


„Молоді голоси44 До 60-річчя В Л К С М

успіхом пройшов у міеті-герої 
Києві Перший Республіканський 
фестиваль «Молоді голоси», при
свячений 60-річчю Ленінського 

комсомолу і XI Всесвітньому фести
валю молоді та студентів у Гавані. 
Вдало знайдена комплексна форма ро
боти з творчою молоддю республіки, 
фестиваль покликаний активізувати 
діяльність усіх організацій у виявлен
ні та ідейно-професійному загартуван
ні молодих талантів відповідно до По
станови Центрального Комітету КПРС 
«Про роботу з творчою молоддю» і рі
шень листопадового (1977 р.) Плену
му ЦК Компартії України.

Свято молоді почалося урочистою 
церемонією покладення квітів до па
м’ятника В. І. Леніну, монумента на 
честь Великої Жовтневої соціалістич
ної революції, могили Невідомого сол
дата у Парку Слави, а також до па
м’ятників О. Пушкіну, Т. Шевченку,
І. Франку, М. Лисенку, Лесі Україн
ці, що стало символом вірності молодої 
зміни справі великого Леніна, револю
ційним, бойовим і трудовим традиціям 
партії і народу, заповітам видатних 
діячів вітчизняної культури.

«Естафету приймає молодь!» — під 
таким девізом у Палаці культури 
«Україна» відбувся заключний концерт 
фестивалю. Насичену програму пока
зали кращі представники молодих 
творчих сил республіки, серед яких 
лауреати II Республіканського конкур
су артистів естради, а також всесоюз
них зональних конкурсів вокально-ін
струментальних ансамблів (Харків) і 
виконавців народно-інструментальної 
музики (Черкаси), учасники традицій
них свят комсомольської пісні в Ка
ховці та Шепетівці, переможці Пер
шого Всесоюзного фестивалю самоді
яльної художньої творчості трудящих 
та республіканського огляду творчої 
молоді учбових закладів Міністерства 
культури.

До учасників заключного концерту і 
гостей з вітальним словом звернувся 
секретар ЦК ЛКСМУ В. С. Плохій, 
який висловив палку подяку Комуніс
тичній партії і урядові за турботу про 
зростання молодих талантів. Перекон
ливим свідченням цього,— зазначив 
він,— є рішення листопадового Плену
му ЦК Компартії України, який схва
лив серед інших різноманітних заходів 
щорічне проведення в переддень свя
та радянської молоді Республікансько
го фестивалю мистецтв «Молоді го
лоси».

Різножанрова, яскрава програма кон
церту одержала переконливе компо-. 
зиційне вирішення. Своєрідною увер
тюрою стало натхненне виконання 
Державним ‘заслуженим академічним 
симфонічним оркестром УРСР «Народ
ного свята» Д. Шостаковича. За дири
гентським пультом — студент Київської 
державної консерваторії імені П. Чай- 
ковського С. Власов.

Академічний спів був представлений 
хорами Київської консерваторії (керів
ник народний артист УРСР П. Мурав- 
ський) та Донецького музично-педаго

гічного інституту (керівник П. Горо- 
хов).

Завершила перший відділ концерту 
сценічна композиція за участю народ
них хорових колективів Київського дер
жавного інституту культури ім. О. Кор
нійчука (керівник — народний артист 
УРСР С. Павлюченко), студії при Дер
жавному заслуженому академічному 
українському народному хорі ім. Г. Ве- 
рьовки та відділу народного диригуван
ня Київського державного музичного 
училища ім. Р. Гліера (хормейстер та 
диригент — М. Хоменко), а також По
ліського державного ансамблю «Льо
нок» (керівник — заслужений артист 
УРСР І. Сльота).

Гідно репрезентували українську во
кальну школу на фестивалі студенти 
Київської державної консерваторії 
ім. П. Чайковського М. Шопша та 
Л. Забіляста, випускник Львівської дер
жавної консерваторії ім. М. Лисенка 
С. Фіцич, солістка Дніпропетровського 
державного театру опери та балету 
В. Величко.

Поетичне, завжди хвилююче мисте
цтво класичного танцю було представ
лене великим балетним дивертисмен
том на музику О. Глазунова, у якому 
взяли участь солісти Київського, Дні
пропетровського, Донецького, Одесько
го театрів опери та балету і учні Ки
ївського державного хореографічного 
училища.

В концерті виступили самодіяльний 
оркестр народних інструментів Коло
мийського деревообробного заводу 
ім. XXV з’їзду КПРС Івано-Франківсь
кої області (керівник Д. Бондаренко) 
та оркестр народних інструментів Кри
ворізького державного музичного учи
лища (керівник Д. їльїн).

Вагоме місце на фестивалі посіла різ
номанітна за тематикою та жанрами 
естрадна пісня з її громадянським па
фосом («Наша біографія» О. Мажуко- 
ва, виконавець — заслужений артист 
УРСР О. Чепурний), романтикою 
(«Комсомольські вогнища» Р. Бабича, 
виконавець — М. Гнатюк), активними 
вольовими ритмами та інтонаціями 
(пісня-поема «Боярка — ВАМ» О. Зує- 
ва, виконавець — вокальний  ̂ дует у 
складі солістки Л. Малицької та ком
позитора О. Зуєва), ліричністю («Рус- 
ские берези» П. Ширяєва, викона
вець _  лауреат всесоюзних конкурсів 
В. Зінькевич).

Художня своєрідність відзначав ми
стецтво лауреата Всесоюзного конкур
су артистів естради вокального тріо 
Мареничів.

Тепло прийняли глядачі виступ на
родної артистки УРСР, лауреата Рес
публіканської комсомольської премії 
імені М. Островського Софії Ротару, 
вокально-сценічна майстерність якої 
продовжує зростати, розкриваючи нові 
грані таланту співачки.

Високому рівневі музичної культури 
сприяла участь у заключному концерті 
фестивалю Державного заслуженого 
академічного симфонічного оркестру 
УРСР на чолі з дипломантом Всесоюз
ного конкурсу Ф. Глущенком і Ю. Ні-

коненком та естрадно-симфонічного ор
кестру Українського телебачення і ра
діо (керівник — Р. Бабич).

