжною приваблює композитора і лірико- 
побутова тематика. Зокрема, засобами звукопису він ство
рив чимало жіночих портретів. Особливо яскравим лірич
ним одкровенням є цикл романсів та хорів у супроводі 
фортепіано «Про наше кохання» (1958). В ньому образи, зма
льовані поетами К. Симоновим та С. Щипачовим, набули того 
особливого, характерного для творчої палітри А. Штогарен- 
ка забарвлення, що ріднить музику композитора з суто на
родною піснею.

Вагомі спроби художника поєднати в одній партитурі 
ознаки різнонаціональних музичних культур. Такі специ
фічні інтонаційні комплекси наявні у вокальному тріо 
«Дружба» на слова С. Чиковані (1950), вокально-симфоніч
ній поемі «Росія» на тексти болгарських поетів (1950), 
струнному квартеті «Вірменські ескізи» (1960) та ін. Це 
свідчить, що такий інтонаційний синтез може дати цікаві 
творчі результати, збагатити музичну мову різних народів.

Андрій Якович Штогаренко є не тільки визначним худож
ником. Він постійно веде велику громадську роботу, невід

дільну від творчості. Ще у перші пореволюційні роки в 
складі сімейного ансамблю за завданням Губполітосвіти ви
ступав з концертами перед червоноармійцями, трудівниками 
сіл. 1922 року за дорученням Губкому КСМ України він 
створює і очолює музичний лекторій. 1926 року організо
вує і очолює Перший український камерний ансамбль ба
яністів. Під час навчання у Харківському музично-драма
тичному інституті (початок 30-х років) бере активну участь 
у пропаганді музики серед робітників Харкова і Донбасу, 
а з 1937 року виконує обов’язки заступника голови Харків
ського обласного відділення Спілки композиторів України 
і очолює її оборонну секцію. 1939 року А. Штогаренко оби
рається в республіканське правління Спілки. Під час Вели
кої Вітчизняної війни він — відповідальний секретар Спіл
ки композиторів Туркменії, провадить велику виховну робо
ту з молодими композиторами.

Повернувшись 1944 року на Україну, Андрій Якович від
дає свої сили відродженню культурного життя Києва, бере 
активну участь у військово-шефській роботі, обслуговуючи 
частини Третього Українського фронту, з якими пройшов 
шлях до переможного закінчення війни. 1948 року А. Што
гаренко обирається секретарем Спілки композиторів СРСР. 
У складі делегацій діячів культури і мистецтва УРСР від
відав Румунію, НДР, Польщу, Угорщину, Болгарію, Чехос- 
ловаччину. З 1968 року А. Штогаренко — голова Спілки ком
позиторів України.

Як композитор, справжній митець-громадянин Андрій 
Якович Штогаренко завжди був і є послідовним пропаган
дистом ідей соціалістичного реалізму. В художньо доскона
лих образах він глибоко й усебічно відображує нашу ве
личну епоху, у його музиці яскраво відчувається могут
ній пульс сьогодення, революційний гуманізм наших днів, 
серце і душа нашого народу.

Гліб ВИНОГРАДОВ

Камерна музика сьогодні

У переддень 60-річчя Великої Жовтневої соціалістичної 
революції радянські композитори, як і весь наш народ, під
водять підсумок своєї роботи, оглядають пройдений шлях, 
оцінюючи зроблене з погляду його значення, місця і ролі 
в загальному процесі формування соціалістичної і комуніс
тичної культури. Це допомагає накреслити перспективи по
дальшого поступу, визначити нові завдання і шляхи їх 
здійснення.

Якщо говорити конкретно про українську радянську му
зику, зокрема про камерно-інструментальний ансамбль (а 
досягнення у цьому жанрі, як композиторські, так і вико
навські, дають всі підстави окремо його виділити), то пе
редусім слід зупинитися на тих подіях музичного життя 
останніх років, що так чи інащпе пов’язані з підготовкою 
до славного ювілею. Найпомітнішою серед них є виділення 
київських композиторів у самостійну творчу організацію. 
Сам факт її створення багато в чому знаменний. Він за
свідчує не лише кількісне зростання столичних композито
рів і музикознавців, а й досягнення ними ще вищого про
фесіонального рівня, підкреслює велику громадську роль їх 
діяльності.

Перший пленум своєї організації київські композитори 
присвятили рідному місту-герою, в чому, до речі, теж вияв
ляється їх висока громадянська позиція, прагнення відобра
зити героїку життя радянських людей. Саме в рамках пле
нуму відбулося два камерних концерти, які показали наяв
ність досить інтенсивних творчих процесів у цих важливих 
для ідейно-художнього, зокрема музичного, розвитку слу
хачів жанрах. За образним і стильовим спрямуванням во
ни надзвичайно близькі нашій сучасності і віддзеркалю
ють всі ті важливі тенденції, які характеризують українську 
музику в цілому.

Варто згадати й інші важливі заходи по лінії республі
канської та всесоюзної творчих спілок (IV пленум прав
ління СКУ — квітень 1976 р., організований до 60-річчя Жовт
ня Всесоюзний пленум Спілки композиторів СРСР, присвя

чений огляду творчості молодих композиторів — початок 
1977 р., та ін.). Під час їх проведення прозвучало чимало 
цікавих камерних ансамблів, і серед них — Сім мініатюр для 
камерного оркестру В. Бібіка, квартети О. Ківи, Є. Станко- 
вича тощо. Однак докладніше торкнемось події, яка умож
ливила більш широкий огляд досягнень у камерно-інстру
ментальному жанрі за весь радянський період. Йдеть
ся про огляд камерної (переважно квартетної) творчості 
українських композиторів, здійснений у циклі «Вибрані сто
рінки української радянської квартетної музики». Він орга
нізований 1977 року Спілкою композиторів України та Бу
динком композиторів разом з квартетом ім. М. Лисенка. 
Концерти вів і коментував доктор мистецтвознавства, про
фесор М. Гордійчук.

Перш ніж охарактеризувати відібраний для концертів ре
пертуар, варто підкреслити величезну роль згаданого ко
лективу,— Заслужений ансамбль УРСР (1969), лауреат між
народного конкурсу ім. Лео Вейнера (Будапешт, 1963) і ла
уреат Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1977),— 
у розвитку даного жанру.

Квартет ім. М. Лисенка вже понад чверть століття, поряд 
з вітчизняною і зарубіжною класикою, активно пропагує 
твори про нашу сучасність, в тому числі ансамблі україн
ських радянських композиторів. Чимало композицій народи
лось як результат активної співпраці колективу з авторами. 
Багато в чому лпсенківці гідно продовжують і примножу
ють традиції своїх попередників, зокрема квартету ім. Ж. Ві- 
льома, який безпосередньо перед ними близько ЗО років про
пагував вітчизняне квартетне мистецтво (композиторське і 
виконавське) на Україні, в інших республіках, а також за 
кордоном. Особливо показовими щодо цього є ті великі цик
ли, які лисенківці готують і представляють широкому за
галу слухачів в останні роки. Так, 1976 року в Будинку 
композиторів ними був проведений цикл, присвячений твор
чості українських радянських авторів. І це — крім пара
лельної підготовки і виконавського втілення таких мону
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ментальних тематичних циклів, як квартети Л. Бетховена, 
14 квартетів Д. Шостаковича, «Музика XX століття» тощо.

В циклі «Вибрані сторінки української радянської квар
тетної музики» лисенківці підготували і виконали 25 творів, 
написаних композиторами старшого і середнього поколінь — 
Б. Лятошинським, С. Людкевичем, М. Вериківським, А. Што- 
гаренком, К. Данькевичем, М. Колядою, Г. Тарановим та ін.,— 
а також митцями молодшої генерації (В. Гуоаренко, Л. Дич
ко, Г. Ляшенко, І. Карабіц, Є. Станкович, М. Скорик,
B. Сільвестров, Ю. Іщенко та ін.). У більшості цих творів 
відображається дух і характер радянського суспільства на 
всіх етапах його розвитку. Це, зокрема, «Український квін
тет» Б. Лятошинського (1942; 1945), де відображена героїч
на боротьба народу проти фашизму, переживання драма
тичних колізій цієї боротьби; це і Другий квартет А. Фі- 
ліпенка (1948), присвячений Двічі Герою Радянського Союзу
C. А. Ковпаку.

Слід наголосити, що саме в українській радянській музи
ці чи не вперше утвердився різновид програмного кварте
ту. Сюди належать «Варіації на купальську гему» П. Ко- 
зицького (1925), його ж «Хореофрагменти» (1927), «Класичне 
тріо» В. Косенка (1927), Квартет № 1 «Юнацький» В. Бо- 
рисова (1926). Згодом з’явилися Квартет № 3 «Романтич
ний» Д. Клебанова (1931), «Український квартет» О. Знос- 
ка-Боровського (1935), «Драматична поема» для тріо, «Лі
рична поема», «Героїчна поема» М. Тіца (1937—1940).

Цікаву спробу втілення сюжетної програми становить 
Перший квартет А. Філіпенка (1939), присвячений подвигу 
відомої льотчиці Марини Раскової. У повоєнні роки в Дру
гому квартеті композитор ще раз застосовує принцип сю
жетної програмності. Щоправда, пізніше сюжетна програм- 
ність була знята, але залишилася посвята С. А. Ковпаку і, 
головне, конкретна образність самої музики, зміст якої так 
блискуче, з справжнім творчим натхненням відтворюють 
лисенківці.

Глибока артистичність притаманна виконанню Квартетом 
ім. М. Лисенка, разом з заслуженим артистом УРСР піаніс
том 6. Ржановим, «Українського квінтету» Б. Лятошинсько
го. В одному з концертів циклу, що нами характеризуєть
ся, прозвучали перші дві частини твору. Блискуче репре
зентують наші артисти також квартет «Вірменські ескізи» 
А. Штогаренка (1959). До речі, він яскраво засвідчує інтер
національну спрямованість музики українських митців. 
В цій композиції автор висловлює свої враження від пе
ребування у братній республіці, роздуми про цей народ, йо
го історію, культуру. До кожної з частин подані програмні 
заголовки та епіграфи з поезій видатного вірменського лі
тератора А. Ісаакяна.

Інтернаціональна тематика наявна і в таких цікавих тво
рах українських митців (вони, на жаль, не увійшли до про
грами циклу), як «Російський квартет» М. Тіца, сюїта 
«Дружба» І. ПІамо. Про тісні зв’язки доробку українських 
митців з музичною культурою братніх республік свідчать 
і «Сюїта на башкирську тему для струнного квартету» 
П. Козицького (1941—1942), Інтермеццо для струнного квар
тету «В Туркменії» О. Зноска-Боровського (1942), Другий 
квінтет (на теми Абая) М. Скорульського (1943).

Серед програмних творів циклу слід відзначити квартет- 
поему «Пам’яті Т. Г. Шевченка» В. Рождественського (1965), 
з якого прозвучала друга частина («Заслання»), і Другий 
квартет Ю. Іщенка (1972), присвячений пам’яті Б. Лятошин
ського. Між іншим, українські митці досить часто присвячу
ють свою музику пам’яті видатних людей минулого. Це, зо

крема, Четвертий квартет Д. Клебанова (1946), написаний 
до 25-річчя від дня смерті М. Д. Леонтовича, Фортепіанний 
квінтет Т. Маєрського (1953) пам’яті відомого польського 
композитора М. Карловича.

На жаль, в концертах «Вибрані сторінки української 
радянської квартетної музики» з різних причин не були ви
конані твори М. Тіца, відомого майстра камерної ансамбле
вої музики, в якій, до того ж, є теми, співзвучні ювілею 
Великого Жовтня («Про 1905 рік», «По рідній країні» та ін.).

Широко представлені у даному циклі композиції мит
ців молодшої генерації, справді цікаві, позначені яскрави
ми індивідуальними рисами, пошуками нових засобів ви
разності. Тут і мініатюрні поетичні замальовки (Партита 
№ З М. Скорика, 1974; Квартет І. Карабіца, 1974), і роз
горнуті ансамблі з глибокими роздумами, емоційно насна
женими образами (Квартет № 2 Ю. Іщенка, 1968; Г. Ля- 
шенка, 1974; В. Сільвестрова, 1974; Є. Станковича, 1973). 
Так, у згаданому творі Ю. Іщенко ставить проблему «ху
дожник і життя» й вирішує її шляхом відтворення напру- 
жено-оповідних, справді драматичних і психологічно за
глиблених образів. Тут виявляються наполегливі пошуки 
автором нових способів перетворення матеріалу і побудови 
форми (синтез в єдиній структурі рис сонатного циклу і 
сонатного алегро).

Треба зазначити, що Ю. Іщенко систематично і дуже плід
но працює в жанрі камерного ансамблю. Крім трьох кварте
тів, ним написані Квінтет для струнних з арфою (1974), 
кілька сонат, сюїт та окремих п’єс для скрипки або віолон
челі з супроводом фортепіано, ансамблі для духових тощо. 
Багато нового у розвиток камерної інструментальної музики 
вніс Є. Станкович. В його доробку теж є ряд ансамблів, се
ред яких найцікавіший — Квартет. Він з великим успіхом 
виконувався лисенківцями на Україні, за її межами і за 
кордоном, про що свідчать численні рецензії. Вельми оригі
нально підходить 6. Станкович до засобів композиції, ор
ганічно поєднуючи сонористичні засоби з експресивним 
трактуванням структури і сонатним розвитком матеріалу. 
Синтез деяких традиційних і найсучасніших прийомів спря
мований на відтворення своєрідних образів, інтонацій, рит
мів, інструментальних награвань і тембрових звучань на
родної музики Закарпаття.

Доробок українських композиторів останнього десятиріч
чя, зокрема молодих митців, свідчить про те, що в камер
ній музиці почався процес оновлення, розширення інтона
ційної сфери і композиційних засобів. Автори молодшої 
генерації, для яких особливо характерним є сміливе дерзан
ня і пошук нових прийомів звукопису, продовжують тради
ції, котрі склалися в процесі становлення і розвитку жан
ру; прагнення відображати конкретні події, пов’язані з 
радянською сучасністю, використання з цією метою елемен
тів програмності; творче переосмислення фольклорних пер
шоджерел для яскравішого й переконливішого показу жит
тя народу і т. п. Вироблялися ці традиції в музиці визнач
них майстрів старшого покоління — Б. Лятошинського, Л. Ре- 
вуцького, М. Коляди, А. Штогаренка та ін. Головним же для 
композиторів різних поколінь було й лишається якомога 
правдивіше відображення радянської дійсності, думок і по
чуттів нашого сучасника. Це ще раз підтверджує панорама 
камерних інструментальних ансамблів, яка постала перед 
слухачами у виконанні квартету ім. М. В. Лисенка в рік 
славного ювілею Великої Жовтневої соціалістичної револю
ції,

М. БОРОВИК

Про п’ятнадцять дочок Слова П. Жадана Музика П. Гайдамаки

Має наша Батьківщина 
Та п’ятнадцять дочок.
Ой живуть вони щасливо, 
Квітнуть, як віночок.
Ані горя, ані лиха 
Ця. сім’я не знає,

; І міцна, велика дружба 
Всіх сестер єднає.

Ой найстаршая в родині, 
Славная Росія,
Для своїх сестер молодших 
Гордість і надія.
В цій сім’ї один другому 
Радить, помагає. 
Батьківщина любить дочок, 
Пестить і навчає.

Має наша Батьківщина 
Та п’ятнадцять дочок.
Ой живуть вони щасливо, 
Квітнуть, як віночок.
Про свою щасливу долю 
Сестроньки співають,
В комунізм шляхи-дороги 
Спільно прокладають.
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ПРО П’ЯТНАДЦЯТЬ дочок
Слова П. Ж а д а н а  М узи к а  П. Г айдам аки  
А раиж ировка  для иародного х о р у  В . П а л к іи а
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БАТЬКИ 1 ДІТИ
Слова Б. О лійника М узи к а  І . К а р а б іц а
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Батьки і діти! Діти і батьки! 
Нерозділиме і одвічне коло.
Ми засіваємо житейське поле,
І не на день минущий — на віки.

Між нас не ляжуть вирвами роки, 
Бо наша кров пульсує в нашій долі... 
Батьки і діти... Діти і батьки...
Нам нічого ділить на спільнім полі.

Оцих тополь замріяний кортеж,
Що звіку супроводить Україну,
І традиційні верби, і калина —
Все батьківське, але й синівське теж!

Одне воно, як матір в нас одна. 
Як перше слово і останнє слово. 
Як шабля незагублена Сіркова 
І Лисенкова дума неземна.

Я зрозумів тривогу ваших душ:
Чи діти спадок збережуть великий? 
Але — повірте — краснодонський

шурф
Вивчає і мене крізь лінзу крику.

І я по горло в льодовий Сиваш,
І я за бруствер вириваюсь раптом, 
Коли комбат підносить в небо

прапор,
Так само мій, як і по праву ваш!
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М У З И Ч Н И Й  т е а т р

Ювілейна афіша
Яскравим свідченням розквіту багатонаціонального радян

ського музично-театрального мистецтва стала ювілейна афі
ша оперно-балетних колективів республіки до 60-річчя Ве
ликої Жовтневої соціалістичної революції. До цієї славної 
дати всі музичні театри України підготували нові спектаклі 
за сучасними творами радянських композиторів.

У Києві і Харкові буде показано нову оперу М. Кармін- 
ського «Іркутська історія», а у Львові його оперу «Десять 
днів, що потрясли світ». У Дніпропетровську вже відбу
лась прем7єра опери Л. Колодуба «Пробудження» («Дніпров
ські пороги»). Нову редакцію «Крізь полум'я» В. Губаренка 
покаже Донецький театр опери та балету. Вперше в Одесі 
буде поставлена опера С. Прокоф'єва «Семен Котко».

Балетні колективи Одеси і Донецька підготували нові 
спектаклі: «Симфонія революції» на музику Д. Шостаковича, 
а дніпропетровці — балет К. Молдобасанова «Материнське 
поле».