Фестиваль, що проходив з 23 по 25 
червня цього року, зібрав понад 1200 
представників творчої молоді респуб
ліки і перетворився у грандіозне свя
то. Його учасники виступали в парках 
культури та відпочинку Києва, зустрі
чалися з випускниками середніх шкіл, 
брали участь у молодіжному балі на 
схилах Дніпра, в масових гуляннях.

У наступному році в рамках фести
валю «Молоді голоси» провадитимуть
ся конкурси вокалістів, читців, інстру
менталістів, танцюристів, вокально-ін
струментальних ансамблів, а також 
творчі звіти молодих поетів та компо
зиторів. Під час фестивалю експонува
тиметься традиційна республіканська 
художня виставка «Молодість респуб
ліки», буде проведено кінофестиваль 
«Молодість».

Заключним акордом фестивалю став 
мітинг-концерт на площі Жовтневої ре
волюції, присвячений 60-річчю ВЛКСМ, 
Дню радянської молоді, XI Всесвітньо
му фестивалю молоді і студентів у Га
вані. Виступаючи на мітингу, перший 
секретар ЦК ЛКСМУ А. І. Корнієнко 
оголосив постанову бюро ЦК ЛКСМ 
України про присудження Республікан
ських комсомольських премій імені 
М. Островського 1978 року в галузі лі
тератури, мистецтва і архітектури та 
виконавської діяльності. Лауреатами 
стали письменниця Г. П. Світлична, 
художниця В. І. Верес, дитяча худож
ня студія Будинку піонерів та шко
лярів Ленінського району м. Києва, 
композитори О. І. Зуєв та І. Ф. Кара- 
біц, колектив Київського театру опе
рети — за виставу «Товариш Любов» 
(музика В. Ільїна), народний самоді
яльний театр-студія імені Ленінського 
комсомолу Палацу культури Донецько
го металургійного заводу імені В. І. Ле
ніна, ансамбль пісні і танцю Червоно- 
прапорного Західного прикордонного 
округу.

Республіканський фестиваль мистецтв 
«Молоді голоси» продемонстрував ху
дожню майстерність молодої творчої 
зміни, безмежну відданість радянсько
му народові, нашій соціалістичній Бать
ківщині, Комуністичній партії.

М. ЛИННИК

5(197) «ВЕРЕСЕНЬ -  ЖОВТЕНЬ» 1978
ОРГАН МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УРСР, 
СПІЛКИ КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ 
ТА МУЗИЧНОГО ТОВАРИСТВА УРСР

Рік заснування 1923
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Мистецтво в арсеналі молодогвардійців

Наприкінці вересня 1942 року гітле
рівці учинили в Краснодоні звірячу 
розправу над радянськими патріотами: 
сподіваючись залякати непокірних, во
ни живими закопали у міському парку 
тридцять двох шахтарів. Після цього, 
за завданням комуніста Пилипа Петро
вича Лютикова, досвідченого конспіра
тора і вмілого керівника-підпільника, 
молодий комуніст Євген Мошков скли
кав .перші збори представників підпіль
них молодіжних груп, де було виріше
но об’єднати їх в одну комсомольську 
організацію. На пропозицію Сергія Тю- 
леніна її назвали «Молода гвардія», 
встановили військовий порядок і дис
ципліну. Для керівництва створили 
штаб на чолі з командиром Іваном 
Туркеничем та комісаром Олегом Ко
шовим. Членами штабу обрали Івана 
Земнухова, Сергія Тюленіна, Віктора 
Третякевича, Василя Левашова. Пізні
ше до штабу введено Любов Шевцову 
і Уляну Громову.

Головним завданням організації було 
визначено: розширити масштаби дивер
сій проти окупантів. Гітлерівці відчува
ли зростаючу з кожним днем силу уда
рів підпільників. Але й молодогвардій
цям дедалі важче ставало здійснювати 
свої операції, бо в місті посилився по
ліцейський нагляд, почастішали обшу
ки. Треба було вживати заходів, щоб 
зберегти організацію, прикрити її ді
яльність легальними формами.

Одного разу в бесіді з Олегом Кошо
вим про справи «Молодої гвардії» 
П. П. Лютиков навів юнака на думку 
звернутися до окупаційних властей по 
дозвіл на створення в занедбаному при
міщенні колишнього клубу ім. Горько- 
го молодіжних гуртків, нібито для 
культурного обслуговування населення. 
Олег одразу збагнув, що відкриваєть
ся можливість влаштувати там моло
догвардійців і, під приводом репетицій, 
легально збиратися в міру потреби.

Невдовзі Ваня Земнухов, Женя Мош
ков і дві дівчинки як представники мо
лоді прийшли до бургомістра Стецен- 
ка і, посилаючись на попередню під
тримку їх адміністрацією шахти № 1-біс, 
попросили згоди на відкриття молодіж
ного клубу. На початку грудня 1942 ро
ку дозвіл було одержано. За офіцій
ним оголошенням провели набір до 
гуртків художньої самодіяльності, куди 
ввійшли в першу чергу молодогвардій
ці. Євген Мошков став директором клу
бу. Адміністратором він призначив Іва
на Земнухова, а художнім керівни
ком — Віктора Третякевича, який, крім 
того, очолив оркестр народних інстру
ментів. Таким чином клуб перетворився 
на оперативний штаб молодогвардійців. 
Всі його керівники і «артисти» дістали 
спеціальні посвідчення, які давали пра
во ходити по місту в пізній час, збира
тися в клубі великими групами, не ви
кликаючи підозри, і гарантували від 
вивозу до Німеччини. В «артисти» за
рахували і тих молодогвардійців, які 
фактично не брали участі в художній

самодіяльності, але дістали ці рятівні 
документи.

Під виглядом репетицій штаб вирі
шував питання про плани диверсій, 
про перевірку молоді, що поповнювала 
гуртки. Та потрібно було й готуватися 
до концерту, призначеного на другу по
ловину грудня. Щоправда, це не стано
вило труднощів, бо репертуар був го
товий з часів участі в шкільній худож
ній самодіяльності. Завдання Третяке
вича як художнього керівника полягало 
у тому, щоб логічно побудувати кон
цертну програму й не допустити навіть 
натяку на прославляння «нового поряд
ку». Вона складалася в творів класич
ної російської та української літера
тури, музики, народних пісень і роман
сів.

І от Євгена Мошкова викликали до 
жандармерії для пояснень з приводу 
майбутнього концерту. Відбувся такий 
діалог:

— Чому в програмі немає нічого про 
германську армію?

— Рано ще. Ці люди не будуть ви
конувати те, про що ви говорите.

— Звільніть цих людей і наберіть 
інших. ;

- -  Нічого не зміниться^ Вони всі 
однакові.

— Ви не збираєтесь виконати наші 
вимоги?

— Збираюсь, але не зараз. Поки що 
це неможливо. Пізніше ми прийдемо до 
того, що ви від нас вимагаєте. Треба 
поступово привчити їх до нових по
рядків.

— Ну що ж. Покладаємось на ваш 
досвід К

Вивчаючи коло художніх інтересів 
молодогвардійців та всіх юнаків і дів
чат, що брали участь у роботі клубу 
ім. Горького, бачимо, що вони ще в 
школі були виховані на хороших зраз
ках літератури і мистецтва. Багато з 
них брало участь одночасно в кількох 
гуртках. Сергій Тюленін грав на різних 
музичних інструментах, співав частуш
ки, танцював. Добре грав на домрі й 
мандоліні Володя Загоруйко, Шура Бон
дарева прекрасно співала і танцювала. 
У ля Громова чудово декламувала. Улюб
леним твором у неї була поема Лєр
монтова «Демон», уривки з якої во
на читала, навіть перебуваючи у фа
шистських катівнях. Валя Борц грала 
на фортепіано й гітарі. Вася Пирожок, 
любитель-художник, маючи неабиякі 
вокальні дані, успішно виконував про
відні ролі в спектаклях драмгуртка. 
Йому, наприклад, доручили роль Наза- 
ра у Шевченковій п’єсі «Назар Стодо
ли». До виконання цієї ролі залучався 
і Віктор Лук’янченко* і 2. Любу Шевцову 
товариші не марно називали «Любка- 
артистка» — вона володіла справжнім 
талантом, мріяла після війни вступити 
до Ростовського театрального техніку
му. У різних самодіяльних гуртках 
брали участь молодогвардійці Степан 
Сафонов і Ліна Самотина.

Серед активістів клубу ім. Горького

Член штабу «Молодої гвардії», 
керівник оркестру народних інструментів 
Віктор Третякевич.

були й ті, хто не входив до «Молодої 
гвардії». Сестри Серафима і Августа 
Сафонови брали участь у хоровому, му
зичному, танцювальному і драматично
му гуртках; з солоспівами успішно ви
ступали Олександра Капустянська, 
Юлія Джафар, Лідія Шевирьова, Ніна 
Маркіна, Валентина Єшоткіна; як чит
ці — Аня Сопова, Віра Сирова, Ваня 
Матвєєв.

У домашньому побуті краснодонців, 
як і мешканців інших міст і сіл, звуча
ли популярні радянські пісні. А моло
догвардійці, вже у фашистських катів
нях, демонструючи свою духовну силу
і презирство до ворогів, співали їх від
крито, чим викликали особливу лють 
ворогів. Серед краснодонської молоді
ходила, зокрема, пісня на мотив шах
тарської «Спят курганн темніле», але
з новим текстом невідомого автора (по
даємо скорочено):

Над землей богатою,
Над родною хатою 
С бандою проклятою 
Виступаєм в бой.

Собирай донецкую 
Силу молодецкую,
Чтоб разбить немецкую 
Черную орду...3

До першого відкритого концерту в 
клубі ім. Горького, призначеного на 
19 грудня 1942 р., був підготовлений 
такий репертуар 4: драмгурток — воде
віль А. Чехова «Свадьба» (в резерві за
писано і водевіль М. Старицького «Як
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ковбаса та чарка, то минеться і свар
ка»); хор — російські народні пісні, 
українські («Реве та стогне Дніпр ши
рокий», «Ой вербо, вербо», «Стоїть го
ра високая»); оркестр народних інстру
ментів — вальс «Осенний сон», пісня 
«Вьійду ль я на реченьку»; сольний 
спів — російська пісня «Василечки», ро
сійський романс «Утро туманное, утро 
седое», українська пісня «Дивлюсь я 
на- небо»; вокальний дует — російська 
пісня «Ой да* ти. калинушка». художнє 
читання — «Гусар» М. Лєрмонтова, 
«Жених» О. Пушкіна. «Валашская ле
генда» «Фея» М. Горького — мелоде
кламація в супроводі оркестру. Фінал 
цього твору націлювався проти при
сутніх у залі окупантів та їх при- 
хвоснів:

...А вьі на земле проживете,
Как черви слепме живут:
Ни сказок о вас не расскажут,
Ни песен про вас не споют!

Танцювальний гурток підготував но
мер «Ой лопнув обруч» у супроводі 
хору і оркестру; народний цирк пока
зав кілька; номерів свого жанру.

В романі О. Фадєєва «Молода гвар
дія» описується епізод виступу в цьо
му концерті Володимира Осьмухіна 
(«пародія на циганські романси») і 
Сергія Левашова (акомпанемент на< гі

тарі). Осьмухін, звертаючись головним 
чином до портрета Гітлера, проспівав:

Зй, расскажи, расскажи, бродяга,
Чей тьі родом, откуда тн?
Ой да и получишь скоро по заслугам, 
Как только солнншко пригреет,
Зх, да тьі уснешь глубоким сном...5.