В дні ювілею в театрах республіки пройдуть декади пока
зу кращих вистав за участю провідних солістів. Кияни по
бачать опери «Тихий Дон» («Григорій Мелехов») І. Дзер- 
жинського, «В бурю» Т. Хрєнникова, «Арсенал» Г. Майборо- 
ди та «Світанкову поему» на музику В. Косенка. Балет 
«Спартак» прикрашає ювілейну афішу театрів Києва, Льво
ва, Одеси, Харкова і Дніпропетровська.

В Одесі підуть вистави «Загибель ескадри» В. Губаренка, 
«Жорстокість» Б. Кравченка, «Липнева неділя>> В. Рубіна, 
«Стежкою грому» К. Кара-Караєва.

Дві опери Г. Жуковського — «Волзька балада» та «Один 
крок до кохання» — і дві Т. Хрєнникова — «В бурю» та 
«Везродний зять» — включив до свого ювілейного репертуа
ру Харківський театр. Він покаже й одну з своїх останніх 
прем'єр — оперу 10. Мейтуса «Молода гвардія».

Львів'яни подивляться в дні свята опери «Ріхард Зорге» 
Ю. Мейтуса, «Золотий обруч» Б. Лятошинського, оперу «На- 
зар Стодоля» та балет «Лілея» К. Данькевича.

Свої кращі вистави — «Тихий Дон» («Григорій Мелехов») 
І. Дзержинського, «Оптимістична трагедія» О. Холмінова і 
«Богдан Хмельницький» К. Данькевича включив до ювілей
ної афіші Дніпропетровський театр. Великий тематичний 
концерт-спектакльі присвячений 60-річчю Радянської влади, 
підготував Донецький театр. Він також покаже опери «Де
сять днів, що потрясли світ» М. Кармінського та «Ярослав 
Мудрий» Ю. Мейтуса.

Отже, ювілейна афіша музичних театрів республіки за
свідчила розмаїття радянського репертуару, дружбу і вза
ємозбагачення музичних культур народів нашої багатона
ціональної Батьківщини.

ОПЕРА О. КРАСОТОВА „ПІСНЯ ТАЙГИ44

«Зміст нашого життя в тому, що кож
ний стає самим собою, а особливо тут, 
на БАМі». Ці слова одного з героїв но
вої опери О. Красотова «Пісня тайги» 
могли б стати епіграфом до твору.

Музично-театральний жанр посідає 
досить значне місце в творчості компо
зитора. Ним написана опера «Кінець 
казки» (за оповіданням Дж. Лондона), 
оперета-ревю «Пропала дівчинка», мю
зикл «П’ятий зайвий». Опера «Пісня 
тайги» розповідає про молодих будів
ників Байкало-Амурської магістралі, 
про становлення особистості (лібретто 
Р. Розенберг за оповіданням Ю. Нагі- 
біна «Васю, чуєш?»).

Композиція оповідання 10. Нагібіна 
складна, події в ньому розгортаються 
«мозаїчно», внутрішні монологи геро
їв чергуються зі спогадами, деякі сю
жетні лінії виписані ескізно. Стиль пи
сьменника якнайкраще відповідає праг
ненню композитора уникнути плакат
ності, дидактики, зберегти природні ін
тонації і живі образи.

Основну увагу автори опери приділяють 
розкриттю психології героїв. На будівни
цтво БАМу приїхали дівчата, серед них 
Людмила, яка гарно співає, акомпануючи 
собі на гітарі сама створює пісні. Началь
ник будівництва Якунін вважає, що захоп
лення дівчини заважає їй сумлінно викону
вати основну роботу. Ця немолода людина 
з сильним і складним характером, яка до
сить скептично ставиться до мистецтва, по
чинає розуміти, що кохає Людмилу. Постає 
проблема вибору дальшого життєвого шля
ху.

Дівчата, подруги Людмили, .вороже зустрі
чають ї ї  повернення з перемогою із конкур
су самодіяльного мистецтва. Вони вважа
ють, що їх щоденна праця на будівництві 
залишається непоміченою, в той час як 
концертні виступи Людмили приносять їй 
славу. Нелегко подолати нерозуміння, заслу
жити довіру. Людмилу непокоять болісні 
роздуми. У виборі свого покликання вона 
спочатку досить пасивна, хоча це енергійна, 
вольова людина, яка любить дарувати всім 
радість. Знайти свій шлях у житті, вистоя
ти в складних ситуаціях, «знайти себе» до
помагають їй товариші і, насамперед, лю
бов простого хлопця, шофера Василя. Він, 
на перший погляд, мовчазний і неповорот
кий. Та на нього завжди можна покласти

ся у  важку хвилину. Він вірний у почутті, 
принципи його незмінні.

Крім героїв, що перейшли в оперу з 
оповідання — Людмили, Василя, Якуні- 
на, комсомольського керівника Пєнкі- 
на — в лібретто є й нові персонажі. 
Всі вони мають індивідуалізовані му
зичні характеристики, свої лейтмотивні 
«зерна». Лейтмотив Людмили побудо
ваний на характерній «ламкій» нисхід- 
ній септимі (асоціація з вказаним у 
тексті оповідання ламким голосом дів
чини), що стає одним з елементів її 
музичної лексики.

Колективний образ будівників бамів
ського селища розкривається в піснях 
і частівках. З чотирьох пісень — одна 
сольна Людмили про Альонушку і три 
хорові, створені дівчиною для будівель
ників. їх музичний матеріал найкра
щий в опері — яскравий, мелодійний, 
він одразу запам’ятовується. Куплет- 
ність побудови деяких номерів чергує
ться із складними поліфонічними фор
мами: фугато в 7-й, пассакалія в 2-й 
картинах. Пассакалія виникає в епізо
ді розмови про мости. І це не випад
ково. Композитор «виробничу супереч
ку» організовує і динамізує музичним 
матеріалом. Тема пассакалії — двана- 
дцятитоновий ряд.

Жанрово-побутові елементи в опері 
чергуються з лірико-психологічними 
сценами. У творі є так звані «зовніш
ні» і «внутрішні» конфлікти. «Зовніш
ні» (Людмила — дівчата, Василь — лю
бителі «довгого» карбованця) розвива
ються і одержують свою кульмінацію 
в ансамблевих сценах, а «внутрішні» 
(Якунін, Людмила) — в аріозо і моно
логах героїв.

Музична драматургія опери (2 дії, 
9 картин) досить складна. Наявність 
багатьох лейтмотивів (тема молоді, те
ма мрії Василя про Людмилу та інші), 
які переплітаються, змінюються, ство
рює яскраве музично-вокальне полотно. 
Інтонаційна основа музики твору — су

часна масова пісня. Для оркестрового 
стилю композитора характерне звер
нення до «чистих» інструментальних 
тембрів.

Опера «Пісня тайги» написана спе
ціально для оперної студії Одеської 
консерваторії, яка готує цей твір до 
60-річчя Великого Жовтня. Виконав
ці — в більшості початкуючі співаки, 
тому О. Красотов врахував цю обста
вину при створенні вокальних партій. 
Для участі у виставі запрошені також 
випускники консерваторії, вже відомі 
артисти — Г. Жадушкіна (Людмила) 
та Анатолій Бойко (Якунін). Диригент 
спектаклю І. Шаврук.

Опера О. Красотова «Пісня тайги» 
продовжує плідні пошуки українських 
композиторів, які прагнуть гідно від
творити на сцені образ сучасного ге
роя — будівника комунізму.

Одеса Г. БУРИМБНКО

Композитор О. Красотов, диригент І. Шаврук.
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я:

Революції присвячено

Однією з найактуальніших і найбільш 
дискусійних проблем музично-театраль
ного життя нашого сьогодення є ство
рення опери на радянську тематику. 
Навколо неї розгортаються палкі су
перечки, зіткнення різних поглядів і 
думок. Як поєднати достовірність істо
ричних подій, характерів з умовними 
формами художнього вислову, як віді
йти від штампів, щоб наповнити дра
матичну дію подихом справжнього 
життя, яким повинен постати оперний 
герой, уособлюючи борця за високі іде
али комуністичного суспільства — ці та 
інші питання не перестають хвилюва
ти діячів радянської театральної куль
тури. Проте саме лише теоретизування 
неспроможне дати на них відповідь: 
потрібний перш за все практичний до
свід. що узагальнює конкретні творчі 
досягнення. Адже кожний новий твір, 
присвячений радянській тематиці, роз
кривав нові можливості й перспективи 
розв’язання проблеми, стає внеском у 
створення радянської оперної класики.

Творчість українських композиторів 
на сучасну тематику значно активізу
вало наближення ювілею Великої Жовт
невої соціалістичної революції. Праг
нення відзначити свято радянського 
народу твором, що звеличує славні ре
волюційні традиції, втілилося в новій 
опері Левка Колодуба на лібретто Та
ро льда Бодикіна «Пробудження» («Дні
провські пороги»).

Опера «Пробудження» — це твір про 
розвиток робітничого руху на початку 
XX століття, про могутню хвилю рево
люційного піднесення в Росії і на Ук
раїні, що стало важливим етапом під
готовки епохальних звершень 1917 ро
ку-

Характерною особливістю, яка накла
ла помітний відбиток на драматургіч
но-стильові обриси опери, є глибоке 
вкорінення в історичну дійсність, звер
нення до конкретних хронікальних ма
теріалів. В центрі твору — постать Івана 
Васильовича Бабушкіна (1873—1906), 
професіонального революціонера-біль- 
шовика, учня і соратника В. І. Лені
на, діяльність якого щільно пов’язана 
з Україною, зокрема з колишнім Ка
теринославом (нині Дніпропетровськ). 
На сцені оживають події, червоними 
літерами записані в літописі револю
ційної слави міста металургів: сти
хійний бунт робітників металургійних 
заводів Брянського акціонерного това
риства, організація партійного маркси
стського підпілля, очолюваного Григо
рієм Івановичем Петровським, барикад
ні бої 1905 року, виникнення «Чече- 
лівської республіки». В розгортання 
основної драматичної лінії органічно 
вплетені яскраві сторінки біографії та 
революційної діяльності Івана Бабуш- 
кіна. Таким чином, за кожним дійо
вим епізодом і поворотом фабули кри
ється історично достовірний факт, ли
ше пропущений крізь призму емоціо
нального сприймання. І хоча лібрет- 
тисту не в усіх випадках пощастило 
подолати бар’єр пасивного слідування

за історичним матеріалом, відібрати з 
потоку більших і дрібніших подій са
ме ті, які давали можливість піднесен
ня їх до символу епохи,— сценарна 
канва опери «Пробудження», безпереч
но, дає широкий простір для створен
ня драматично насиченої музичної дії, 
втілення в художньо-узагальненій фор
мі конфлікту двох антагоністичних 
сил — народу і царського самодержав
ства.

Музично-драматургічна концепція 
своєю одвертою емоціональністю і ро
мантичною наснагою внесла певні ко
рективи в жанрову визначеність опе
ри: хронікальність сюжетної оповіді 
відступила на другий план перед уза
гальненим відтворенням буремної ат
мосфери революційних боїв 1905 р. Ра
зом з тим, у «баченні» твору компо
зитором помітне прагнення до конкре
тизації музичної дії, наділення кожно
го образу однозначним змістом. У ство
ренні образної системи опери велику 
роль відіграв принцип характеристики 
через жанр, використання історично 
усталених інтонаційних сфер. Серед 
них найширше репрезентованою є сфе
ра революційної пісенності. її  образний 
лад та засоби вислову домінують в му
зичній лексиці та обрисах структурних 
форм твору. Центральним лейтобразом 
опери і водночас найбільш яскравим 
зразком переосмислення жанрових при
кмет революційно-пісенних мелодій ста
ла наділена карбованим пунктирним 
ритмом і закличним пафосом пісня- 
марш «Братерство» — символ боротьби 
пролетаріату, єдності його рядів. На
скрізне проведення цього музичного 
образу виразно розкриває метод побу
дови лейтмотивної канви «Пробуджен
ня»: пісня-марш ніде не змінює свого 
смислового наповнення, завжди вини
кає в одних і тих же обрисах і зву
чить як промовиста цитата, що під
креслює особливо піднесені моменти 
дії. Вперше вона з’являється як дру
га частина дуету Бабушкіна та його со
ратника по революційній боротьбі Гри
горія (прототипом цього персонажа по
служив Григорій Іванович Петровсь- 
кий), де друзі висловлюють свою ві
ру в неминучу перемогу трударів. Цей 
же лейтобраз обрамлює картину під
пільної сходки революціонерів, спочат
ку як динамічний оркестровий вступ 
і наприкінці у вигляді ансамблю со
лістів та хору, що підсумовує смисло
вий розвиток дії. А у фіналі опери він 
переростає у своєрідне резюме — звер
нення до публіки, апофеоз величних 
звершень борців-революціонерів. (При
клад 1).

Є в творі ще ряд інших лейттемних 
побудов, що увібрали інтонації рево
люційних пісень. Це і фанфарний мо
тив міді, що раз по раз вплітається в 
музичну тканину, символізуючи за
клик до боротьби, і зібрана, пружна, а 
водночас глибоко ліризована мелодія — 
образ майбутнього, яка з’являється в 
експозиційній арії Бабушкіна і повто
рюється в ряді ансамблевих сцен. Ін

тонаціями й ритмами пісень народної 
боротьби і звитяги пройняті арія Гри
горія в фінальній картині, ряд хоро
вих номерів тощо.

Прагнення до конкретизації, плакат
ної виразовості музичних образів під
казало композиторові також викорис
тання інших усталених жанрово-інто
наційних форм. В ряді номерів опери 
виразно чуються мотиви солдатських 
пісень, українського епосу (сцени на
родного горя і страждання), російських 
танцювальних частівок (партія Мики
ти), церковних співів (картина збори
ща чорносотенців).

Поряд з драматургією інтонацій важ
ливу роль в побудові музично-образної 
системи опери та її драматизації віді
грає драматургія контрастів, різке про
тиставлення «світла» і «тіні». Так, чіт
ко вирізняється із всієї музичної тка
нини своїм зловісним, похмурим від
тінком наскрізний мотив, що постійно 
супроводжує появу на сцені шефа жан
дармів барона Скалона — уособлення 
царського гніту. Це лаконічний, ста
більний лейтгармонічний комплекс, 
найчастіше викладений у партіях ли
тавр та мідних і вражаючий своєю 
концентрованою драматичною напру
гою. (Приклад 2).

Опера «Пробудження» — твір по- 
справжньому вокальний, насичений щед
рою кантиленністю. Мелодизація во
кальної партії коріниться не тільки в 
широкому використанні пісенних еле
ментів. І в розгорнених аріозних но
мерах, і в речитативних репліках ком
позитор, як правило, намагається під
креслити виразне мелодичне «зерно», 
що надає музичному вислову емоційної 
одвертості, полегшує сприймання му
зичного змісту. Трапляється, що в те
матичну канву потрапляють деякі «за
співані» мотиви, але в цілому мелодич
на мова опери багата знахідками, при
ваблює свіжістю і безпосередністю. Ме
лодична щедрість внесла в образний 
лад опери струмінь теплого ліризму, 
особливо відчутний в дуетах Поліни і 
Микити та Парасковії і Бабушкіна.

Ще одна важлива особливість музич
ної драматургії «Пробудження» — ве
лика кількість хорових номерів. Актив
на дійова роль хору привнесла в жан
рову специфіку твору елементи народ
ної драми, висунула на перший план в 
розгортанні сценічного конфлікту ко
лективний образ робітників. Хорова па
літра опери багата розмаїтими форма
ми, від вставних пісень-цитат (хори 
солдатів, в’язнів, революційних заго
нів), фонових замальовок, що станов
лять емоційне тло дії (трудові наспі
ви робітників на заводі, хорали чорно
сотенців) до напружених дійових сцен. 
В них поліфонічні нашарування хоро
вих реплік і тембрових пластів пере
дають зміст драматичного конфлікту 
(так показане виникнення і наростан
ня стихійного бунту робітників на за
водах Брянки).

Велика увага, приділена композито
ром вокальним партіям, не призвела 
до драматургічної пасивності оркест
ру. «Пробудження» належить до тих 
зразків оперного мистецтва, де спів і 
оркестрове звучання виступають абсо
лютно рівноправними компонентами 
драматургії. Значення оркестрової пар
тії ніде не обмежується функцією
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простого акомпанементу: вона створює 
драматичні кульмінації, акцентує пово
ротні моменти дії, визначає важливі 
штрихи портретних характеристик пер
сонажів. Оркестрова партитура насиче
на соковитими гармоніями, вигадливи
ми і колоритними тембровими сполу
ченнями. В ній важливе місце займа
ють програмно-ілюстративні елементи, 
що переростають в симфонізовані уза
гальнені образи (такий, скажімо, мотив 
передзвону в завершенні закличної арії 
Бабушкіна, що ніби продовжує його 
думку про всенародне поширення ре
волюційних ідей). (Приклад 3).

Своїми зовнішніми обрисами «Про
будження» — традиційна номерна опе
ра, заснована на чергуванні арій, аріо
зо, хорових номерів. Однак саме з по
гляду структурних принципів твір Лев
ка Колодуба позначений виразними 
рисами новаторства. Йдеться, насам
перед, про міцну спаяність і динаміза- 
цію образної системи. Відсутність 
«швів» між окремими номерами, часте 
застосування в їх сполученні прийо
му «перерваного кадансу» (коли на
ступний епізод починається ще перед 
остаточним завершенням попередньо
го), вибухові кульмінації і раптові спа
лахи звукової напруги в поєднанні з 
підкресленою ритмічною пружністю те
матичного матеріалу надають розвитко
ві музичної дії стрімкості й драматич
ної наснаги.