Ця сценка є художнім домислом пи
сьменника. В дійсності, за спогадами 
Л. Осьмухіної — сестри закатованого 
фашистами Володі — він розповідав їй, 
як під час репетицій на сцені клубу 
вони «відводили душу» і, звертаючись 
до портрета Гітлера, співали:

Зй, расскажи, расскажи, бродяга, 
Чей тьі родом, откуда тн?..

Щодо правомірності художнього до
мислу О. Фадєєва в опису цієї сценки 
поетеса Віра Інбер у післямові до ро
ману «Молода гвардія» зазначала: ав
тор у відповідь на лист болгарської 
школярки з приводу книги писав, що 
«Молода гвардія» все ж — роман і, як 
у всякому романі, в ньому є вими
сел. 1, як у всякому романі на істо
ричну тему, тут історія і вимисел на
стільки переплітаються, що важко від
різнити одне від другого6.

Концерт молодогвардійців у клубі 
ім. Горького 19 грудня 1942 року був

першим і останнім. Невдовзі за доно
сом зрадника Почепцова, що проник в 
організацію «Молода гвардія», всіх її 
членів було арештовано і по-звірячому 
закатовано. Але юні патріоти, виховані 
Комуністичною партією, Ленінським 
комсомолом, радянським ладом, встиг
ли багато зробити для наближення пе
ремоги^ над фашистською Німеччиною. 
У своїй боротьбі вони використовували 
і зброю мистецтва.

Л. НОСОВ
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Вірність традиціям комсомолу

Кожному з нас доводилося чути або 
читати про зворушливі зустрічі після 
багатьох років розлуки рідних, друзів 
дитинства і юності або фронтовиків-по- 
братимів і так чи інакше співпережи
вати їхні долі. А буває, що такі зустрі
чі стають подіями не лише для окре
мих людей, а й для великих колективів. 
Нещодавно я дізнався про надзвичай
но цікаву поїздку самодіяльного народ
ного хору села Добрівляни Заліщиць- 
кого району шляхами, якими він їздив 
за дорученням обкому партії тридцять 
років тому.

Чим же заслужив тоді ще молодий 
аматорський колектив таке почесне зав
дання? Насамперед тим, що його учас
ники, майже всі комсомольці, першими 
в Тернопільській області свідомо поста
вили за мету радянською піснею і ху
дожнім словом надихати земляків на 
відбудову зруйнованого війною госпо
дарства. Агітувати за вступ до колгос
пів. Дати відсіч бандерівцям, що нама
галися зірвати процес соціалістичної 
перебудови в селах західних областей 
України. Це був відважний вчинок 
юнаків і дівчат, які прагнули насліду
вати приклад комсомольців першого 
призову, героїв громадянської і Вели
кої Вітчизняної воєн.

Хор виник у березні 1947 року. Орга
нізаторами його були завідуючий сіль
ським клубом, боєць винищувального 
загону комсомолець Василь Мамалига, 
згодом секретар партійної організації 
свого колгоспу, а тепер директор між
колгоспного тепличного господарства, і 
щойно прийнятий до комсомолу 17-річ-

ний учень Заліщицької музичної шко
ли Іван Романко, нині викладач Терно
пільського музичного училища, талано
витий вихователь хоровиків. Умови для 
роботи хору були вкрай несприятливі: 
у клубі холодно, бо нічим протопити, 
потрібного репертуару обмаль, та й ке
рівникові бракувало досвіду. Головне ж 
те, що селяни, налякані оунівськими лі
совими бандами, неохоче пускали своїх 
дітей до клубу. Та сміливці робили 
своє, як їм серце веліло...

Тепер односельці і численні гості з 
України, багатьох республік Радянсько
го Союзу та зарубіжних країн, огля
даючи музей хору, де зібрано тисячі 
цікавих експонатів — документів, пода
рунків, сувенірів — надовго зупиняю
ться перед фотознімком на стенді: 
перший склад колективу — чотирна
дцять дівчат і дванадцять юнаків. Це 
сестри Дарія і Стефанія Сарновські, 
Ганна Романко, Ганна Розновська, 
Василь Мамалига, недавній фронтовик 
Микола Федорашко, Григорій Пара- 
симчук, Степан Іванишин, Мирослав 
Юрійчук, Василь Романко та інші.

Долаючи всі труднощі, вони підготу
вали програму, центральним номером 
якої була музично-літературна компо
зиція «Комсомольська клятва». У фі
налі, на останніх словах пісні про вір
ність Радянській Батьківщині, учасни
ки рвучко підносили над собою дорогу 
червону книжечку — квиток члена 
ВЛКСМ. Це справляло надзвичайне 
враження.

Життєствердні концерти добрівлян- 
ської молоді у своєму і сусідніх селах,

особливо в дні святкування 30-річчя 
Великої Жовтневої соціалістичної ре
волюції, символізували переможну хо
ду нового життя по західних землях 
республіки. Всі, хто слухав їх, спра
ведливо вбачали в хорі громадську 
силу. На районній та обласній олімпіа
дах 1948 року він вийшов переможцем. 
Саме тоді обком партії і дав вказівку 
відрядити пропагандистів бойової ра
дянської пісні по містах і селах Тер
нопільщини. Колектив з честю вико
нав відповідальне доручення. У грудні 
1949 року хор запросили виступити в 
Києві перед учасниками республікан
ської наради передовиків сільського 
господарства.

Гастролі, повсюдний успіх компози
ції «Комсомольська клятва» україн
ські буржуазні націоналісти розцінили 
як виклик. Не насмілившись фізично 
розправитися з керівниками і учасни
ками хору, ворожі недобитки вдерлися 
вночі до клубу, викрали грамоти, ди
пломи, ноти і в безсилій люті спалили. 
Та це не спинило відважних, а навпа
к и — зміцнило їх рішучість і далі про
вадити свою патріотичну роботу.

Виступ добрівлянців у Києві дістав 
високу оцінку. Фахівці хорової справи 
запросили Івана Романка на розмову 
і дійшли спільної думки: хлопцеві вар
то вчитися. 1950 року його прийнято 
на диригентсько-хоровий факультет 
Київської консерваторії. Хор очолив 
директор Заліщицької дитячої музич
ної школи Ярослав Васильович Смере- 
чанський, відомий в області самоді
яльний композитор. Під його керівниц-
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твом колектив зріс чисельно, розширив 
творчий діапазон, заслужив право на 
участь у УІ Всесвітньому фестивалі 
молоді та студентів 1957 року в Моск
ві, звідки повернувся з бронзовою ме
даллю лауреата і дипломом III ступе
ня.^ Відтоді він упевнено йде до висот 
майстерності, завойовуючи на наступ
них оглядах самодіяльного мистецтва 
срібні й золоті медалі. Його спів залу
нав не тільки на сцені, а й по радіо 
та телебаченню, з кіноекрана.

Добрівлянським хористам справді 
щастить на керівників — талановитих, 
закоханих у пісню. Коли 1963 р. ко
лектив очолив вихованець Тернопіль
ського музичного училища і музпед- 
факультету Івано-Франківського педа
гогічного інституту Теодор Хмурич, 
відкрилась нова, не менш цікава сто
рінка біографії хору. Пам’ятними віха
ми в його діяльності, як і в попе
редні роки, стали видатні події в жит
ті країни, в розвитку ї ї  культури. 
Високу оцінку дістав хор в 1964 р. на 
огляді художньої самодіяльності, при
свяченому 150-річчю від дня народжен
ня Тараса Шевченка. А півстолітній 
ювілей Великого Жовтня ознаменував
ся для нього золотою медаллю респу
бліканського фестивалю і срібною ме
даллю Всесоюзного. Т. М. Хмуричу 
присвоєно почесне звання заслуженого 
працівника культури УРСР.
' Вже багато років без участі добрів- 
лянців не обходиться жоден відпові
дальний концерт у Заліщиках і Тер
нополі. Вони виступають перед учасни

ками зльотів переможців у соціалістич
ному змаганні, обласних, республікан
ських і всесоюзних нарад спеціалістів 
різних галузей народного господарства, 
перед делегатами партійних і комсо
мольських конференцій. «Інтурист» за
прошує колектив з концертами для 
українців із зарубіжних країн.

Сторіччя з дня народження В. І. Ле
ніна, піввіковий ювілей Союзу РСР, 
30-річчя Перемоги у Великій Вітчизня
ній війні... До кожного свята — нові 
глибокозмістовні, художньо довершені 
програми. Все найкраще, написане 
професіональними і самодіяльними 
композиторами для народного хору, є 
в репертуарі невтомних пропагандистів 
бойової радянської пісні. Одинадцять 
творів у його виконанні записано на 
грамплатівках. За натхненну творчу 
працю — любов слухачів і високі оцін
ки жюрі фестивалів, подяки від під
приємств, колгоспів, установ. І знову 
медалі, медалі, срібні й золоті. А най
вища нагорода — Почесна Грамота Пре
зидії Верховної Ради УРСР.

На республіканському фестивалі 
1972 року хор одержав Велику золоту 
медаль. Жюрі і оргкомітет спеціально 
відзначили інтенсивну концертну ді
яльність колективу, зокрема виступи 
посланців Поділля в Пензі та в селах 
області під час Днів Української РСР 
в Російській Федерації. Цієї ж нагоро
ди удостоєно і колгосп «Золотий колос» 
(куди входить село Дббрівляни) за 
сприяння розвитку художньої самоді
яльності. 60-рїччя Великої Жовтневої

соціалістичної революції ознаменува
лось досі не знаною за масштабами 
демонстрацією розквіту народних та  ̂
лантів — Першим Всесоюзним фестива
лем самодіяльної художньої творчості 
трудящих. Добре підготувалися до ньо
го співаки з колгоспу «Золотий колос» 
і завоювали Велику золоту медаль. 
Вручення її  збіглося з 30-річчям хору. 
Обласні організації прийняли рішення 
відрядити його у поїздку по місцях 
гастролей 1948 року — нехай нащадки 
слави засновників хору доторкнуться 
до хвилюючих сторінок його історії.

Ось епізод цієї незабутньої подоро
жі. Село Голгоча Бережанського райо
ну. 17 серпня. Зал на 350 місць у Бу
динку культури переповнений. Після 
кожної пісні тривалі оплески. На біс 
виконуються «Урожайна» А. Пашкеви- 
ча, «Приснилось матері» П. Процька, 
«День Перемоги» Д. Тухманова, лірич
ні й жартівливі народні пісні. Слухачі 
довго не відпускають дорогих гостей.

Нарешті дано завісу. Літні колгосп
ники піднімаються на сцену, оточують 
хористів, дякують за чудовий концерт 
і діляться спогадами про те, як вони 
вперше слухали спів добрівлянців у 
роки своєї молодості.

Небагато з тих перших залишилося 
в хорі: незмінний староста знатний бу
дівельник Микола Михайлович Федо- 
рашко, його колега Степан Васильович 
Петришин, завідуюча дитячим садком 
Ганна Михайлівна Розновська... Нині 
разом з Ганною Михайлівною співають 
ї ї  син Тарас і невістка Орися. А на 
зміну колись молодому заівзятому Ва
силю Романку стали в хор його молод
ші брати Михайло та Іван, сестра Да- 
рія і дочка Леся.

Тернопіль — побратим болгарського 
міста Слівена. Добрівлянський народ
ний хор як гість фестивалю «Слівен- 
ські вогні-78» протягом тижня висту
пав у цьому місті й Новій Загорі, а 
також у чотирьох селах, взяв участь 
в урочистостях з нагоди Свята Пере* 
моги. У великому концерті 9 Травня 
соліст Зіновій Кравчук з хором Бу
динку офіцерів виконав «День Пе
ремоги» Д. Тухманова. Додому доб- 
рівлянці повернулися з почесною на
городою — болгарською медаллю «За 
трудово отличие».

У дні славного 60-річчя ВЛКСМ Зву* 
чать у добрівлянському хорі голоси 
комсомольців кількох поколінь. Є в 
його програмі й нова музично-літера
турна композиція «Комсомольський 
квиток». В ній втілена вірність тра
диції: бути в перших лавах будівників 
нового життя, своєю працею кріпити 
мир і дружбу між народами.