Сюжет «Пробудження», незвичний 
для цього театрального жанру своєю 
історичною конкретністю, вимагав від 
автора музики подолання значних труд
нощів. Не скрізь це композиторові вда
лося. В музичній драматургії твору 
помітні певні прорахунку викликані 
переважно недостатньо продуманою 
структурою лібретто. Так, скажімо, не
чітко проведена в опері лінія розвит
ку образу Івана Бабушкіна. В партії 
головного героя добре відтворена ро
мантика революційної боротьби, її 
спрямованість у майбутнє (наприклад, 
в експозиційній арії), але залишаєть
ся нерозкритою його діяльність як ак
тивного організатора народних мас. 
Для цього широкі можливості надава
ла сцена на Брянському заводі. Проте 
участь Бабушкіна у визріванні стихій
ного бунту робітників обмежена реплі
кою про необхідність організованого 
опору експлуататорам, яка в даному 
разі звучить непереконливо, не спів
звучна атмосфері могутнього спалаху 
народного гніву.

Не знайшла належного вирішення 
остання картина опери — розповідь про 
героїчну смерть Бабушкіна, а особли
во перехід від зображення барикадних 
боїв 1905 року до заключного хорового 
епізоду, що має узагальнений харак
тер і . звеличує революційні звершення 
народу. Цитатне, позбавлене, активно
го розвитку проведення в фіналі піст-'

маршу «Братерство» недостатньо наси
чене й масштабне для створення підне
сеного образу-апофеозу.

Шкода, що характеристики персона
жів, запропоновані ліореттистом, не да
вали простору для забарвлення музич
них образів українським національним 
колоритом, що допомогло б точніше 
розкрити середовище дії. Введена з 
цією метою епізодична постать робіт
ника Тараса і його декілька незнач
них реплік не відіграють, по суті, ні
якої ролі в драматургії опери.

Безперечно, окремі вади не закрес
люють головного: композитором знайде
но ряд плідних драматургічних прийо
мів сучасного втілення революційної 
тематики в оперному жанрі. І це важ
ливий здобуток української радянської 
театральної музики.

Колектив Дніпропетровського держав
ного театру опери та балету з гранич
ним напруженням і максимальною від
дачею сил працював над сценічним вті
ленням опери. Адже спектакль присвя
чено 60-річчю Великої Жовтневої ре
волюції. Режисер народний артист 
УРСР та БРСР, лауреат Державної 
премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка Д. Смо- 
лич, диригент заслужений діяч ми
стецтв УРСР П. Варивода, хормейстери 
заслужений артист УРСР В. Кіосе та 
Т. Недзвецький своєю творчою працею 
активно сприяли виразному розкрит
тю ідеї та змісту твору.

Злагоджений ансамбль, що приваб
лює глибоким проникненням у вокаль
но-сценічний характер образів, склада
ють виконавці головних ролей: заслу
жений артист РРФСР М. Полудьон- 
ний — Іван Бабушкін, народна артист
ка СРСР Н. Суржина — Парасковія, 
В. Коваленко — Поліна, О. Востряков— 
Григорій, Ю. Сабуров — Микита, народ
ний артист РРФСР А. Даньшин — ба
рон Скалон та інші.

Декораційне рішення спектаклю ви
тримане народним художником СРСР 
А. Ареф’євим в умовному стилі і в ок
ремих картинах (сцени на заводі, у 
в’язниці, в храмі) добре відповідає емо
ційній атмосфері дії. Проте в цілому 
воно надто громіздке і однопланово по
хмуре.

Опера «Пробудження» виникла в тіс
ній співпраці її авторів з Дніпропет
ровським театром. Цьому колективу 
належить заслуга не лише першої по
становки твору: в театрі народився за
дум опери, колектив постійно стежив 
за процесом її творення. Вже під час 
роботи над сценічним втіленням пар
титури у драматургію твору було вне
сено істотні корективи. Удосконалення 
образної структури і постановочного 
рішення опери не припинилось і після 
прем’єри. І в цьому — запорука актив
ного, повнокровного сценічного ЖИТТЯ 
нового спектаклю.

М. ЗАГАЙКЕВИЧ
---------------------------------------------Х Р О Н І К А

„КРИМСЬКІ ЗОРІ-77“

Головними подіями III Всесоюзного фестивалю радянської 
пісні «Кримські зорі-77» були масові театралізовані концер
ти на сімферопольському стадіоні «Локомотив», на яких по
бувало понад 60 тисяч трудящих. Учасниками цих свят ста
ли герої; буремних літ Жовтневої революції, громадянської 
та Великої Вітчизняної воєн, герої мирного фронту. У гала- 
концертах виступили провідні артисти Радянського Союзу, ві
домі колективи: хор імені Г. Верьовки, вокально-хореографіч

ний ансамбль «Таврія», Рязанський російський народний хор 
вокально-інструментальні ансамблі «Чайки» і «Червона рута».

Пісні, включені до програми заключного концерту, стали 
своєрідними сторінками музично-поетичного літопису нашої 
країни. їх виконували заслужена капела бандуристів УРСР, 
народні артисти СРСР Є. Серкебаєв і Б. Тулегенова, народ
ний артист Грузинської РСР І. Шушанія, народний артист 
БРСР В. Вуячич, народний артист УРСР Микола Огренич, за
служений артист УРСР І. Пономаренко, лауреат республі
канської премії імені М. Островського ансамбль пісні та тан
цю Червонопрапорного Чорноморського флоту.
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Дніпронетровці 
в Москві

Дніпропетровський державний театр 
опери та балету завершив свій третій 
творчий сезон успішними гастролями в 
Москві на прославлених сценах Крем
лівського Палацу з’їздів та Великого 
театру Союзу РСР.

Столична критика дала високу оцін
ку кращим постановкам молодого опер
ного театру.

«З самого початку життя цей колек
тив полюбив ударні темпи роботи,— 
пише на сторінках газети «Правда» (від 
15 липня 1977 р.) в оглядовій статті на 
гастролі театру «Честь змолоду» му
зичний критик К. Добриніна.— Відві
дуючи вистави дніпропетровців, постій
но стаєш свідком великого творчого 
ентузіазму. Ось так і тільки так ство
рюються справжні мистецькі цінності— 
в атмосфері загального захоплення тру
довими звершеннями. Дніпропетровсь
кий колектив, наймолодший в країні, 
зробив уже чимало, щоб посісти до
стойне місце серед наших музичних 
театрів. Він з тих, хто, як кажуть, бе
реже честь змолоду».

Загальне схвалення критики одержа
ла монументальна постановка опери 
«Оптимістична трагедія», якою україн
ські митці відкрили гастролі у Велико
му театрі Союзу РСР. Цей спектакль, 
що ним дніпронетровці в грудні 1974 
року розпочали своє творче життя, за
свідчив високий ідейно-професіональ
ний рівень молодого театру. Газета 
«Советская культура» (від 8 липня 
1977 р.) у рецензії М. Ігнатьєвої на 
перші гастрольні вистави відзначала: 
«Оптимістична трагедія» О. Холмінова 
йшла на багатьох сценах країни, в то
му числі і у Великому, де брали 
участь найпрославленіші майстри опер
ного мистецтва. Здавалося б, для мо
лодого колективу дещо ризиковано по
казувати свій перший спектакль на 
тій же сцені, бо можуть виникнути не
вигідні асоціації, порівняння. Однак 
постановка дніпропетровців ні в чому 
не повторює жодної з «попередніх». Те
атр показав яскраве, динамічне, вели
кої драматичної напруги видовище, 
цілісне за режисерським, декорацій
ним, виконавським задумом (режисер 
Р. Тихомиров, диригент П. Варивода, 
художник А. Ареф’єв).

В «Оптимістичній» ми почули пре
красних співаків: Н. Суржину (Комі
сар) — провідну солістку опери, М. Ук
раїнського (Олексій), В. Щербу (Сип
лий), Г. Власова (Боцман). Всі, кого 
побачили і почули глядачі в той вечір, 
не викликали сумніву з точки зору во
кальної і сценічної культури».

Відомий театральний критик М. Ель- 
яш на сторінках газети «Известия» 
(від 17 липня 1977 р.) у статті «Те
атр героїчної теми», підкреслюючи, що 
в інтерпретації опери О. Холмінова 
яскрава театральна форма поєднана з 
лаконічним, суворим образним рішен
ням, яке правдиво відтворює героїку 
легендарної епохи громадянської вій
ни, боротьби за Радянську владу, окре

мо зупиняється на видатному акторсь
кому досягненні талановитої українсь
кої співачки Н. Суржиної: «В надзви
чайно складній ролі Комісара виступає 
Н. Суржина, яка по-своєму трактує цей 
багатогранний образ. Є в ній мужність, 
стійкість, талант агітатора, хоробрість 
справжнього воїна, і водночас артист
ка не приховує ліричності характеру 
своєї героїні, її  чарівливої жіночнос
ті».

Героїко-патріотична опера К. Дань- 
кевича «Богдан Хмельницький» стала 
однією з яскравих мистецьких подій 
гастролей. Так, зокрема, газета «Прав
да» (від 15 липня 1977 року) наголо
шувала: «На високому професіонально
му рівні втілено театром «Богдана 
Хмельницького» К. Данькевича— твір, 
який справедливо зараховують до зо
лотого фонду української радянської 
оперної музики.

Ролі в цій опері артисти виконують 
з особливим творчим піднесенням, бо 
кожний персонаж став справді хресто
матійним. Дуже складна, сповнена роз
горнутих монологів, партія головного 
героя знайшла глибоку інтерпретацію у 
М. Коваленка. Поруч з ним достойні 
партнери М. Український (Богун), 
Н. Суржина (Соломія), К. Смирнов 
(Кривоніс), Л. Соловей (Варвара). Дра
матургічно точно виписані композито
ром постаті ворогів яскраво втілюють 
В. Коваленко (Гелена) і Е. Сребниць- 
кий (Лизогуб)».

Нова опера Л. Колодуба «Пробуджен
ня» народилася в спільній праці авто
рів з колективом (диригент П. Вариво
да, режисер Д. Смолич, художник 
А. Ареф’єв).

«...В партитурі є ряд яскравих епізо
дів, особливо хорові, є ряд цікавих зна
хідок, наприклад, дует Бабушкіна 
(М. Полудьонний) і його нареченої 
(Н. Суржина). В цілому спектакль ви
йшов яскраво видовищним, оригіналь
ним щодо сценічного образу. Тут зно
ву продемонстрували свою майстерність 
хор, оркестр, солісти (крім названих, 
ще Ю. Сабуров — Микита, В. Ковален
ко — Поліна, В. Ігнатенко — Тарас та 
ін.). Хотілося б особливо підкреслити 
рівність всього виконавського ансамб
лю. Навіть найменша партія виявилася 
на рівні, бо кожний в колективі пра
цює з повною віддачею, з любов’ю до 
свого театру»,— писала М. Ігнатьєва в 
газеті «Советская культура» від 8 лип
ня 1977 р.

Класика в інтерпретації дніпропет
ровців одержала високу оцінку столич
ної критики. К. Добриніна в газеті 
«Правда» зазначала: «Вершиною гастро
лей стала постановка «Князя Ігоря» 
О. Бородіна. Проникливо, масштабно 
прочитане колективом прекрасне тво
ріння російської оперної класики. Ви
соку напругу патріотичних почуттів, що 
оволоділи серцями героїв (Ігор — 
А. Даньшин, Ярославна — В. Ковален
ко) і народу, що їх оточує (добре зву
чить хор у виставі), передано в поста
новці жваво, психологічно переконливо.

...В цій постановці особливо гарні 
епізоди на початку вистави; сцена в 
половецькому стані вийшла в порівнян
ні з ними менш вражаючою».

Видатна радянська співачка Н. Шпіл- 
лер, досить високо оцінюючи поста
новку «Князя Ігоря», особливу увагу 
звернула на виконання партії Ярослав-

ни: «Найбільш приємне враження спра
вила молода співачка В. Коваленко. 
Партія Ярославни одна з найсклад
ніших в репертуарі драматичного со
прано. Не маючи великого голосу, спі
вачка цілком впоралася з поставленим 
завданням. Рівний, дзвінкий, легко злі
таючи на напружені кульмінації, її 
голос звучав яскраво і вільно». («Со
ветская культура» від 19 липня 1977 р.).

Позитивне враження залишили і ба
летні вистави дніпропетровців. Відома 
радянська балерина В. Крігер підкрес
лювала в статті «Великі можливості 
молодої трупи», надрукованій у газе
ті «Советская культура» (15 липня 
1977 р.), що балетний колектив теат
ру «безперечно талановитий». Говорячи 
про постановку балету «Лісова пісня» 
М. Скорульського, вона наголошувала: 
«В спектаклі чимало цікавих хореогра
фічних композицій (балетмейстер 3. Ка- 
вац), особливо сподобалися мені танці 
русалок, а також сцени Мавки в осін
ньому лісі. Однак не переконує фінал 
твору».

«В театрі під керівництвом Л. Вос- 
кресенської за короткий час балетна 
трупа виросла у сформований і струн
кий ансамбль. В її репертуарі класич
ні і радянські твори, вистави різних 
жанрів,— пише М. Ельяш.— В «Жізе- 
лі» — шедеврі світової хореографії тру
па витримала нелегкий екзамен. Добре 
показав себе жіночий кордебалет, що 
образно і музикально виконав дуже 
складні романтичні композиції другої 
Дії.

...«Спартак» А. Хачатуряна став од
ним з центральних гастрольних спек
таклів. У ньому розкрилися балетмей
стерський темперамент А. Воскресен- 
ської, її фантазія і справжня майстер
ність виконавців.

...У власну масштабну танцювальну 
партитуру балетмейстером введено ряд 
фрагментів з постановки Ю. Григоро
вича, які вже зараз стали класичними 
зразками. Але вистава не різностиль
на, в ній є художня єдність».

Гастролі дніпропетровського колекти
ву засвідчили, що молодий українсь
кий театр вступив у пору своєї ідей
но-мистецької зрілості. Успішні висту
пи в Москві допоможуть у розв’язанні 
нових відповідальних завдань, стануть 
великим творчим стимулом до нових 
шукань та звершень.

Т. ОЛЕКСІЄНКО

Сцена з опери К. Данькевича 
«Богдан Хмельницький».
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Виконавська майстерність Державного заслуженого акаде
мічного українського народного хору імені Г. Верьовки 
приносить велику естетичну насолоду слухачам із різнома
нітними мистецькими уподобаннями. Та двічі пощастило 
тим, хто не тільки слухав виступи уславленого колективу, 
а й бував на його репетиціях під час роботи над новою 
програмою.

Диригент, наче скульптор, ліпить з тембрових нюансів спі
ву солістів і груп хору виразний художній образ — пісню, 
її  мелодія в зіставленні рухів голосів набуває ідеальної ін
тонаційної ясності кожного виконуваного твору — з фольк
лорних джерел чи з композиторського доробку. Саме на ре
петиції пересвідчуєшся, як багато варіантів виконання про
ходить у творчій уяві диригента, перш ніж утвердитися в 
тому єдиному, якого треба досягти. Барви голосових ре
гістрів, їх своєрідна драматургія, характерність інтонуван
ня мелосу і різноманітні прийоми звуковидобування — всі 
співацькі можливості й натхнення підпорядковані доскона
лості звучання, що так хвилює й наснажує слухачів.

«Могутня широчінь Дніпра, щедрі лани, покриті лісами 
Карпати, вежі Києва — міста древньої культури — вся укра
їнська земля постала перед глядачем, коли співав, грав, тан
цював Державний український народний хор...»,— писала га
зета «Нойєс Дойчланд» під час гастролей колективу в Ні
мецькій Демократичній Республіці. І так кожного разу: 
приїзд цього колективу в будь-яку країну світу викликає 
захоплення, бурхливу реакцію слухачів і рецензентів. їх 
емоційні висловлювання можна узагальнити одним словом — 
«тріумф».

Скільки шукань, скільки роботи криється за цим! Звер
таючись до скарбниці українського фольклору, художній 
керівник хору народний артист УРСР А. Т. Авдієвський 
ставить за мету не тільки збереження перлин народного 
обряду та побуту, а й осучаснення їх засобами виконав
ства. Пісню, яка виражала почуття і думи людей в мину
лі часи, зробити хвилюючою емоційно, актуальною для су
часника — така принципова позиція талановитого музи
канта.

Уникаючи штучності аранжувань, вульгаризації манери, 
А. Т. Авдієвський свідомо вводить в музичну тканину еле
менти імпровізаційності, характерної для народного музи
кування в цілому. Підголоскова поліфонія, барвистість не- 
темперованого інтонування, своєрідність використання го
лосів оркестру — все це дозволяє повною мірою відтвори
ти красу і поетичність народного мистецтва. Поєднання 
академічної манери співу з народною принесло позитивні 
художні наслідки: хор прекрасно виконує не тільки пі
сенні композиції, а й твори М. Леонтовича, Б. Лятошин- 
ського, які вимагають найвищої професіональної майстер
ності.

У репертуарі колективу багато танцювальних, ліричних, 
обрядових пісень, а також творів українських авторів про 
сучасне життя і працю. Прикрашають концертні програ

ми і хорові твори митців з братніх республік Союзу РСР, 
пісні й танці багатьох народів світу.

Продовжуючи кращі традиції колективу, створеного з 
1943 році, Анатолій Тимофійович Авдієвський приніс но
ве естетичне ставлення до фольклорних джерел. Не еле
ментарна гармонізація народної мелодії і не так звана 
«професіоналізація пісні», яка призводить до втрати пев
них якостей першоджерела через нівелювання їх в суто 
академічній манері виконання і у відповідних обробках. 
У результаті — однаково звучать пісні, створені різними ет
нічними групами чи в різних місцевостях. Проте це і не слі
пе копіювання чи перенесення особливостей музичного мис
лення й манери співу, характерних для якоїсь однієї облас
ті, району чи села, на пісенне розмаїття всієї республіки.