Т. ШПІРНИЙ, 
спецкор «Музики»

Добрівляни — Київ

ПОЗДОРОВЛЯЄМО
соліста Київського державного академічного театру опери 
та балету ім. Т. Г. Шевченка Валентина Пивоварова з при
судженням йому другої премії на VI Міжнародному кон
курсі ім. П. І. Чайковського;

Ще на VIII Всесоюзному конкурсі вокалістів ім. М. І. Глїнки 
співак був серед переможців. Голова жюрі обох конкурсів народ
на артистка СРСР І. Архипова так охарактеризувала Валентина 
Пивоварова: «Має сильний бас, яким добре володіє». Вихованець 
Київської консерваторії ім. П. Чайковського (клас Г. Сухоруко- 
вої), в минулому слюсар з міста Сміли, він лише рік працює в 
театрі, та за цей час вдало дебютував у партії Дона Базіліо в опері 
Дж. Россіні «Севільський цирульник».

1*

солістку Київського державного академічного театру опе
ри та балету ім. Т. Г. Шевченка народну артистку УРСР 
Раїсу Хилько з присудженням їй першої премії (Золотої 
медалі) на IX Міжнародному конкурсі артистів балету у 
Карні.

Авторитетне жюрі, очолюване народним артистом СРСР Ю. Гри
горовичем, і любителів балету полонили романтична ЖізелЬ 
Р. Хилько, ї ї  виступ у па-де-де з «Лебединого озера» та сучасні 
номери в постановці Г. Майорова.

Балерина закінчила Київське хореографічне училище і за десять 
років роботи в театрі (педагог заслужена артистка УРСР Н. Ве- 
рекундова) виконала близько 20 партій. Р. Хилько — лауреат Все
союзного конкурсу балетмейстерів та артистів балету 1972 р.
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„Шляхами Жовтня^

оробок А. Я. Штогаренка відзначається ідейною гли
биною, партійністю, високим професіоналізмом. Музич
на мова його композицій заснована на творчому пере
осмисленні фольклору, використанні найсучасніших 

засобів звукопису. Все це зумовило велику популярність 
творів видатного майстра серед найширших кіл слухачів. 
Плідно працює Андрій Якович у галузі хорової музики (кан
тати, цикли, твори акапельні та 8 інструментальним супро
водом). Крупні вокальні й вокально-симфонічні композиції 
позначені громадянськістю, народністю («Україно моя», 
«Росія», «Із Путивля на схід сонці», «Шевченкіана», сюїта 
«Дружба народів» та ін.).

На честь Великого Жовтня А. Штогаренко написав во
кально-симфонічну повість «Шляхами Жовтня» для бари
тона, мішаного хору і симфонічного оркестру на вірші П. Ти
чини, В. Коржа та О. Новицького. У творі зафіксовані ос
новні етацц героїчної історії нашого народу: зародження 
революційного руху і створення ленінської партії («Шалій
те, тирани», 1 ч.), перемога Великої Жовтневої соціалістич
ної революції («Революція іде», 2 ч.), мирна праця радян
ських людей («Зійшла комунізму зоря», 3 ч.). Так вима
льовується центральна лінія музичної оповіді — від соціаль
ного безправ’я і гноблення трудівників через збройну 
революційну боротьбу до свободи і рівноправності.

Для втілення вагомої теми композитор обрав публіцис
тичну форму викладу. Головним джерелом, з якого логічно 
виростають багато частин твору, є революційні пісні. Вико
ристання мотивів «Сміло, у ногу рушайте», «Шалійте'^ ша
лійте», «Варшав’янки» конкретизує музичні образи в  харак
теристики. Демократичний метод творчої переробки7 попу
лярних мелодій посилює контакт з слухацькою аудиторією, 
допомагає їй осмислити провідну революційно-патріотичну 
ідею.

У багатоголосій фактурі повісті виявились характерні ри
си стилю композитора: масштабність драматургічного заду
му, переважання розгорнутих монолітних хорів, симфонізм 
музичного мислення. Вокальна частина трактується багато
планово: мішаний хор з оркестром, з солістом, акапельний, 
однорідні хори (чоловічий і жіночий), ритмодекламація. 
Широко використані прийоми «хорової інструментовки»: 
ІиШ, самостійне звучання окремих партій, різноманітні 
ансамблево-темброві поєднання. Як і завжди в крупних хо
рових творах і циклах А. Штогаренка, особливого значення 
в драматургії повісті набуває послідовність у розміщенні 
хорів з контрастним змістом. Саме вони виконують багато
манітну функцію і є домінуючими у формуванні художніх 
образів. ’’

У структурі чітко визначаються три частини, що вклю
чають одинадцять номерів. Усі вони мають заголовки, ви
конуються без перерви, а цезури намічаються лише між 
великими частинами. Однак кожен номер композиційно за
вершений і може включатися до концертних програм окремо.

Першу частину «Шалійте, тирани» складають п’ять номе
рів. Розгорнутий оркестровий вступ змальовує початок ре
волюційної боротьби. Похмурий колорит першого розділу 
відтворює картини важкого підневільного життя трудового 
люду під владою самодержавства. Атмосфера пригнічення 
і рабства передана приглушеним, тривожним звучанням пар
тії оркестру в низькому регістрі. Раптовий динамічний зліт 
(закличні сигнали мідних і поява революційної теми «Ша
лійте, шалійте» у солюючих труб) символізує початок все
народної боротьби.

Другий розділ пронизують інтонації революційних пісень: 
«Шалійте, шалійте», «Сміло, у ногу рушайте». А. Штогарен
ко майстерно підкреслює колористичність оркестрового Іииі 
і специфічне темброве обарвлення солюючих інструментів. 
Образи безстрашних борців, засланих до Сибіру, з надзви
чайним драматизмом змальовані в чоловічому хорі «Катор
жани йдуть». У низькому регістрі (тональність мі-бемоль 
мінор) народжується суворий наспів «Дзень, дзень, хто там, 
хто іде?», близький за інтонаційними ознаками до старих 
пісень каторги й заслання, створених поколіннями револю
ціонерів. Густий тембр басів зливається з розміреною «хо

дою» оркестру, що імітує важкий дзенькіт кайданів. Вокаль
но-теситурні особливості цього епізоду — тривале звучання 
басів, яке майже не виходить за межі великої октави — є 
рідкісним прикладом у хоровій практиці.