Якісно нове ставлення до народної творчості діалектич
но поєднує регіональні художньо-стилістичні характерності 
мелосу з глибоким проникненням в першооснову — музичну 
і психологічну — кожного твору. При цьому специфічні му
зичні ознаки не тільки зберігаються. На них наголошено, 
опукло виділено в цільності багатоголосся. Такий справді 
перспективний підхід з точки зору сучасного «сценічного 
життя» фольклору ми бачимо в Українському народному хо
рі імені Г. Верьовки.

До того ж уся його виконавська практика доводить пра
вильність пошуків на високопрофесіональній основі вико
навства сценічного синтезу мистецтв — співу, танцю й ін
струментальної музики, що цілком природно для культури 
українського народу. З цією метою на базі хору організо
вано студію, в якій співаків, диригентів і музикантів на
вчають розуміння і художнього відтворення природи фоль
клору.

Художність складає основу яскравої театралізації про
грам: танці, обрядові дійства, оркестрова палітра, костюми 
і вигадлива режисура — все, навіть чергування номерів, 
спрямоване на досягнення динаміки розгортання концер
ту як свята для слухачів і виконавців.

До 60-річчя Великого Жовтня колектив підготував велику 
вокально-хореографічну композицію «Розквітає земля рід
на», кантату «Ленін» композитора В. Рождественського для 
солістів, хору та оркестру, концертні номери, серед яких 
«Святковий гопак» та ін. Незабаром завершиться робота 
над постановкою опери М. Леонтовича «На русалчин В е
ликдень». Прем’єра її приурочується до 100-річчя від дня 
народження митця. Музичний матеріал цього твору засно^ 
ваний на переосмисленні засад народнопісенної творчості 
й тому дозволяє досить вільно його інтерпретувати, викорис
товуючи можливості колективу.

Шанувальники Українського народного хору в нашій кра
їні і в багатьох куточках планети чекають на нові його про
грами, бо справді натхненна творчість' народжує високе ми
стецтво.

О. СТЕЛЬМАШЕНКО



Повпреди радянської культури

Від часу першої міжнародної пере
моги радянських музикантів у Варшаг 
ві 1927 року минуло півстоліття. За 
цей час радянська виконавська школа 
виховала багатьох видатних артистів і 
педагогів, імена яких знає весь світ. 
Кожному з них притаманна яскрава ін
дивідуальна манера виконання, свій 
особливий творчий почерк. І всі вони 
належать саме до радянської школи, 
втілюють у своєму мистецтві її  основ
ні принципи, найважливішим з яких 
є поєднання високої професіональної 
майстерності з глибокою ідейністю.

Кожний новий рік приносить нашому 
музичному мистецтву десятки творчих 
перемог, здобутих радянськими артис
тами на міжнародних конкурсах і фес
тивалях. У розвиток радянської вико
навської школи роблять свій внесок 
представники всіх націй і народностей 
нашої країни, музиканти різних поко
лінь. Немає почеснішого й вищого обо
в’язку, ніж бути повпредом радянсько
го мистецтва.

Здавна славиться Україна своїми спі
ваками. І нині у Київському театрі 
опери та балету імені Т. Г. Шевченка 
сяє сузір’я вокальних талантів, пере
можців всесоюзних і міжнародних 
змагань. З конкурсу молодих оперних 
співаків у Софії привезли нагороди 
Є. Колесник (друга премія) і Р. Май- 
борода (Великий приз Софії), лауреа
том конкурсу вокалістів у Барселоні 
стала Л. Юрченко, а А. Кочерга здобув 
п’яте місце на V Міжнародному кон
курсі імені П. Чайковського в Москві. 
Кращою Чіо-Чіо-Сан світу 1976 року 
визнана Г. Ципола.

Успішно виступили на Міжнародно
му конкурсі імені П. Чайковського в 
Москві і солісти Одеського театру опе
ри та балету І. Пономаренко (перша 
премія і золота медаль) і А. Бойко 
(четверта премія), а харків’янка Л. Сер- 
гієнко нагороджена другою премією на 
конкурсі вокалістів у Женеві. Гран-прі 
на міжнародному конкурсі вокалістів 
у Парижі одержав соліст Київської фі
лармонії В. Буймистер.

1975 рік приніс заслужене визнання 
вокалістам із Львова. Солістка Львів
ської філармонії О. Басистюк удостоє
на Гран-прі і золотої медалі Е. Вілла 
Лобоса на VII Міжнародному конкурсі 
вокалістів у Ріо-де-Жанейро, а соліст 
Львівського театру опери та балету іме
ні І. Франка А. Липник став лауреа
том XXII конкурсу вокалістів у Гол
ландії.

Мистецтво української скрипкової 
школи за рубежем репрезентують 
О. Пархоменко, Б. Которович, струнний 
квартет імені М. Лисенка та ін. На 
дуже складному змаганні скрипалів в 
Італії — конкурсі імені Н. Паганіні 
Б. Которович одержав другу премію, 
потім ЇО. Корчинський — першу. На 
міжнародному фестивалі «Празька вес
на» соліст Київської філармонії А. Ви-

нокуров здобув третю премію, а в Па
рижі на конкурсі імені Маргарити Лонг 
і Жака Тібо — четверту. Учасник квар
тету імені М. Лисенка А. Баженов одер
жав на «Празькій весні» почесний 
диплом і спеціальну премію за краще 
виконання твору сучасного чеського ав
тора. Естафету переможців підхопили 
і учні Луцького музичного училища 
В. Супрунюк (срібна медаль), Н. Ло- 
качук і Л. Чолохова (бронзові медалі), 
які виступили на фестивалі молодих 
скрипалів у Польщі. Вихованець Ки
ївської консерваторії А. Мельников до
мігся перемоги на конкурсі скрипалів 
у Монреалі.

Певним підсумком для українських 
виконавців був V Міжнародний кон
курс імені П. Чайковського. Четверта, 
п’ята і шоста премії присуджені ки
янам —Л. Шутько, В. Бродському, 
А. Мельникову (Л. Шутько вже була 
лауреатом IV Міжнародного конкурсу 
імені Й.-С. Бах а в Лейпцігу, а А. Мель
ников — лауреатом конкурсу скрипалів 
імені Г. Венявського в Польщі). Ди
пломантом конкурсу віолончелістів став 
ще один вихованець Київської консер
ваторії 3. Залицяйло.

Серед лауреатів міжнародних кон
курсів піаністів слід назвати В. Би- 
стрякова (І премія на IX Міжнародно
му конкурсі імені Б. Сметани в Чехо- 
словаччині), В. Муравського (диплом 
першого ступеня на X Міжнародному 
конкурсі імені Б. Сметани). У Будапеш
ті на конкурсі імені Ф. Ліста першу 
премію і звання лауреата одержав 
заслужений артист УРСР М. Сук — ви
кладач Київської консерваторії.

Баяністи Київської і Львівської кон
серваторій чудово виступили на кон
курсі в Клінгенталі (НДР) і в Хель- 
сінкі на здобуття Кубка світу. Пере
можцями стали В. Булавко, Я. Коваль
чук та В. Зубицький.

Дует баяністок у складі А. Гаценко 
і Т. Мурзіної одержав звання лауреа
та на IX Міжнародному фестивалі мо
лоді та студентів у Софії.

Серед ансамблів народних інструмен
тів, які часто представляють українсь
ке мистецтво за кордоном, можна на
звати тріо бандуристок Київської фі
лармонії у складі Н. Павленко, В. Тре- 
тякової та Н. Москвіної, яке не раз 
було лауреатом міжнародних фестива
лів і побувало у Франції, Англії, Нор
вегії, Ісландії, Австрії, Новій Зеландії, 
Фінляндії, на Кубі, в Індонезії, Бірмі, 
Індії, знайомлячи слухачів з українсь
кими народними піснями, творами ра
дянських композиторів.

Мільйони зарубіжних глядачів щиро 
захоплювалися натхненним, житте- 
стверджуючим танцювальним мистецт
вом Радянської України. Ще в 1964 
році на Другому Міжнародному фести
валі танцю в Парижі балет Київського 
театру здобув найвищу нагороду — 
«Золоту зірку». І сьогодні представни

ки українського балету удостоєні най
вищих нагород на складних виконавсь
ких конкурсах. На III Міжнародному 
конкурсі артистів балету в Москві со
лістка Київського театру опери та ба
лету імені Т. Г. Шевченка Н. Семизо- 
рова одержала першу премію і золоту 
медаль, а її партнер М. Прядченко — 
третю премію і бронзову медаль. До 
речі, на минулих конкурсах у Москві 
кияни також посіли призові місця. На 
першому конкурсі Є. Косменко був 
нагороджений бронзовою медаллю, на 
другому Л. Сморгачова і В. Ковтун — 
срібними, а Т. Таякіна і Т. Чередни
ченко — бронзовими.

Недавно лауреатом балетного кон
курсу в Японії став соліст Київсько
го театру В. Клочко.

Т. Таякіній і В. Ковтуну, які влітку 
1977 року виступили з групою артис
тів Великого театру СРСР на традицій
ному фестивалі балетного мистецтва в 
Парижі, присуджено Французькою Ака
демією танцю премію імені Анни Пав- 
лової та Вацлава Ніжинського.

Українське хорове мистецтво репре
зентують на міжнародній арені різні 
професіональні та самодіяльні колек
тиви. Та найбільше визнання здобув 
Державний народний хор УРСР імені 
Г. Верьовки (художній керівник А. Ав- 
дієвський), який виступив перед слуха
чами Португалії, Іспанії, Франції, кра
їн Латинської Америки.

Знайомство з мистецтвом виконав
ців не обмежується лише конкурсами 
і фестивалями, гастрольними виступа
ми колективів. Традиційними стають 
Дні Дружби СРСР у Чехословаччині, 
Болгарії, Угорщині, Німецькій Демокра
тичній Республіці та інших країнах, 
на яких виступають майстри українсь
кого мистецтва — Д. Гнатюк, 6. Міро
шниченко, А. Солов’яненко, Д. Петри- 
ненко, М. Кондратюк, Н. Ткаченко та 
багато інших співаків, інструменталіс
тів, артистів естради. Стало доброю 
традицією у співдружності з артистами 
соціалістичних країн здійснювати по
становки на сценах музичних театрів 
у нашій країні та за рубежем. Дав
ня творча дружба єднає артистів Одесь
кого театру музичної комедії з артиста
ми Софійського театру імені С. Ма
кедонського, Донецького театру опери 
та балету з Празьким національним 
театром. Український режисер Є. Ку- 
шаков і диригент І. Лацанич здійснили 
в Празі постановку опери М. Кармін- 
ського «Десять днів, що потрясли 
світ», а чехословацькі артисти взяли 
участь у постановці опери Б. Сметани 
«Чорт і Катя» на сцені Донецького те
атру. Народний артист УРСР Д. Шев- 
цов поставив у Чехословаччині спек
такль «Дівчина і море» на власне ліб- 
ретто (музика Я. Цегляра). Таких при
кладів співдружності можна навести 
чимало.

Кривий Ріг В. БЄЛІКОВА
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О Р Б І Т И  У К Р А Ї Н С Ь К О Ї  М У З И К И

ЇМ АПЛОДУВАЛИ 
В РУМУНІЇ

«Яскравий успіх у фестивалі колекти
ву театру опери та балету імені 
Т. Г. Шевченка —  характерний для ра
дянського мистецтва, визнаний світовий 
клас якого пояснюється чудовим во
кальним обдарованням солістів і хору, 
точним і функціональним інструменталь
ним виконанням, реалістичною сценіч
ною інтерпретацією»,— писала про ви
стави киян газета «Скинтейя»— орган ЦК 
Румунської комуністичної партії.

І ще одна цитата —  з рецензії, вмі
щеної в газеті Спілки письменників СРР 
«Романія літерар»: «Виступи радянських 
артистів на Європейському фестивалі 
дружби справили незабутнє, надзвичай
не враження на румунських любителів 
оперного мистецтва».

У фестивалі брали участь послан
ці 25 країн Європи, а також США і 
Канади, кращі колективи і солісти Ру
мунії. Зокрема, такі відомі колективи, 
як болгарський фольклорний ансамбль 
«Дружба», югославський ансамбль «Ко
ло», австрійський чоловічий «Зангер- 
луст», іспанський танцювальний ансамбль 
«Фламенко», римський симфонічний ор
кестр «Санта Чечіліа».

—  Як проходили гастролі киян?— з 
таким запитанням наш кореспондент 
звернувся до головного диригента теат
ру народного артиста УРСР С. Турчака.

—  Ми відібрали наші кращі вистави—  
опери «Хованщина» М. Мусоргського і 
«Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Ар- 
темовського, які репрезентують росій
ську і українську музичну класику. Га
стролі нашої трупи, що вперше висту
пала в братній країні, вилилися в 
справжній тріумф радянського мисте
цтва. Виступи киян проходили при пере
повнених залах, вони викликали бурх
ливі овації глядачів, на сцену летіли 
квіти, лунали вигуки «браво!», «чудово!». 
За одностайною думкою румунської 
преси, критиків, музикантів, виступ Ки
ївського театру став головною подією 
фестивалю.

— Кого особливо відзначала преса? 
—  Високої оцінки заслуговував весь 

колектив — солісти, хор, оркестр, балет, 
постановники, а також художнє оформ
лення. Приємне враження на слухачів 
справив «Запорожець за Дунаєм» —  
твір, мало відомий зарубіжному гля
дачеві.

— Де виступали кияни?
—  Ми зустрічалися з робітниками і 

студентами Бухареста, дали концерт у 
радянському посольстві. Потім нас за
просили до Клужа — міста-побратима 
нашого Києва. Старовинне місто врази
ло своєю архітектурою, історичними 
пам'ятниками, культурними традиціями. 
До речі, тут працюють два оперних теат
ри —  румунський та угорський. Приєм
но було зустрітися з земляками-україн- 
цями, які там живуть. Гастролі закінчи
лися великим концертом у Клужі, в 
якому взяли участь артисти опери і ба
лету. Сюрпризом для слухачів була 
пісня С. Козака «Почуй мене», яку він 
написав на текст румунського поета !ме- 
неску. її виконували С. Козак і В. Гуров. 
Дві румунські народні пісні проспівав 
В. Курін.

Розмову вів І. ПЕТРОВ

ГАСТРОЛІ В ЯПОНІЇ

Вже втретє любителі балетного ми
стецтва в Японії аплодують артистам 
Київського академічного театру опери 
та балету ім. Т. Г. Шевченка.

Гастролі відкрилися в одному з най
більших токійських залів балетом 
М. Скорульського «Лісова пісня». Кия
ни показали ще дві вистави: «Лебедине 
озеро» та «Щелкунчик» П. Чайковсько- 
го. Після Токіо київська балетна трупа 
познайомила з своїм мистецтвом гля
дачів 16 міст Японії.

Виступи українських артистів були в 
, центрі уваги японської громадськості, 

яка вважала їх важливою подією в 
культурному житті країни. Відомий те
атральний критик І. Нодзакі високо оці
нив спектакль «Лісова пісня», який заці
кавив глядачів «переконливим і яскра
вим показом українського танцю, 
високою виконавською майстерністю 
акторів...» Він також відзначив, що «га
стролі Київського театру сприятимуть 
справі розширення культурних зв'язків 
і поглибленню взаєморозуміння між на
родами двох країн, справі зміцнення 
добросусідських відносин».

УСПІХ У  НДР

Успішною була участь «Полісянки» у 
міжнародному фестивалі народного тан
цю в місті Рудольштадт (Німецька 
Демократична Республіка). Гаряче прий
мали її також і трудящі інших міст 
братньої країни. Місцева преса відзна
чала самобутність мистецтва українсь
кого ансамблю.

«Полісянка» готується до нових ви
ступів, до нових зустрічей з глядачем.

„СМЕРІЧКА" У ПОЛЬЩІ

У першій зарубіжній поїздці побував 
самодіяльний ансамбль пісні і танцю 
«Смерічка» поліклініки курорту Мор- 
шин Львівської області. Колектив ви
ступав у Польській Народній Республі
ці. Пісні і танці всіх союзних республік 
входять до нової концертної програми, 
підготовленої «Смерічкою» до 60-ї річ
ниці Великого Жовтня. Молдавську сю
їту «Жок» змінює білоруська народна 
пісня, слідом за «Уральською кадрил
лю» звучать мелодії Прибалтики. Фоль
клор традиційних карпатських свят став 
основою вокально-хореографічної ком
позиції «Радянське Прикарпаття», яка 
розповідає про життя і працю, сучасне 
і минуле бойків, гуцулів та лемків.

Керує ансамблем головний лікар ку
рортної поліклініки Г. М. Мазуренко. 
За високу виконавську майстерність 
самодіяльному колективові моршинських 
медиків присвоєно звання народного.

5 0  ТИСЯЧ ГЛЯДАЧІВ

«Прийми, Москва, уклін і пісню Кри
му» —  під таким девізом проходив ви
ступ у столиці нашої Батьківщини ми
стецьких колективів Кримської держав
ної філармонії, присвячений 60-річчю 
Великого Жовтня. На головній сцені 
країни —  у Кремлівському Палаці з'їз
дів — вони дали 7 концертів, на яких

побувало близько 50 тисяч глядачів.
У концертах узяли участь 280 арти

стів Державного симфонічного оркестру 
(головний диригент —  заслужений артист 
Української РСР О. Гуляницький), Дер
жавного жіночого вокально-хореогра
фічного ансамблю «Таврія» (постановка 
програми народної артистки СРСР 
Л. Чернишової та заслуженого діяча 
мистецтв Білоруської РСР О. Опанасен- 
ка), вокально-інструментальних ансамб
лів «Кримські зорі», «Чайки», «Червона 
рута», а також солісти — народна арти
стка УРСР С. Ротару, дипломантка Все
союзного телевізійного конкурсу «З піс
нею по життю» 3. Рудник, артисти Л. Мо- 
сквитіна, Н. Козлова, І. Гревцов, Г. Ако- 
пян.

Тепло вітав кримських митців народ
ний артист СРСР композитор А* Нови- 
ков: «Дякую учасникам концерту за 
насолоду, яку я одержав на ньому. 
Бажаю артистам Кримської державної 
філармонії нових великих творчих успі
хів».