Маггіаіе

г#а_ ні, гиа. ні ка.торжа-ни до Си-Бі- ру иАуть.

Драматичний наспів каторжан переростає у героїчну піс
ню «Скелю розколе плем'я молоде, даремно цар Микола 
рабської покори жде», що виконується з особливим підне
сенням, як полум’яний революційний гімн. Зміна тональ
ності і підвищення звуковисотного рівня яскраво підкрес
люють контрастність музично-образних характеристик. 
У звучанні хору з’являються характерні для масових пісень 
риси: маршоподібність, розмашистість мелодики, динаміч
ність, пунктирний ритм, часте скорочення відстані між го
лосами до терції. В інтонаціях зменшеного ладу («Скелю 
розколе...») виявляється чіткий зв’язок з українською на
родною пісенністю. Далі драматизовану, гармонічно наси
чену кульмінаційну побудову замінює початковий наспів 
каторжан «Дзень, дзень...». Хорове звучання поступово 
згасає.

Значну роль в загальній архітектоніці хору, написаного 
,в тричастинній репризній формі, відіграють елементи опер
лої драматургії; саме це надає номеру масштабу музично- 
хорової сцени. Декламаційно-патетичне соло баритона «Геть 
тиранів!» закликає до згуртування й боротьби. Хор супро
воджує партію соліста окремими репліками (ритмодеклама
ція і короткі вокальні фрази).

^ С оло баритона переростає у хорове фугато «Тремтіть же, 
гсупостати». Тема фугато — зразок вокальної майстерності 
; А. Штогаренка. Мелодія прикметна динамічною напруже- 
..ністю, метро-ритмічною вишуканістю; вона акумулює три 
фланки зменшеного ладу і покликана відтворити образ сили 
народу.

Поліфонічний розвиток головної теми фугато відзначаєть
ся бездоганним голосоведенням. Активність хорового викла
ду витримується до кінця фугато. В партіях нема статич
ності — кожному голосу притаманна мелодико-ритмічна рух
ливість, вокальна гнучкість. У своїй сукупності гранично 
індивідуалізовані хорові голоси зливаються в чудовий бага
тоголосний ансамбль. За конструктивною довершеністю, по
ліфонічною майстерністю і силою емоційно-художнього впли
ву розгорнуте хорове фугато слід віднести до кращих полі
фонічних зразків української хорової літератури.

За фугато знову проходить енергійне соло баритона «Ніхто 
нас не спинить!», яке супроводжують репліки хору. Отже, 
попереднє і наступне соло баритона («Геть тиранів!» та «Ні
хто нас не спинить!») обрамлюють великий хоровий полі
фонічний номер («Тремтіть же, супостати»). Так утворю
ється масштабна тричастинна побудова з центральним 
значенням фугато.

«Пісня про Леніна» — одна з кращих сторінок хорової 
лірики А. Штогаренка. Теплий, зворушливий тембр жіночих 
голосів з задушевністю й ліризмом виражає почуття без
межної відданості і любові народу до великого вождя про
летарів. Характерна для української народної творчості ба- 
гатоголосність викладу виражена вільним збільшенням
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і зменшенням кількості партій (від унісону до чотириголос
ся і навпаки) і паралельним рухом терціями, нестандартними 
кадансами. На тісний зв’язок музичної мови композитора 
з фольклором вказують також інші особливості: промовис
тий сольний заспів сопрано, фрігійський лад, змінний метр, 
сама структура мелодії тощо. Прийоми народного багатого
лосся А. Штогаренко поєднує з сучасними засобами компози
торської техніки.

Другу частину — «Революція іде!» — складають чотири но
мери. Бурхлива інтермедія змальовує революційне повстан
ня. Оркестрову тканину знову збагачує політональна роз
робка революційних пісень: «Сміло, у ногу рушайте», 
«Хмари зловісні нависли над нами». Використовуючи бага
тющі ресурси хорового звучання, автор створює розгорнуту 
картину «То не вітер буревійний», де хор уособлює образ 
народу-борця. Імпульсивна тема цього епізоду несе енергію 
величезної художньої виразової сили. Звучання тонізують 
активні стрибки на великі інтервали. Залежно від особли
востей сюжетних деталей змінюються трактування образу 
і хорові засоби. Характеризуючи народ, композитор вико
ристовує активні, вольові звучання, що організують весь 
хор (фрази «То не вітер буревійний...», «Революція ідеї»), 
наспівні мелодії (дует альтів і басів «Ленінськими декре
тами»), полум’яні інтонації у заключній побудові («Та 
гострими червоними...»). З появою негативних образів — 
ворогів революції — звучання хорових партій різко зміню
ється: солюючі репліки стають уривчастими й підкреслено 
жорсткими. Так виникає контрастність музичних образів, 
а хорова сцена набуває широти й багатоплановості.

Хор «Партія веде» написаний як героїчний бойовий марш. 
Мелодія «Та нехай собі як знають» переростає у хорове 
фугато, де динамічно розвивається основний матеріал. Інто
наційну характеристичність епізоду визначає спирання на 
рівні, тривалі за часом звучання мелодичні лінії; в їх осно
в і— ланки зменшеного ладу, що піднімаються по ступенях.

Імітаційно-поліфонічна фактура замінюється стабільним 
акордовим викладом, насиченим септакордами. У др$н$: час
тині хору посилюється значення теми «Та нехай собід як 
знають» у виконанні всього колективу. У коді вигуки «Бу
дем бить!» супроводжуються ударами литавр, тамтама, дзво
нів та фортепіано, шо особливо підсилює переможний ха
рактер звучання.