ГОСТИНИ В ОДЕСІ

З великим успіхом пройшли в Одесі 
виступи камерного вокально-інструмен
тального ансамблю «Старовинна музи
ка». Колектив створено в місті Бидгощ 
(ПНР) п'ятнадцять років тому. За цей 
час ансамбль здобув широку популяр
ність у Польщі, гастролював у Чехосло- 
ваччині, Румунії, НДР, Югославії, Бель
гії, Італії, Франції, Австрії, Данії. Перша 
поїздка колективу до нашої країни пе
редбачена планом культурного обміну 
між СРСР і ПНР. Наступного року в 
Бидгощі побуває оркестр народних ін
струментів Одеської обласної філар
монії.

У розмові з нашим кореспондентом 
диригент Влодзімеж Шиманський роз
повів: «У складі колективу — камерний 
оркестр і кілька інших музичних ансам
блів: мадригалістів, старовинних му
зичних інструментів, в якому звучать 
позитив, фламандський клавесин, лютня, 
віола да гамба, дольчіан, альтовий фі
дель, ребек, теобран, віржіналь, прості 
флейти. Інструменти ці автентичні, їх 
реставрували досвідчені польські май
стри. Цікаво, що кожен з артистів во
лодіє кількома інструментами вільно».

Минулого року був створений і чоло
вічий хор. Мадригалісти і учасники чо
ловічого хору радують слухачів чудови
ми голосами, вокальною культурою, 
ансамблевою злагодженістю.

Керівник ансамблю «Старовинна му
зика» —  недавній випускник Познанської 
консерваторії Влодзімеж Шиманський —  
серйозний і вдумливий музикант, тонкий 
інтерпретатор старовинних творів. Усі 
учасники —  а їх 33 —  вихованці консер
ваторій різних міст Польщі.

У репертуарі бидгощан —  музика XI—  
XVIII століть: твори невідомих авторів, 
польських композиторів Ніколая Зелін- 
ського, Гжегожа Гервазі-Горчицького, 
Петра Грудзинського, пісні французьких 
трубадурів, твори Генделя, Кореллі, 
Орландо Лассо, Жанекена, Сусато, Піл- 
кінгтона, Мельхіора Франка... Високою 
ансамблевою культурою, тонкою музи
кальністю, відчуттям стилю приваблює 
мистецтво польських друзів.

І. ЗИМКО
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Музичні скарби—  народові
Найперше своє завдання колектив видавництва «Музична 

Україна» вбачає у забезпеченні нотним та спеціалізованим 
книжковим матеріалом усіх ділянок величезного фронту 
музичної пропаганди, що сприяє естетичному вихованню 
людей, зростанню їх культури. Публікується українська, 
російська та світова музична класика, доробок сучасних 
митців нашої республіки та братніх республік СРСР, зраз
ки фольклору. Певне місце посідають навчально-педагогіч
на література для музичних і загальноосвітніх шкіл, се
редніх і вищих спеціальних навчальних закладів, а також 
популярні й суто фахові книги з питань історії та теорії 
музики. Отже, нотні й книжкові видання «Музичної Ук
раїни» адресуються і учням, і студентам, і музикантам- 
професіоналам, і учасникам художньої самодіяльності.

Основу наших тематичних планів постійно складають но
ві твори українських радянських композиторів, присвячені 
сучасності, книжкові видання з актуальних проблем музи
кознавства і музичної критики, література з питань есте
тичного виховання дітей та юнацтва, учбово-методичні по
сібники для спеціальних учбових закладів республіки. Знач
на частина нотних видань призначена для колективів ху
дожньої самодіяльності. В цілому ж тематичні плани з 
кожним роком охоплюють дедалі ширше коло проблем, і най- 
прикметнішою їх рисою є інтернаціональність тематики.

Видавництво існує одинадцять років. За цей час воно ви
пустило понад 2700 назв, а загальний тираж видань складає 
близько 43 мільйонів примірників. Керуючись рішеннями 
партійних з’їздів, пленумів ЦК КПРС з питань культури, 
освіти, літератури і мистецтва, наш колектив прагне випус
кати у світ все краще з книг і музичних творів, присвяче
не визначним подіям в житті партії, радянського народу. 
Так, до XXV з’їзду КПРС видані збірники «Пісні про Ле
ніна», «Партія — наш рульовий», де вміщені пісні й хори 
Б. Александрова, В. Мураделі, Л. Ревуцького, К. Данькеви- 
ча, П. Майбороди, А. Філіпенка, О. Білаша, І. Шамо та ін. 
30-річчю Перемоги присвячені збірники «Пісня, обпалена 
війною», «За ротою іде на марші рота», «Ми — Батьківщи
ни крила», «На морських просторах».

Минулого та нинішнього року проведено значну робо
ту по підготовці й випуску видань (всього їх дванадцять) 
до 60-річчя Великого Жовтня. Передусім вони розраховані 
на широке використання художньою самодіяльністю. Це 
збірники пісень, де прославляється Комуністична партія 
(«Співаєм, партіє, тобі!»), оспівується героїчне минуле на
шої країни («Цих днів не змовкне слава»), звеличуються 
трудові звершення радянських людей («Від Магнітки до 
БАМу»), їх боротьба за мир («Пісні миру»). Буде вида
но клавір опери Ю. Мейтуса «Північні зорі», присвяченої 
боротьбі молодої республіки Рад з інтервентами, а також 
вийдуть видання до 60-річчя Радянської Армії і Військо
во-Морського Флоту (збірник пісень «Несокрушимая и ле
гендарная», «Песни о городах-героях», «Мн любим Армию 
свою», «Песня, опаленная войной», «Боевой запевала» та 
ін.).

До збірників «Піонерське вогнище» і «В дружньому колі», 
які теж присвячені 60-річчю Жовтня, вміщено кращі піонер
ські пісні й танцювальні композиції народів СРСР, які по
повнять репертуар шкільної самодіяльності. В новій серії — 
«Народні пісні братніх республік СРСР» — виходять російсь
кі, білоруські, молдавські, грузинські пісні. В інших збір
никах надруковано багато нових творів українських радян
ських композиторів, які можуть бути використані в концерт
них програмах, присвячених 60-річчю Жовтня.

У планах видавництва традиційними стали бібліотечка 
художньої самодіяльності «Музичні вечори», серії «Пісні», 
«Вокальні твори на слова українських поетів», «Вибрані 
пісні радянських композиторів», «Нові пісні року», «Музич
на орбіта», «Українські народні пісні в записах письменни
ків», «Перлини світової музики», «Українська симфонічна 
музика», «Репертуар камерного оркестру», «Музикантові- 
педагогу», «Творчі портрети українських композиторів» та 
багато інших.

Значно розширився випуск творів для колективів худож
ньої самодіяльності. Якщо раніше це були здебільшого те
матичні збірники, то тепер взято курс на створення різних 
серій і бібліотек з метою повнішого забезпечення репер
туаром. Так, з 1978 року видавництво випускатиме «Бібліо
течку хормейстера», в збірниках якої друкуватимуться тво

ри композиторів-класиків, сучасних авторів, обробки народ
них пісень. У наступному році завершується видання «Курс 
навчання гри в духовому оркестрі» (всього 12 випусків), 
що було розпочато 1976 року. Розробляється проспект серії 
«Бібліотечка керівника духового оркестру».

Створено ряд нових тематичних збірників, серед яких 
«Пісні до свят», «Святковий вечір» (видання для духового 
оркестру). В них учасники художньої самодіяльності зна
йдуть твори, котрі можна використати в програмах тематич
них концертів до усіх свят року.

Велика увага приділяється методичним посібникам для 
керівників художньої самодіяльності: «Вокальні вправи для 
самодіяльного хору», «Хорові розспівки», «Техніка джазо
вого акомпанементу на шестиструнній гітарі», «Аранжиров- 
ка для народних інструментів». У роботі над виданнями 
для художньої самодіяльності колектив видавництва по
стійно дбає про підвищення їх ідейно-художнього рівня, 
якості оформлення й поліграфічного виконання. Всі заходи 
проводяться в тісному контакті з працівниками Централь
ного Будинку народної творчості Міністерства культури 
УРСР та Республіканського Будинку художньої самодіяль
ності профспілок України.

У планах «Музичної України» широко представлена му
зична культура братніх республік. Так, у серії «Народні 
пісні братніх республік СРСР» будуть надруковані казахські 
й естонські народні пісні. В серії «Вибрані пісні радянських 
композиторів» побачать світ твори російського автора 
Є. Жарковського, українського — К. Данькевича, молдавсь
кого — Е. Доги, латиського — Р. Паулса, естонського — В. Оя- 
кяера. Для дітей у̂  збірнику «П’єси радянських композито
рів для виборного баяна» публікуватимуться п’єси Д. Каба- 
левського, А. Хачатуряна, М. Атоєва, А. Маргуса, В. Фуксма- 
на та ін.

Вийдуть кращі симфонічні партитури композиторів-кла
сиків — Б. Лятошинського (Симфонія № 5 «Слов’янська»),
С. Прокоф’єва («Скіфська сюїта»), І. Стравінського («Весна 
священна»), Б. Бартока («Музика для струнних, ударних 
і челести»). «Концертною симфонією» для семи інструмен
тів Д. Бортнянського видавництво розпочинає нову серію — 
«Камерно-інструментальні ансамблі», в якій друкуватимуть
ся кращі партитури вітчизняної та зарубіжної класики. 
У серії «Перлини світової музики» вийдуть «Вибрані тво
ри для фортепіано» П. Чайковського, «Музичний дарунок» 
И.-С. Баха (вперше в СРСР), «Мадригали» Д. Палестріни, 
«Кончерті гроссі» А. Кореллі.

Досить різноманітний і розділ вокальної музики, пред
ставлений збірками пісень П. Майбороди, О. Білаша, Л. Дич
ко, О. Семенова, О. Левицького, а також українськими на
родними піснями в обробці М. Колесси, творами україн
ських митців на вірші М Упеника, В. Лагоди, А. Пашка.

Редакція учбово-педагогічної літератури розробила серії 
видань для окремих інструментів, матеріал у яких систе
матизовано з урахуванням програм для дитячих музичних 
шкіл.

Як і в минулі роки, для учнів ДМШ друкуватимуться 
твори класиків. Вперше вийдуть у світ твори педагогіч
ного репертуару, до яких додаватиметься платівка з запи
сом оркестру та солюючого інструмента і оркестровим за
писом окремо.

Ювілею Ленінського комсомолу присвячується збірка «Не
спокійні серця», яка міститиме кращі комсомольські пісні 
минулих років та нові твори радянських авторів. Вийдуть 
збірники «Пісні про Батьківщину», «Пісні боротьби та пе
ремог», «Співає «Піонерія» та ін. Великий розділ тематич
ного плану складає учбово-педагогічна література для до
шкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, педагогічних учи
лищ та інститутів.
* Заплановано випуск цікавих книжкових видань. У серії 
«Творчі портрети українських композиторів» вийдуть книж
ки про П. Майбороду, М. Жербіна, Л. Дичко. Побачать світ 
нові праці з теорії та естетики музики. Загалом у плані 
випуску на 1978 рік близько 230 назв. Звичайно, про всі 
розповісти в короткому огляді неможливо. Докладніше про 
них можна довідатися з тематичного плану, над випуском 
видань якого напружено працює весь колектив видавництва.

Г. КУЛІНИЧ
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У Б Р А Т Н І Х  Р Е С П У Б Л І К А Х

З’ЇЗДИ КОМПОЗИТОРІВ

Професіоналізм туркменської композиторської школи де
далі зростає. Свідченням цього є хоч би те, що останнім 
часом митці республіки успішно працюють у таких склад
них жанрах, як симфонія, балет, концерт для солюючого 
інструмента у супроводі оркестру тощо.

Одною з найяскравіших подій VI з’їзду стала Перша симфо
нія В. Мухатова, присвячена пам’яті Махтумкулі. їй при
таманні фундаментальність задуму, глибинний зв’язок з 
фольклором, струнка логіка форми, різнобарвна оркестров- 
ка. З цим справді високохудожнім твором варто було б 
ознайомити музичну громадськість України, про що повин
ні подбати диригенти та відповідні концертні установи.

Глибоке враження залишив балет «Кугітангська трагедія» 
Ч. Нуримова, створений за однойменною повістю відомого 
письменника та державного діяча, Голови Верховної Ради 
Туркменської РСР А. Кличева. Тут йдеться про тяжке ми
нуле туркменського народу, трагедію чистого й світлого 
кохання.

Ч. Нуримов та А. Агаджіков представили на з’їзді також 
фортепіанні концерти, які прозвучали у блискучому вико
нанні студентки Московської державної консерваторії О. Ан- 
намурадової. Твори ці досить різні. Якщо музика А. Ага- 
джікова іноді тяжіє до світу рахманіновських образів, то 
Ч. Нуримов, який присвятив свій Концерт В. Мухатову, 
обирає близький до його творчої манери шлях: поєднуючи 
професіональну техніку з основами народного мислення, 
застосовуючи мелодико-інтонаційні звороти та ритми фольк
лорного походження, ладову багатобарвність, різноманітні 
поліфонічні прийоми тощо.

Слід відзначити нову працю молодого композитора Р. Ал- 
лаярова — «Концерт-симфонію», що не має прямих аналогів 
у попередньому розвитку туркменської музики. За своєрід
ністю художнього мислення, гостросучасною мовою, тонким 
відчуттям тембрової природи груп симфонічного оркестру 
та досконалим знанням віртуозних можливостей окремих ін
струментів ця композиція — вагома заявка на зрілість.

Певний інтерес становлять твори туркменських митців у 
інших жанрах. Це, насамперед, вокально-симфонічна «Ода 
партії» В. Мухатова (текст А. Атаджанова, солістка — народ
на артистка СРСР М. Шахбердиєва), кантата «Братерство» 
В. Ахмедова (текст К. Курбаннепесова, солісти — народна 
артистка СРСР А. Аннакулієва, Н. Мередов), «Святкова 
увертюра» для оркестру народних інструментів К. Куліє- 
ва та X. Алланурова, а також пісні, романси, інструменталь
ні п’єси Н. Мухатова, Ч. Артикова, Д. Нуриєва, Н. Халма- 
медова, С. Мухатова. На жаль, не була належно представле
на туркменська опера (виконувалися лише уривки з «Кей- 
мір-Кьор» Н. Мухатова, аріозо Аба-Сердара — заслужений 
артист ТРСР А. Курбанов, Монолог Недір-шаха — М. Діва- 
наєв, арія Нязіка — народна артистка СРСР М. Шахбер
диєва) .

Сподіваємося, що в майбутньому республіканська компо
зиторська організація ширше репрезентуватиме оперну 
творчість.

В. КЛИН

Киргизька професіональна музична культура — одна з 
наймолодших в країні — за останній час досягла значних 
успіхів. Це переконливо засвідчив VI з’їзд композиторів рес
публіки. Одна з характерних його прикмет — велике жан
рове розмаїття творів, представлених митцями різних по
колінь. «Ще п’ять років тому, при обговоренні концертів ми
нулого з’їзду,— сказав голова правління СКК М. Абдраєв,— 
виникли певні труднощі, наприклад, із програмою симфо
нічного концерту: мало було написано творів. А нині ми 
вже ретельно відбирали кантати, поеми, симфонії, щоб кра
щі включити до виконання у двох концертах...» І справді, 
творча активність членів СКК дуже виросла: хоч організа
ція складається лише з 16 композиторів та 4 музикознав
ців, під час з’їзду прозвучало 120 творів!

Композитори все частіше звертаються до вокально-симфо
нічного та симфонічного жанру, що передусім зумовлене їх 
прагненням якомога ширше розкрити сучасну тему. При 
цьому спостерігаються дві тенденції: прославлення рідної 
землі, її людей (кантата «Вдячність Ала-Тоо» М. Абдраєва, 
«Радуйся, Киргизстан» К. Молдобасанова, «Молодіжна кан

тата» Н. Давлєсова, симфонічна поема «Мій Киргизстан» 
А. Джанибекова) та суто громадянська спрямованість (ба
летно-симфонічна картина «Поема мужності» Б. Глухова, 
рапсодія-балада «Пам’яті Віктора Хари» М. Бурштина, сим
фонічна поема В. Браїловського «Двадцять вісім»). Програм
ують, що домінує у вокально-симфонічних жанрах, типова 
і для симфоній: «Ак-Моор» С. Осмонова (написана за сю
жетом однойменної повісті С. Ералієва) та «Епічної» 
Е. Джумабаєва, музичні образи якої створені на основі на
родного епосу. Різноманітно були представлені і камерні 
жанри — романси, фортепіанні твори, п’єси для камерних 
ансамблів.

Майже всі твори, що прозвучали на з’їзді, так чи інакше 
пов’язані з фольклором. Адже монодійна за основою, відмін
на від європейської за ладовими, структурними, ритмічни
ми особливостями киргизька народна творчість містить не
зліченні, ще мало використані можливості збагачення про
фесіонального мистецтва. Щоправда, в цьому напрямку вже 
є певні традиції, закладені А. Малдибаєвим, М. Абдраєвим, 
К. Молдобасановим. Це засвідчують опера «Перед бурею» 
М. Абдраєва, балет «Материнське поле» К. Молдобасанова, 
«Пісня про трьох солов’їв» А. Малдибаєва, кюу для сим
фонічного оркестру Т. Єрматова, а також романси і пісні 
Н. Давлєсова, Д. Шералієва, А. Джанибекова, М. Малдибає
ва, М. Абдраєва, два кюу для трьох труб Б. Фефермана то
що. Плідно працюють молоді автори — Ж. Малдибаєва (пер
ша в республіці жінка-композитор), М. Бурштин, А. Мурза- 
баєв, Б. Глухов, В. Роман.

З творів, що прозвучали на з’їзді, найсильніше враження 
залишив балет-ораторія К. Молдобасанова «Материнське 
поле», написаний за однойменним твором чудового пись
менника Ч. Айтматова. Він вже отримав широке визнан
ня (1976 року автору вперше в історії киргизького му
зичного театру присуджено Державну премію). Твір від
значається високим етичним змістом, майстерним синте
зом всіх компонентів: лібретто, емоційної, наповненої фольк
лорним ароматом музики і чіткої драматургії, що виросла 
з складної взаємодії різних жанрових пластів.

Балет цей став подією не тільки киргизької культури. Він 
гідний посісти належне місце на сцені музичних театрів 
країни. Загалом же концерти VI з’їзду засвідчили, що кир
гизькі композитори підійшли до нового, значнішого етапу 
в своїй творчості і від них можна чекати нових мистець
ких досягнень.

Г. КОНЬКОВА

ВЕЧІР ГРУЗИНСЬКОЇ МУЗИКИ

Серед концертів, що відбувалися на естраді Першотрав- 
невого саду Києва, увагу привернув вечір грузинської сим
фонічної музики, присвячений 60-річчю Великого Жовтня. 
В ньому взяв участь Державний заслужений академічний 
симфонічний оркестр УРСР. Під управлінням вихованця 
Київської державної консерваторії диригента В. Шубладзе 
прозвучала музика О. Горделі, С. Цинцадзе та І. Габічвадзе. 
Заслужений артист Грузинської РСР О. Горделі плідно пра
цює в найрізноманітніших жанрах. У його доробку струн
ний квартет, фортепіанний квінтет, симфонічні й кантат
но-ораторіальні твори, естрадна музика. Вже перші компо
зиції, написані народним артистом Грузинської РСР С. Цин
цадзе, принесли автору широке визнання. Відомі в нашій 
країні та за її межами його опери, балети, струнні кварте
ти, скрипковий, віолончельний та фортепіанний концерти.

Успішно розпочав свій творчий шлях і І. Габічвадзе, «При
вітальною увертюрою» якого відкрився концерт. Провідна 
ідея твору — оспівування величних перемог радянського на
роду. Це виявляється у тематизмі, заснованому на танцю
вальних і урочистих за характером мелодіях, у широкому 
застосуванні ударних інструментів, які підкреслюють чітку, 
карбовану ритміку закличних фанфарних інтонацій, що 
проходять у групі мідних інструментів. В підзаголовку до 
«Увертюри» стоїть визначення «класична», котре уточнює 
ідейно-естетичні й мистецькі позиції автора. Адже спосіб 
розгортання матеріалу, чітка, усебічно виважена форма за
свідчують міцний зв’язок твору з кращими традиціями ра
дянської симфонічної музики (зокрема з широко відомою 
«Святковою увертюрою» Д. Шостаковича). Розвиваючи ці 
традиції, автор іде власним, невторованим шляхом до вті
лення актуальної, соціально вагомої теми.
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«Пассакалія» О. Горделі — друга частина з його Симфо
нії — настільки популярна, що часто (як і цього разу) ви
конується окремо від інших частин циклу і сприймається 
як самостійний твір. Написана вона у формі варіацій на 
сувору, філософськи заглиблену тему, яка проходить на 
початку і в кінці композиції, створеної в стилі старовин
ного танцю.

Завершив програму Фортепіанний концерт С. Цинцадзе 
(соліст — заслужений артист Грузинської РСР Р. Горалі- 
швілі). Твір одночастинний, монотематичний. Він має під- 
назву «контрасти», що певною мірою вказує на особливос
ті розгортання матеріалу і своєрідність форми (можна про
стежити початковий розділ баладно-епічного характеру, ве
ликий епізод, де переважають ліричні образи, і яскравий, 
віртуозний фінал). Система образів грунтується на старо
винній грузинській народній мелодії, стриманій, епічній за 
звучанням. В її розвитку використані найрізноманітніші 
прийоми й засоби, вироблені світовою практикою: поліфо
нічна підголосковість, типово імпресіоністичні звукові бар
ви, алеаторика тощо.

Отже, в концерті були представлені твори різних за ху
дожніми уподобаннями авторів. Але спільним для їх музи
ки є її високий професіоналізм, національна визначеність. 
Знайомство з доробком митців братньої республіки мало 
для киян велике естетико-пізнавальне значення.

Я. КОЛЯДА

З ДОБРОЇ ІНІЦІАТИВИ
В одній з передач Центрального телебачення циклу «На

ша біографія» трудящі Липовецького району Вінницької об
ласті побачили свого земляка Кирила Івановича Шайдаюка 
із села Зозів та почули розповідь про його подвиг. На зорі 
колективізації, в 1929 р., комсомольцеві Кирилові Шайдаю- 
ку довірили перший в артілі трактор «Фордзон-пу тил овець». 
У 1932 р. він пересів на нову машину ХТЗ № 4024 і пра
цював на ній аж до початку Великої Вітчизняної війни.

...Фашистська навала наближалась до Зозова. Вночі, в ос
танню годину перед явксю на збірний пункт добровольців, 
Шайдаюк разом з напарником Василем Пасічнюком віді
гнав трактора в старе глинище під лісом і ретельно замас
кував. Повернувшись із фронту, він відкопав свого «хате- 
зика» і вивів на зранене колгоспне поле. Це схоже на чу
до, адже тоді навіть старі коні були не в кожному селі. 
У дбайливого господаря машина працювала ще багато ро
ків, аж поки стала експонатом Вінницького історико-крає- 
знавчого музею.

1967 року заслужений механізатор республіки Кирило Іва
нович Шайдаюк вийшов на пенсію. Та не такої він вдачі, 
щоб відпочивати, коли в рідному колгоспі потрібні робочі 
руки. Із побратимами-ветеранами організував механізова
ну ланку по вирощуванню кукурудзи на зерно і ось уже 
вісім років підряд на площі 200 гектарів збирає 60-цент- 
нерні врожаї. 1972 року на грудях невтомного трудівника 
поряд з бойовими нагородами засяяв орден Леніна.

Телевізійна передача дала поштовх цікавій ініціативі ли- 
повецьких активістів Музичного товариства УРСР. Голова 
правління районного відділення Товариства М. В. Карпен- 
чук дізнався, що незабаром Кирилу Івановичу сповнюєть
ся сімдесят років. Порадився з товаришами: що можуть 
і повинні зробити музиканти та аматори для шанованого 
ветерана праці і Великої Вітчизняної війни? Вирішили си
лами первинних організацій Товариства при Липовецькому 
районному і Зозівському сільському будинках культури та 
при музичній школі підготувати сюрприз — концерт у ха
ті ювіляра. В райкомі партії подякували за слушну пропо
зицію, намітили і свої заходи. Тут же внесли поправку 
до плану музикантів: вечір провести в сільському Будин
ку культури.

Того дня, на який було призначено торжество, зозівча- 
ни почули по радіо, що Кирила Івановича нагороджено 
Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР. А над
вечір у Будинку культури відбулося вшанування, на яке 
були запрошені його друзі по праці, учні місцевого учили
ща механізації, а також секретарі всіх партійних організа
цій району.

В. СНІГУР,
відповідальний секретар правління 

Вінниця облвідділення Музичного товариства УРСР
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Побувати в Ленінграді і виступити з концертами перед 
трудящими міста-героя — висока честь для кожного артис
та і учасника художньої самодіяльності. Чоловічому хорові 
Харківського юридичного інституту пощастило особливо: 
здійснити заповітну поїздку напередодні 60-річчя Великого 
Жовтня. Студенти-хористи відвідали пам’ятні місця, зв’я
зані з діяльністю В. І. Леніна та з вирішальними подіями 
підготовки і звершення соціалістичної революції. Відбулися 
цікаві творчі зустрічі з хорами університету, інституту куль
тури та електротехнічного інституту, відкриті концерти у 
Палаці культури працівників освіти і в залі Державної ака
демічної капели імені М. І. Глінки.

Та найголовніше — харків’ян запросили виступити на па
лубі легендарного крейсера «Аврора». Почесна Грамота від 
командування крейсера-музею стала ще однією нагородою 
самодіяльним артистам.

Колектив цей створено 16 років тому. 1967 року він ви
йшов переможцем на обласному огляді художньої самоді
яльності, а в 1972-му — і на республіканському. З того часу 
розпочалась інтенсивна концертна діяльність майбутніх 
юристів: виступи перед студентами, учнями технікумів і 
профтехучилищ, воїнами Радянської Армії, колгоспниками, 
на загальноміських святкових вечорах. Зокрема, хор взяв 
участь у концерті під час Днів польської літератури на 
Україні. Телебачення і радіо не раз передавали його цікаві 
програми.

І ось підсумок тривалої навчально-виховної та музично- 
громадської роботи під керівництвом талановитого музикан
та і педагога В. С. Палкіна: звання лауреата Першого Все
союзного фестивалю самодіяльної художньої творчості тру
дящих і велика золота медаль, виступ на сцені Палацу 
культури «Україна» в заключному концерті колективів ву
зів УРСР. Нещодавно колективові присвоєно почесне найме
нування «самодіяльний народний».

Та концертами не обмежується діяльність ентузіастів. 
У 1974 р. на базі хору створено відділ музично-естетичного 
виховання факультету громадських професій. Тут система
тично проводяться лекції з питань музики. Ілюструють їх 
артисти опери, філармонії, а також наш хор. В його репер
туарі, крім пісень радянських композиторів і фольклору 
України, Росії та інших братніх республік, є твори класи
ків та майстрів епохи Відродження.

Відзначимо, що своєю добре організованою роботою ко
лектив спростував хибну думку, нібито участь студентів 
у художній самодіяльності заважає головній для них спра
ві — навчанню. Протягом багатьох років у наших хористів 
показники академічної успішності вищі, ніж у середньому 
по інституту. Ректорат і партійний комітет розглядають 
діяльність хору як пропаганду засобами мистецтва ідей ра
дянського патріотизму, як важливу форму громадської ро
боти майбутніх юристів і всіляко заохочують її.

В. ЯВОРСЬКИЙ,
Харків голова профкому юридичного інституту



О С В І Т А ,  В И Х О В А Н Н Я

У доскональніш 
роботи вузу

Протягом останніх десяти років у Львівській консервато
рії імені М. Лисенка помітно активізувався процес форму
вання молодого спеціаліста — від налагодження контактів з 
підшефними середніми навчальними закладами до зв’язку з 
колишніми випускниками. Всі спеціальні кафедри консерва
торії надають методичну допомогу викладачам восьми му
зичних училищ та 11-річної музичної школи-інтернату 
ім. С. Кругле льницької. Ми завчасно вивчаємо стан підготов
ки музикантів середньої кваліфікації та контингент майбут
ніх вступників, дбаємо про якісний відбір абітурієнтів. По
жвавилася робота кафедр та деканатів, спрямована на підне
сення ефективності навчального процесу, посилення контро
лю за якістю його проведення* Допомагають у цьому мето
дична рада вузу, ради факультетів, загальновузівська та фа
культетські групи аналізу учбового процесу та інші ланки, 
які спільно з партгрупами, з комсомольськими бюро активно 
впливають на стан успішності та дисципліни. Став вищим 
рівень самопідготовки студентів завдяки широкому впрова
дженню систематичної атестації поточної успішності. Вже 
друге п’ятиріччя у Львівській консерваторії діє перспектив
ний комплексний план ідейно-виховної роботи з студентами. 
В ньому розроблено заходи по ідеологічному загартуванню 
майбутніх музикантів від першого до останнього курсу: 
формування наукового світогляду, розвиток суспільної ак
тивності, утвердження комуністичної моралі, естетичне, фі
зичне, трудове, військово-патріотичне виховання. Студенти — 
учасники численних конкурсів на кращу роботу з питань 
історії КПРС, комсомолу та актуальних проблем міжнарод
ного молодіжного руху, різноманітних науково-теоретичних 
конференцій. Засвоєнню знань суспільних дисциплін сприяє 
проведення окремих занять у Львівському філіалі Централь
ного музею В. І. Леніна, музеї історії релігії та атеїзму, в 
інших музеях Львова, впровадження розроблених кафедрою 
марксизму-ленінізму консерваторії спецкурсів з актуальних 
проблем сучасності.

Різноманітні форми суспільно-політичної практики, яку про
ходять студенти: тут діють факультет громадських професій, 
школи комсомольської роботи і школа молодого лектора, 
клуби — інтернаціональної дружби, революційних традицій, 
суспільно-політичний клуб ім. Я. Галана, клуб молодих ком
позиторів та музикознавців, який входить у систему ради 
творчої молоді вузу. Варто нагадати, що Львівська консер
ваторія вперше серед музичних вузів Радянського Союзу за
початкувала в цьому десятиріччі проведення урочистих ри
туалів — посвячення першокурсників у студенти і вручення 
дипломів випускникам. Доброю традицією стали зустрічі 
колективу з видатними музикантами, діячами культури і ми
стецтва, ветеранами воєн та праці, передовиками виробни
цтва, керівниками радянських і партійних органів, делегата
ми партійних і комсомольських з’їздів. Іншою цікавою фор
мою виховної роботи є проведення конференцій, диспутів, 
відкритих засідань кафедр у студентському гуртожитку, 
який, до речі, двічі відзначений 1-ю премією Міністерства 
культури СРСР та ЦК профспілки працівників культури.

Студенти різних курсів та факультетів беруть активну 
участь у загальній роботі вузу по естетичному вихованню 
трудящих — концертах (близько 300 за рік), днях науки і 
культури в районах області, лекціях (понад 600 щорічно), в 
роботі міського Університету музичної культури, що діє в 
консерваторії вже 15 років.

1 637 фахівців успішно працюють на різних ділянках куль
турного будівництва не тільки в нашій, а й в  інших респуб
ліках країни. 9 вихованців вузу стали лауреатами міжна
родних, 10 — лауреатами та дипломантами всесоюзних, понад 
50 — лауреатами та дипломантами республіканських конкур
сів. Викладачі консерваторії — учасники різноманітних на
уково-теоретичних конференцій — від вузівських до всесоюз
них. На базі Львівської консерваторії Міністерство культури 
УРСР двічі проводило республіканські науково-теоретичні 
конференції з актуальних питань розвитку музичного мисте
цтва.

На жаль, незадовільний стан матеріальної бази нашої кон
серваторії не дає змоги зразково організувати всі види на

вчального процесу; слабо ще використовуються технічні за
соби. Однак партійна організація постійно дбає про застосу
вання нової прогресивної методики в науковій організації 
праці, впровадження творчих досягнень інших навчальних 
закладів, рекомендацій Львівського вузівського центру.

В справі НОП останнім часом зроблено чимало. Цьому 
значно допомагає перспективне планування різних видів ді
яльності окремих підрозділів вузу. Вперше серед мистецьких 
вузів України у Львівській консерваторії в 1969 р. розроб
лено перспективний план ідейно-виховної роботи серед сту
дентів на п’ять років навчання, а у 1976 році — перспектив
ний комплексний план соціального розвитку вузу на деся
ту п’ятирічку.

Виникла потреба втілити набутий досвід наукової органі
зації навчально-виховної роботи в чітку систему, яка б 
комплексно допомагала колективу консерваторії вирішувати 
актуальні питання підготовки фахівців. Необхідно було уза
гальнити різноманітні матеріали, які стосувалися роботи з 
абітурієнтами, студентами, викладачами, розробити чіткі ре
комендації, положення, методичні поради. Так минулого ро
ку з’явилася комплексна система управління якістю підго
товки спеціалістів — КСУЯПС.

В основу системи, розробленої в консерваторії згідно з ре
комендаціями ради лекторів Львівського вузівського центру, 
закладені вимоги, висловлені товаришем Л. І. Брежнєвим на 
Всесоюзному зльоті студентів 19 жовтня 1971 року, про те, 
що сучасний радянський спеціаліст — це людина, яка добре 
оволоділа марксистсько-ленінським вченням, має широку на
укову і практичну підготовку.

При розробці КСУЯПС працівники консерваторії орієнту
валися на приклад промислових підприємств Львівської об
ласті, які створили систему управління якістю продукції, 
схвалену Постановою ЦК КПРС. Вихідними документами, 
прийнятими при виробленні методичних рекомендацій, ста
ли рішення партії та уряду про вищу школу, діючі поло
ження і директивні вказівки Міністерств вищої освіти СРСР 
та УРСР, Міністерства культури. Розробка методичних ма
теріалів комплексної системи визначає і уточнює норматив
ні вимоги до якості різноманітних видів вузівської роботи. 
Запроваджено числові показники, системи оцінки і контро
лю якості роботи, моральне і матеріальне стимулювання.

Методичні рекомендації КСУЯПС охоплюють всі вузлові 
проблеми. Це, зокрема, робота консерваторії з творчою мо
лоддю середніх спеціальних навчальних закладів і з учасни
ками художньої самодіяльності по організації і підготовці 
якісного прийому на перший курс (плани роботи приймаль
ної комісії та комсомольського штабу «Абітурієнт» при ній).

Це також планування й організація роботи студентів, що 
грунтується на розробленні їх бюджету часу і перспективно
му п’ятирічному плані виховної роботи. Опрацьований у 
консерваторії бюджет часу студента для кожного курсу і фа
культету, зокрема, регламентує середню зайнятість різними 
видами аудиторних занять, виробничою практикою, самостій
ною роботою над учбовим матеріалом — окремо з фаху, ін
ших спеціальних предметів, з музично-теоретичних, музич
но-історичних, суспільно-політичних, загальноосвітніх та не- 
профілюючих дисциплін, самостійною науковою роботою, за
няттями в секціях і гуртках, участю в суспільній роботі, а 
також враховує особистий час, відпочинок. Усі рекоменда
ції затрат часу, виражені у цифрових показниках (годинах 
і хвилинах), розроблені з розрахунку 10—12-годинного робо
чого дня студента протягом шестиденного тижня.

Чіткішому визначенню окремих видів роботи студентів 
допомагають методичні рекомендації з науково- та учбово- 
дослідної роботи, положення про всі види виробничої прак
тики відповідно до спеціальності, положення про курсові та 
дипломні роботи і реферати.

Друга частина методичних розробок стосується безпосеред
ньо діяльності викладачів вузу, організації та обліку різних 
видів їх діяльності.

Матеріали комплексної системи управління якістю підго
товки спеціалістів обговорювалися у Львівській консервато
рії на спільних засіданнях ради вузу і партійного бюро, на 
кафедрах, на партійних зборах.

Такі комплексні системи, вміло впроваджені в життя кож
ного вузу, повинні допомагати вдосконаленню радянської ви
щої школи.

Л. МАЗЕПА,
завідуючий кафедрою композиції та інструментовки 

Львівської державної консерваторії ім. М. В. Лисенка
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НОВЕ В МУЗИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ

У музичній педагогіці інформаційна насиченість уроку має скла
дний характер: інформаційне навантаження на кожний аналіза
тор відбувається окремо і практично водночас по всіх трьох сен
сорних каналах — зоровому, слуховому і руховому. Функція ви
дового каналу подвійна — це диференціювання нотного знака на 
нотоносці, з одного боку, і диференціювання його значення на 
клавіатурі з другого. Функції слухового і рухового аналізаторів 
не менш складні.

Якщо простежити за процесом засвоєння учбової інформації 
при традиційному методі навчання гри на музичних інструментах, 
стає помітно, що поле уваги перескакує з одного інформаційного 
каналу на інший. Цим переважно і пояснюються всі труднощі 
в засвоєнні матеріалу, малоефективність традиційної методики на
вчання гри на музичних інструментах.

А коли спробувати змінити процес навчання, зробити його не 
багатоканальним, а одноканальним? Уявімо, що інформація на 
одному і тому ж уроці розділена за насиченістю на кожний 
сенсорний канал так, що на обраному каналі вона максимальна, 
а на інших мінімальна. У розроблюваній нашою дослідною гру
пою системі навчання цей принцип здійснюється на спеціальних 
пристроях— «озвучених нотоносцях»: дитині дають певний нотний 
приклад, вона його записує крейдою на лінійках нотоносця, далі, 
торкаючись указкою кожного нотного знака, озвучує приклад.

Пристрій цей — електронний музичний інструмент, де роль кла
віатури виконують нотні знаки, рухові навички гри тут примі
тивні. Таким чином, основне навантаження цієї частини уроку 
припадає на зоровий аналізатор, а слуховий тут пасивний. Інфор
мація рухового каналу має примітивну конструкцію і легко за
своюється.

Друга частина уроку полягає в запису нотного прикладу на 
слух, перевірці і відпрацюванні правильності запису. Тут основ
не навантаження припадає на слуховий аналізатор, видовий ка
нал залишається пасивним, а рухова навичка теж примітивна.

Третя частина уроку спрямована на рухову ігрову навичку. Ко
ли слухова і видова учбова інформація музичного завдання від
працьована і відтворення його переноситься на інструмент, тоді 
виробляється правильна техніка виконання. У даному випадку 
слуховий і видовий аналізатори відіграють допоміжну роль, по
ліпшують процес формування ігрової техніки.

Четверта частина занять присвячена розвиткові емоційно-чут
тєвого компонента і полягає в прийомах формування музикаль
ності. Послідовна зміна діяльності каналів сприйняття учбової 
інформації полегшує засвоєння і формування професіональних 
музичних умінь та навичок. При цьому втомлюваність у дитини 
на уроці менша, бо змінюються види діяльності. Завдання став
ляться різні, виходячи із важливостей застосовуваного принципу.

Якщо обсяг учбової інформації відповідає обсягові уваги учня 
і при цьому інформація не вимагає підвищеної інтенсивності ува
ги, то інформаційна насиченість уроку достатня і засвоєння ма
теріалу проходить відносно успішно. Якщо обсяг учбової інфор
мації перевищує обсяг уваги учня або вимагає її  підвищеної ін
тенсивності — інформаційна насиченість уроку надмірна, засвоєння 
матеріалу відбувається фрагментарно і малоефективно.

Отже, при розробці нових методів навчання основне — це особ
ливості уваги, а завдання методики — цілеспрямоване керування 
процесом уваги і, виходячи з ї ї  особливостей, зміна інформацій
ної насиченості індивідуального уроку.

Дуже важливими в музичній педагогіці є відчуття ритму, мет
ру, темпу. Наш дослідний колектив створив клас технічних засо
бів навчання, які сприяють вихованню відчуттів ритму, темпу 
і метру різної складності на візуальному і слухо-руховому конт
ролі при індивідуальному та груповому навчанні.

Формування рухових навичок — складний психофізіологічний про
цес, особливості якого практично перебувають поза полем зору 
педагога. Наша дослідна група розробила експеримент, який допо
магає з математичною точністю виявити особливості індивідуаль
ного навчання складних рухових навичок. На підставі цих особ
ливостей можна планувати індивідуально для кожного учня мате
ріал уроку.

Існує ціла низка загальнопедагогічних методів і засобів, спря
мованих на активізацію внутрішніх резервів особистості, які спри
яють більш якісному, порівняно з традиційними методами, за
своєнню учбового матеріалу. До них «влежать сугестопсдія, про
блемні ситуації, Ігрові, ролеві та ситуаційні форми навчання. 
Сугестопедія — це метод активізації засвоєння учбової інформа
ції і відтворення засвоєних янань з допомогою різних засобів на
віювання.

У чому ж полягає сугестивність на індивідуальних уроках? 
Передусім у науково обгрунтованій системі формування устано
вок н а ' засвоєння учбового матеріалу, у вихованні позитивних 
емоцій і стимулів по відношенню до навчання.

Методика застосування сугестопедії досить складна і вима
гає спеціальної підготовки. Одним з видів занять, розроблених 
нашим колективом, є «концертне занурення», мета якого — дати 
необхідні знання з історії музики і виховати професіональні емо
ційно-чуттєві комплекси переживань і сприйняття музики.

«заняття «концертне занурення» проводиться в спеціально об
ладнаному класі. Тут є комплекс апаратів функціональної пси
хологічної розвантаженості: кондиціонер, іонізатори повітря, зво
ложувачі, комплект високоякісних звуковідтворюючих пристроїв,

зо

кольорово-музична установка, ритмоводи, слайдопроектори. Перед 
початком занять створюється мікроклімат гір і лісу. Діти сіда
ють у  зручні крісла. Вмикається ритмовод. Це особливий прист
рій — електромеханічний сугестор, що зовні має вигляд «кам’яної 
квітки», де тичинка пульсує в ритмі серцевих скорочень спокою, 
а пелюстки пульсують зеленим кольором у ритмі дихання спокою. 
Робота «кам’яної квітки» викликає у дітей стан фізичної і пси
хічної розслабленості і спокою, стан «концертної псевдопасивнос- 
ті». У цьому стані діти починають слухати музичний матеріал 
уроку, який супроводжується кольоровими ритмічними діями і 
субсенсорною сугестією, спрямованою на активізацію відчуттів та 
переживань відповідно до прослухування музичного матеріалу.

Дітям навіюється відчуття відпочинку, бадьорості і глибокого 
інтересу до лекційної частини, присвяченої життю і творчості 
композитора, чию музику вони слухали. В кінці лекції проводи
ться десятихвилинна пауза релаксації і відпочинку.

Такі паузи з настройкою на підвищену працездатність передба
чені після кожних ЗО—45 хвилин занять з інструментом чи трена
жерами, а також на початку і в кінці уроку.

Застосування прийомів функціонального розвантаження різко 
стимулює засвоюваність матеріалу, повністю знімає втому і діє 
психотерапевтично — знижує, а іноді цілком знімає невротичні ре
акції та розлади.

Не менш ефективне застосування сугестопедичних прийомів для 
боротьби з психічними бар’єрами засвоєння учбового матеріалу 
і відтворення знань. Це, як правило, різноманітні негативні моти
ви, установки, стимули, емоції, спрямовані проти процесу засвоєн
ня або відтворення. Прикладом може бути, зокрема, страх сцени. 
Правильно створена психологічна атмосфера навчання знижує або 
усуває практично всі форми психічних бар’єрів.

Цікавим є питання проблемних ситуацій. Традиційні методи на
вчання так чи інакше виробляють у дітей навичку інтелектуаль
ного утриманства, оскільки процес навчання не передбачає інте
лектуальної творчої активності. Відтворення знань полягає прак
тично в механічному повторенні матеріалу. Метод проблемних си
туацій якраз у тому й полягає, що вимагає від дитини нового рі
шення поставленого завдання, а це неможливе без напруженої 
інтелектуальної роботи.

Отже, проблемна ситуація — це дидактичний принцип, при яко
му учбовий матеріал подається так, щоб необхідне для пізнання 
тих чи інших процесів невідоме (якісь закономірності, особли
вості) наче заново відкривалося в процесі творчої роботи з ви
хідним матеріалом.

Підготовка вихідного матеріалу для вирішення евристичних за
вдань передбачає проблемні ситуації різної категорії складності. 
При розробці методики навчання того чи іншого предмета по
трібно чітко уявити, що процес вирішення евристичних завдань 
належить до категорії складних мислительних навичок і підля
гає загальним психофізіологічним закономірностям. Тому перед 
постановкою проблемної ситуації необхідно виявити у кожної ди
тини вихідний рівень інтелектуальних можливостей. Слід давати 
їй проблемну ситуацію тієї категорії складності, яка їй під силу.

У музичній педагогіці проблемні ситуації використовуються при 
всіх видах діяльності. Особливий інтерес становлять евристичні 
завдання, спрямовані на виявлення особливостей і закономірностей 
мелодичної та гармонічної побудови музичної фрази. Не менш важ
ливе застосування проблемних ситуацій для подолання певних тех
нічних труднощів.

Розробка і широке впровадження проблемних ситуацій сприяти
ме успішному і якісному засвоєнню учбового матеріалу і, що особ
ливо важливо, активно розвиватиме творчі навички.

Ігрові ситуації передбачають оволодіння знаннями або профе
сіональними навичками в процесі дитячих забав. Цей прийом, як 
один із чинників, може мати два застосування: формування пев
ного психологічного клімату уроку, спрямованого на подолання 
психічних бар’єрів, і як дитяча забава, яка прищеплює специфіч
ні для музиканта навички.

При цьому ми використовуємо спеціальні тренажери, які роз
робив наш колектив. Перший тренажер — це дитяча гра для 
двох, що нагадує більярд. Вона виробляє правильну постанов
ку пальців баяніста чи акордеоніста, бо програмується напря
мок рухів пальців і дозований тиск на клавіші.

Другий ігровий тренажер — це електронно-механічний прилад, 
призначений для формування стійкого диференційованого руху 
пальцями. Потрібно водночас рухати пальцями правої та лівої ру
ки так, щоб набрати максимум очок.

Педагогічний експеримент показав, щ о . тренажери зміцнюють 
м’язи, сприяють правильній постановці пальців.

На початкових етапах навчання дуже важливим є застосу
вання технічних засобів. При розробці їх потрібно уникнути 
крайнощів: не конструювати «навчаючі» прилади заради них 
самих. Основною метою має бути подолання тих педагогічних 
труднощів, з якими доводиться стикатися педагогові у повсяк
денній діяльності. Широке застосування технічних засобів по
легшить процес засвоєння учбового матеріалу і прискорить фор
мування професіональних навичок.

А. ВОСТРИКОВ, 
Н. ВОСТРИКОВАОдеса



»  І С Т О Р І Ї  М У З И Ч Н О Ї  К У Л Ь Т У Р И

Документи
розповідають

Після Великої Жовтневої соціалістичної революції Микола 
Дмитрович Леонтович разом з Л. Собіновим, Г. Верьовкою, 
Б. Яворським та іншими передовими митцями, як відомо, 
взяв найактивнішу участь у розвитку музичної культури на 
Україні: був організатором першого українського симфоніч
ного оркестру, комісаром першої української державної хо
рової капели, викладав у Му зично-драматичному інституті 
імені М. Лисенка, створював самодіяльні хори і оркестри в 
робітничих клубах, частинах Червоної Армії, школах і керу
вав ними.

Активна діяльність М. Леонтовича в радянських устано
вах викликала люту ненависть до нього з боку ворогів вла
ди Рад. У роки громадянської війни композитор неоднора
зово змушений був переховуватися від білогвардійців. У роз
квіті творчих сил М. Д. Леонтович трагічно загинув від ру
ки бандита. Це сталося в ніч з 22 на 23 січня 1921 року 
у хаті його батька в селі Марківка Гайсинського повіту. 
«Безглузда, безжалісна смерть на 44-му році життя обірва
ла струни великого творчого серця,— писав відомий україн
ський театрознавець і критик В. А. Чаговець.— Але па
м’ять про поета-музиканта житиме в народі, духом якого 
він жив і для якого творив».

У Центральному державному архіві Жовтневої революції 
і соціалістичного будівництва УРСР збереглися унікальні 
документи, що розповідають про вшанування пам’яті на
родного співця-композитора. Трагедія в Марківці глибоко 
вразила всю музичну громадськість. Молоді мистецькі сили 
республіки у лютому 1921 р. організували комітет для вша
нування пам’яті видатного митця. (З ініціативи цього ко
мітету 1 квітня 1922 р. було створено Музичне товарист
во імені М. Д. Леонтовича). Комітет звернувся до уряду 
Радянської України з проханням матеріально забезпечити 
сім’ю композитора — дружину і двох дочок, які тоді жи
ли в Тульчині. Відзначаючи великі заслуги Миколи Дмит
ровича перед народом, члени комітету писали: «Як ком
позитор була це надто визначна сила, одна з тих, що своєю 
працею роблять епоху, справляючи на нові шляхи мисте
цтво даючи йому свій зміст та включаючи його в ясні, 
придатні широким масам, зрозумілі форми. Загинувши до- 
вчасно, покійний композитор не встиг на всю [широчінь! 
розгорнути свої незвичайні сили, але й того, що він зро
бив, досить, щоб забезпечити йому почесне місце в істо
рії української народної творчості. Тим більше, що Микола 
Леонтович був не тільки художником, а й громадянином: 
він дбав про мистецтво та інтереси громади, а за свою 
власну користь забував, про свої вигоди та прибутки і не 
думав. Він, що міг би забезпечити визначне становище в 
одному з сучасних великих центрів, свідомо лишився в глу
хій, бідній на культурні сили провінції і віддав свій хист 
на громадську роботу — вишукував талановитих людей з 
сільської молоді і задарма вчив їх».

19 листопада 1921 р. уряд республіки прийняв спеціаль
ну постанову, в якій зазначено: «З огляду на особливі за
слуги українського композитора Миколи Дмитровича Леон
товича перед працюючим людом України, трагічно загинув
шого 23 січня 1921 р., Рада Народних Комісарів в пошану 
його пам’яті ухвалила: 1. Помешкання небіжчика компози
тора М. Д. Леонтовича у м. Тульчині на Поділлі залишити 
за його родиною для персонального користування до друго
го коліна. 2. Заборонити всякі виселення і вселення в по
мешкання родини М. Д. Леонтовича. 3. Все музичне майно 
М. Д. Леонтовича оголошується народним добром УРСР і 
звільняється від всяких реквізицій та конфіскацій, лишаю
чись у помешканні і тимчасово в розпорядженні його ро
дини, на яку покладається обов’язок зберігати і охороняти 
його. 4. Видати родині небіжчика М. Д. Леонтовича однора
зову допомогу...».

Здійснилась давня мрія великого сина українського наро
ду — в Тульчині було відкрито музичну школу; одну з най
кращих вулиць названо ім’ям композитора; 29 вересня 
1922 р. тут створено філіал Музичного товариства імені 
М. Д. Леонтовича. Тульчинський виконком виділив будинок 
для школи і гроші, забезпечив викладачів продуктами хар

чування. Хорова капела «Думка», яка гастролювала на По
діллі, дала в цьому місті два концерти на користь музичної 
школи.

В масштабах республіки роботу по увічненню пам’яті мит
ця і пропаганду його творів проводило Музичне товариство 
імені М. Д. Леонтовича. Так, у лютому 1923 р. голова пре
зидії Товариства звітував: «Товариство почало готуватися 
до других роковин смерті М. Леонтовича. 18 лютого відбу
лися ці роковини в присутності запрошених представників 
Радянської влади, профорганізацій та діячів культури. Після 
засідання пам’яті Леонтовича, де було виголошено три до
повіді, присвячені композиторові, відбувся концерт з тво
рів Леонтовича. Співала капела-студія ім. М. Леонтовича». 
Своєю діяльністю Товариство продовжувало справу, якій 
композитор віддав усі свої сили і талант. Товариство діяло 
до 1928 р. і відіграло значну роль у становленні української 
радянської музичної культури. Його традиції в наш час роз
виває Музичне товариство Української РСР.

Виявом всенародної шани радянських людей до компози
тора є постійно зростаючий інтерес слухачів до його спад
щини. «Твори Леонтовича користуються великою попу
лярністю і любов’ю широких мас трудящих України і всьо
го Союзу Радянських Соціалістичних Республік»,— говорить
ся в одному з документів уряду Української РСР, датовано
му листопадом 1945 року. Постановою Ради Народних Комі
сарів УРСР і ЦК КП(б)У від 6 грудня 1945 року «Про від
значення 25-річчя з дня смерті українського композитора 
М. Д. Леонтовича» було утворено комітет по відзначенню 
цієї дати. До його складу увійшли Г. Г. Верьовка, П. О. Ко- 
зицький, М. І. Литвиненко-Вольгемут, Б. М. Лятошинський, 
І. С. Паторжинський, М. Т. Рильський, П. Г. Тичина та ін
ші видатні діячі літератури і мистецтва Української РСР. 
Було намічено заходи щодо увічнення пам’яті Леонтовича. 
(Відповідно до цього згодом у Тульчині відкрито бюст-па- 
м’ятник М. Д. Леонтовича). Тоді ж Комітет у спра
вах вищої школи при Раді Народних Комісарів Союзу 
РСР встановив стипендії імені М. Д. Леонтовича для сту
дентів Київської і Львівської консерваторій та учнів Ки
ївського музичного училища.

26 січня 1946 р. в Тульчині, де тривалий час жив і пра
цював композитор, відбулося урочисте засідання міської 
Ради за участю громадських організацій, присвячене па
м’яті М. Д. Леонтовича. 28 січня у залі Вінницького об
ласного музично-драматичного театру відбувся великий 
концерт, на якому прозвучали твори митця.

Шана до світлого імені композитора, виявлена робітни
чо-селянським урядом України в перші роки влади Рад, 
стала культурною традицією. Твори видатного майстра, на
укові й популярні праці про нього видаються великими ти
ражами. Геніальні обробки народних пісень і оригінальні 
композиції його завжди в репертуарі кращих хорових ко
лективів України та братніх радянських республік.

В. ВОЛКОВИНСЬКИЙ, 
ст. науковий співробітник ЦДАЖР УРСР

Глава літопису
Як музичний центр Львів здавна привертав увагу ком

позиторів, педагогів-музикантів і виконавців. Досить дов
гими періодами тут працювали син великого Моцарта 
Ф.-К. Моцарт, Ю. Ельснер, К. Мікулі, К. Ліпінський, а на 
початку XX ст. у Львові бували Р. Леонкавалло, Б. Бар- 
ток, М. Равель та ін. Але їхні твори і загалом уся діяль
ність не були доступні широкій громадськості.

Велику роль у розвитку культурного життя Західної Ук
раїни на рубежі XIX—XX століть відіграв М. В. Лисенко. 
Його творчість і багатогранна громадська діяльність були 
прикладом для передових музикантів Львова, які підтри
мували з ним постійні контакти, посилали свої твори для 
оцінки, уважно прислуховувались до його кваліфікованих 
порад.
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Однією з болючих проблем того часу була неможливість 
підготовки місцевих професіональних мистецьких кадрів. 
Цьому перешкоджали вкрай важкі матеріальні умови та 
безправність української інтелігенції.

Вражаючі зміни сталися після возз’єднання західноукра
їнських земель в єдиній Радянській державі в 1939 р. Вже 
в перші місяці для простих людей відкрились Львівський 
театр опери та балету, обласна філармонія, було створено 
перший у цих краях симфонічний оркестр, Державну хо
рову капелу «Трембіта», Львівську консерваторію. Почалась 
нова глава музичного літопису на західних землях України.

З того часу тут, як і в усій республіці, провадиться пла
номірна підготовка фахівців вищої і середньої кваліфіка
ції. Музичні училища нині діють у Львові, Дрогобичі, Іва
но-Франківську, Ровно, Луцьку, Тернополі, Ужгороді й Чер
нівцях, а культосвітні — у Львові, Самборі, Луцьку, Дубно, 
Снятині, Теребовлі, Чернівцях, Хусті. Розширюється мережа 
дитячих музичних шкіл. На Львівщині їх зараз 45, у тому 
числі 4 сільських. Характерно, що в останні роки такі шко
ли відкриваються переважно в робітничих селищах та в се
лах. Роль цих закладів у піднесенні музичної культури ро
бітників та колгоспників надзвичайно велика.

•Високого рівня досягли виконавські колективи. Гастрольні 
маршрути львівського симфонічного оркестру, «Трембіти», 
«Верховини», Закарпатського народного хору, Гуцульського 
та Буковинського ансамблів пісні і танцю пролягли в усі 
братні республіки. їх мистецтво щоразу дістає високу оцін
ку і у столичного слухача.

Небувалого розквіту досягло самодіяльне музичне мисте
цтво. Тільки в державних клубних закладах Львівщини ни
ні працює понад 2600 співочих колективів (хорів, вокальних 
ансамблів, капел і ансамблів бандуристів), 1330 оркестрів 
та інструментальних ансамблів різних видів, близько 1300 
танцювальних. Бурхливий розвиток промисловості зумовив 
появу великої кількості профспілкових палаців та будин
ків культури, в яких також є творчі колективи. Усі вони 
проводять величезну роботу по пропаганді радянського му
зичного та хореографічного мистецтва.

Важливим стимулом розквіту народних талантів став 
Перший Всесоюзний фестиваль самодіяльної художньої твор
чості трудящих, присвячений 60-річчю Великої Жовтневої 
соціалістичної революції. В період підготовки до нього бу
ло створено багато аматорських гуртків. Деякі з них, не
зважаючи на свою молодість, упевнено вступили в творче 
змагання і досягли неабияких успіхів.

Музичне життя наших міст і сіл зараз неможливо уяви
ти без участі Музичного товариства УРСР. Його ініціати
ві ми завдячуємо багатьма новими формами масової ро
боти. Львівським обласним відділенням Товариства чимало 
зроблено, зокрема, в галузі пропаганди музики, творів ра
дянських композиторів. На зразок лекцій-концертів компо
зитора Д. Кабалевського в Москві воно спільно з Львівсь
кою організацією Спілки композиторів України та облас
ним телецентром проводить такі ж заходи для учнів серед
ніх шкіл і профтехучилищ. З лекціями виступає народний 
артист УРСР лауреат Державної премії СРСР професор 
А. Й. Кос-Анатольський, а ілюструє їх симфонічний оркестр 
філармонії. Велике зацікавлення викликали теми «Видат
ний композитор нашого часу Д. Шостакович», «Життєвий 
і творчий шлях А. Штогаренка», а також лекції-концерти 
про творчість сучасних львівських композиторів.

Для молоді організовано цикли літературно-музичних ве
чорів, у яких беруть участь лектори Р. Петрусинська, Є. Па- 
їн, заслужена артистка УРСР Л. Дороніна, солісти філар
монії Н. Руденко, Е. Александрович, М. Парфьонов, Е. Ро- 
манюк та читець О. Романюк.

Ефективною формою пропаганди радянської музики ви
явились музичні кінолекторії. Перший відкрито восени 
1976 р. в фойє львівського кінотеатру «Дніпро» у зв’язку з 
вшануванням пам’яті Д. Шостаковича. Потім тут були про
читані лекції «Пісня про Батьківщину», «Мистецтво, наро
джене Жовтнем» (повторена по кілька разів у Львівському 
філіалі музею В. І. Леніна і Музеї бойової слави), «Подвиг 
захисників Батьківщини», «Дружба народів-братів». Ілюст
рують лекції струнний квартет у складі: Б. Бонковський, 
І. Ремешило та Т. Ремешило, А. Білинський, а також спі
ваки заслужені артисти УРСР Л. Дороніна і С. Степан, ла
уреат республіканського конкурсу М. Парфьонов.

Після успішно проведених перших концертів правління 
обласного відділення Товариства відкрило такі ж лекторії 
в кінотеатрах у Дрогобичі, Трускавці, Червонограді, Сокалі, 
в будинках культури селища Стебник та села Соснівки. Лек
ції прочитано також для відпочиваючих на курорті Моршин.

Спільно з облпрофрадою в минулому сезоні організовано 
музичні лекторії для учнів середніх шкіл Львова, чотирьох 
профтехучилищ, робітників трьох львівських заводів і в трьох 
сільських клубах. Всього проведено 52 лекції-концерти. 
У цій роботі бере участь великий загін активу Товариства.

Музична громадськість Львівщини робить вагомий внесок 
у справу патріотичного і інтернаціонального виховання тру
дящих.

Львів М. БІЛИНСЬКА,
кандидат мистецтвознавства

ПЕРША В РЕСПУБЛІЦІ
Міністерство культури УРСР провело Першу республікан

ську музично-теоретичну олімпіаду учнів середніх спеціаль
них музичних шкіл-інтернатів. Активну участь у підготов
ці та організації цього заходу взяли викладачі кафедри 
теорії та історії музики Київської консерваторії та керівни
цтво Київської спеціальної музичної школи. Олімпіада по
казала добру музично-теоретичну, слухову підготовку учнів, 
а також достатньо високий рівень викладання музично-тео
ретичного циклу дисциплін. Переможцями олімпіади ста
ли учениця XI класу Харківської середньої музичної школи 
Тетяна Травлєєва (І місце), учениці XI класу Львівської 
музичної школи Ганна Фроляк і Тетяна Ківа (друге місце), 
учень IX класу Харківської середньої музичної школи 
Олександр Гугуль, учениця VIII класу Одеської музичної 
школи Олена Єгорова та учениця XI класу Харківської му
зичної школи Лариса Іванова (III місце). Заохочувальними 
преміями нагороджено також Лілію Заярну (Київ), Ольгу 
Вікторову (Харків), Квітославу Білинську (Львів), Вероні
ку Клещенко (Одеса), Євгена Почекуєва (Київ), Діану Коф- 
ман (Одеса).

Проведення олімпіади засвідчило, що такі заходи сприяють 
удосконаленню форм, методів та піднесенню рівня роботи 
середніх спеціальних музичних шкіл-інтернатів, ознайомлю
ють із ступенем обдарованості та станом підготовки май
бутніх вступників до музичних вузів республіки, пропагу
ють нові, методично ефективні форми роботи. Конкурси під
вищують зацікавленість учнів до дисциплін музично-теоре
тичного циклу, а також виробляють спільні для всіх серед
ніх музичних шкіл критерії оцінювання знань:

ЦІКАВІ ЗАНЯТТЯ
Протягом місяця на факультеті підвищення кваліфікації 

при Київській державній консерваторії імені П. Чайковсько- 
го відбувалися заняття для викладачів-піаністів музичних 
училищ України. Було прослухано лекції з питань мар
ксистсько-ленінської естетики, проблем сучасної музики, 
музичної психології, аналізу музичних творів, історії вико
навського мистецтва, які прочитали доцент В. Г. Курков- 
ський, кандидат мистецтвознавства доцент В. Г. Москален
ко, кандидат психологічних наук Л. Л. Бочкарьов та інші.

Великою подією для музичної громадськості столиці Укра
їни і слухачів стало виконання 32 сонат Бетховена, присвя
чене 150-річному ювілею композитора. Фортепіанна кафед
ра, очолювана заслуженою артисткою РРФСР професором 
Т. П. Кравченко, спільно з кафедрою теорії музики орга
нізували 8 концертів-семінарів. На них виступили доктор 
мистецтвознавства професор Н. О. Горюхіна, виконуючий 
обов’язки професора В. В. Задерацький, професор Т. П. Крав
ченко та інші, які висвітлили питання виконавства та сти
льові особливості бетховенських сонат. Слухачі факультету 
підвищення кваліфікації взяли участь в обговоренні підсум
ків конкурсу випускників училищ України, що був приуро
чений до їхнього навчання.

Крім відвідання занять зі спеціальності провідних педа
гогів консерваторії і музичного училища, слухачі побували 
на відкритих тематичних уроках професора Ленінградської 
консерваторії В. В. Нільсена. Велике враження справила 
зустріч-конференція із заслуженою вчителькою Російської 
Федерації, викладачем Московської центральної музичної 
середньої школи Ґ. Д. Артаболевською та учнями її класу.

Слухачі факультету також познайомилися з новими тво
рами для фортепіано українських композиторів, зокрема 
композитор М. І. Сільванський виконав кілька своїх п’єс.

Суми А. ЛЬДОВ
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„СЛАВА ПРАЦІ“

Таку назву мав «Республіканський фестиваль радянської 
пісні; який пройшов у Ворошиловградській області. Він при
свячений 60-річчю Великого Жовтня і 30-річчю встановлення 
Всесоюзного Дня шахтаря.

Учасники фестивалю поклали квіти до пам’ятників В. І. Ле
ніну і Борцям революції. Тут же прозвучали святкові пісні. 
У супроводі лауреата премії імені «Молодої гвардії» 
симфонічного оркестру обласної філармонії (диригент Вік
тор Костриж) лунали революційні мелодії, твори українсь
ких радянських композиторів у виконанні заслуженої хоро
вої капели старих більшовиків і ветеранів праці Палацу 
культури будівельників, народної артистки УРСР Д. Якубо- 
вич, заслуженого артиста УРСР П. Шаповалова.

Ніколи ще любителі пісні Ворошиловграда не зустрічали
ся водночас з таким чудовим сузір’ям майстрів мистецтв, як 
це було на концерті відкриття фестивалю у Палаці культу
ри імені Леніна. Це було справжнє свято, і створили його 
народні артисти СРСР Д. Гнатюк і А. Солов’яненко, народні 
артисти УРСР К. Огнєвой, С. Ротару, Д. Якубович, солісти 
Великого театру О. Ворошило і Л. Юрченко, вокальний квар
тет «Явір», соліст Єреванського театру опери і балету заслу
жений артист Вірменської РСР А. Айрян, заслужені артис
ти УРСР П. Шаповалов і Г. Мурзай, вокально-інструменталь
ні ансамблі «Кобза» (Київ), «Лада» (Москва), «Поющие юн
ги» (Миколаїв). Успіхові концерту сприяла участь народно
го артиста СРСР В. Дальського, народного артиста УРСР 
А. Сови, лауреатів Всесоюзного конкурсу артистів естради 
Р. Карцева і В. Ільченка, симфонічного оркестру обласної 
філармонії, концертно-інструментального ансамблю Київсь
кої філармонії під керуванням О. Осадчого, учасників ху
дожньої самодіяльності.

Цікавим був день, який пройшов під девізом «Живе «Мо
лода гвардія». Всі учасники фестивалю побували на бать
ківщині легендарної підпільної комсомольської організації 
Краснодона. Хвилюючою була зустріч з батьками молодо
гвардійців, відвідини музею, могили юних підпільників. Тут 
же в Краснодоні відбувся концерт на місцевому стадіоні.

Фестиваль приніс радянську пісню і на Ірмінську шахту 
імені 22 Партз’їзду, яка є батьківщиною стахановського ру
ху. У клубі шахти дав концерт симфонічний оркестр облас-

Урочистий похід учасників фестивалю до могили молодогвардійців.

ної філармонії, творчу зустріч з шахтарями провів київсь
кий естрадний ансамбль «Очима молодих».

Завершилося пісенне свято великою театралізованою ви
ставою на ворошиловградському стадіоні «Авангард» (режи
сер заслужений артист УРСР Р. Кочановський). Його учас
никами стали посланці братніх республік: заслужений ан
самбль пісні і танцю Азербайджанської РСР, Державний 
оркестр духової музики Литовської РСР «Тримітас», заслуже
ний вокально-інструментальний ансамбль Узбекистану «Ял- 
ла», група артистів Таджицького театру опери і балету за 
участю народної артистки УРСР X. Мавлянової.

У фестивалі взяли участь близько тисячі учасників, серед 
них понад 500 професіональних артистів. 53 концерти від
відали 120 тисяч трудівників міст і сіл Ворошиловградщини. 
Республіканський фестиваль радянської пісні «Слава праці» 
став великим святом і продемонстрував досягнення пісенно
го мистецтва за 60 років Радянської держави.
Ворошило в град В. ШИСТКО

СПІВДРУЖНІСТЬ------------------------------------
Артисти — часті і бажані гості трудівників ударної республікан

ської комсомольської будови десятої п’ятирічки — Григор’евського 
морського порту. Київський театр оперети, який гастролював у 
Одесі, провів тут творчий звіт, присвятивши його 60-річчю Ве
ликого Жовтня. На бетонних плитах, укладених на березі Григор’- 
євського лиману, які з часом стануть причалами нового порту, ви
ступив колектив із Києва. Були показані фрагменти з кращих 
спектаклів — «Сорочинський ярмарок» О. Рябова, «З піснею в сер
ці» О. Білаша, «Біла акація» І. Дунаєвського, «Дівчина і море» 
Я. Цегляра, «Браво, сеньйор Антоніо!» К. Мяскова та інших.

Євгенія Мірошниченко серед будівельників Григор’євського порту.

У творчому звіті театру взяли участь народний артист УРСР 
Д. Шевцов, заслужені артисти УРСР Л. Запорожцева, Г. Горющко, 
Т. Тимошко, В. Чемена, Ю. Бурих, артисти Л. Маковецька, А. Тро- 
фимчук, А. Головін, Ю. Чубарев, солісти театру. Оркестр виступав 
під керуванням головного диригента, заслуженого діяча мистецтв 
УРСР 6. Дущенка і диригента Ю. Котеленця.

У дні гастролей Київського театру в Одесі в спектаклі «З піснею 
в серці» виступила народна артистка СРСР, лауреат Державної 
премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка Євгенія Мірошниченко. Будівель
ники тепло зустріли артистку.

На будівництві було підписано договір про соціалістичну спів
дружність між театром оперети і колективом ударної будови. 
Творчі звіти Київського театру оперети успішно пройшли на Ме
ханічному заводі, в госпіталі інвалідів Великої Вітчизняної війни, 
у Будинку актора, в колгоспі імені Татарбунарського повстання 
Татарбунарського району Одеської області.

І. ІЛЬЧЕНКО

НОВІ ЗАПИСИ
До 60-річчя Великого Жовтня

Д 16693-4. Промова В. І. Леніна.
Д 032959-62. Ленін у трьох революціях. Літературно-музична 

композиція.
М 4039357-8. К. Федін. Малюнок з Леніна. М. Шагіиян. Чотири 

уроки у Леніна.
М 4І39355-6. Джон Рід. Десять днів, що потрясли світ.
С 1505-6. С. Прокоф’ев. Кантата «До 20-річчя Жовтня». Д. Шо- 

стакович. Кантата «Над Батьківщиною сонце сяє».
С 0951-2. С. Прокоф’єв. Ораторія «На варті миру».
С 0413-14. Д. Шостакович. Симфонія № 12.
М 503943-4. О. Пахмутова. Пісні про Леніна.
СМ 02499—500. Твори для хору, присвячені В. І. Леніну.
СМ 03363-6. Мелодії народів СРСР.
С 605423-8. Пісні Великої Вітчизняної війни (альбом).
М 4039385-8. І. Шведов. Ранок першого дня — усна документаль

на книга про М. Фрунзе (альбом із двох платівок).
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