Далі, як роздум про загиблих у борні, звучить у партії 
гобоя ніжна мелодія (в її  основі ланцюжки тетрахордів 
зменшеного ладу), що органічно вливається в настрій хору- 
реквієму «Пам’яті борців революції». Хоральний акапель- 
ний виклад, прозорість хорової інструментовки, розмірений 
ритм, виразні мелодичні й динамічні лінії окремих партій — 
все це підкреслює мужню скорботу за загиблими. Схвильо
ваний настрій середньої частини «Вічна пам’ять борцям за
Х РО Н ІК А  -----------------------------------------------------------------------------------

свободу» переданий послідовним імітаційним включенням 
хорових партій. У цьому траурному за змістом номері ком
позитор своєрідно оспівує героїзм шароду: у звучанні хору 
немає песимізму чи безутішності. Герої залишаються вічно 
живими в серцях прийдешніх поколінь — така провідна ідея.

Третя частина — «Зійшла комунізму зоря» — включає два 
номери: «Гей на схили, на Дніпрові» і «Ми ясна надія люд
ства», де показано розквіт соціалістичної Батьківщини і оспі
вується натхненна праця радянського народу. Тема «Гей на 
схили, на Дніпрові» чудово передає настрій святкового на
родного гуляння. В масовій сцені яскраво виявляється без
посередній зв’язок музичної мови з українською народною 
пісенністю.

Народно-жанрові ознаки цієї частини хору підкреслюють
ся запальними танцювальними ритмами і скоромовкою 
(«Гірники і сталевари»). Хорова інструментовка, залежно 
від вимог художнього образу, грунтується на протиставленні 
ІиШ і унісонних мелодичних фраз окремих партій. Теси
турні особливості максимально сприяють відтворенню основ
ного характеру музики.

Оркестрово-хоровий апофеоз «Ми ясна надія людства» — 
гімн Великому Жовтню, Комуністичній партії, Країні Рад, 
що іЩіевнено крокує до світлого майбуття. Плакатність ви
кладу* витримані повнозвучні акорди, яскрава динаміка, ви
сокий, теситурний рівень підсилюють урочистий характер 
фіналу. Тут Штогаренко знову впроваджує інтонації змен
шеного ладу, котрі набувають рис лапідарності. Застосуван
ня його мелодичних варіантів є тою ладово-композиційною 
закономірністю, яка виростає до значення характерної особ
ливості хорового стилю композитора.

Вокально-симфонічна повість «Шляхами Жовтня» одразу ж 
знайшла гідного виконавця — Заслужену хорову капелу 
УРСР «Думка» на чолі з її  керівником народним артистом 
УРСР М. Кречком. У співпраці обох майстрів, за безпосе
редньою участю хору викристалізувалось багато важливих 
деталей твору, передусім особливості вокально-хорової дра
матургії: загострились модуляційні плани в одній частині 
(«Каторжани йдуть...»), збільшилась яскравість кульмінацій
ного сплеску в іншій («То не вітер буревійний»).

Складний процес інтерпретації хорових творів дає повно
цінний художній результат лише на основі глибокого про
никнення виконавців у зміст, особливості тематичного роз
витку композиції, синтезу тексту й музики, характерних 
рис стилю автора. Отже, перш ніж капела одержала парти- 
туру, виконавська концепція вже вималювалась у творчій 
уяві диригента-інтерпретатора.

Створення і успішне виконання революційно-історичної 
повісті «Шляхами Жовтня» стало великою подією в музич
ному житті республіки і помітною віхою в історії україн
ського радянського хорового мистецтва.

Е. ГРИТЧИНА, Н. КОРОЛЮК

У відповідь на рішення XXV з ’їзду  
КПРС та Постанову ЦК КПРС «Про ро
боту з творчою молоддю» дирекція, пар
тійне бюро, профком і комсомольська ор
ганізація Київського державного музично
го училища ім. Р. М. Гліера створили 
лекторій з правових знань для комсомоль
ського та профспілкового активу, зокрема 
для старост груп, комсоргів, секретарів ко
мітетів комсомолу курсів і відділів та 
профорганізаторів, а також для членів 
редколегій стінгазет.

З доповідями та лекціями виступили 
працівники міськкому ЛКСМУ, управління 
Державтоінспекції, міського штабу добро
вільної народної дружини, райвідділу внут
рішніх справ, паспортного відділення, нар

суду, редакції багатотиражної газети «Ар- 
сеналець», а також педагоги І. Ф. Індичен- 
ко, М. Ф. Парій. О. А. Поляченко, Г. М. Жу- 
равльова та інші. У роботі лекторію вели
ку допомогу подавали директор А. Л. Бон
даренко, педагоги В. С. Істомін, І. С. Гав- 
рилюк, В. Д. Подвала, А. І. Меделян, 
І. П. Гетоева, 3. С. Шуранова, Т. 3. Блю- 
міна.

На заняттях головну увагу приділено зав
данням комсомольського та профспілково
го активу у  світлі рішень XXV з ’їзду  
КПРС, участі молоді в боротьбі за пере
творення Києва у  зразкове комуністичне 
місто.

Л. БАБІЄНКО, 
голова студради лекторію

В Одесі виступив Державний естрадний 
ансамбль Казахстану «Гульдер». Молодіж
ний колектив, яким керує К. Туякаев. ство
рений у 1969 р. В його складі п’ятдесят 
артистів — співаків, танцівників, інстру
менталістів, читців. Усі вони вихованці 
студії естрадного мистецтва, музичного, 
театрального та хореографічного училищ 
республіки.

У репертуарі «Гульдера», крім музичного 
фольклору Казахстану, твори композиторів 
С. Байтерекова. Т. Сарибаева, Н. Тлендіе- 
ва, І. Хасангаліева, Т. Мухамеджанова, 
К. Дуйсекеєва.

Ансамбль з Казахстану — учасник XI 
Всесвітнього фестивалю молоді та студен
тів у Гавані.У І. ІЛЬЧЕНКО
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Поліфонія в творах Губаренва

Творчість В. Губаренка приваблює актуальністю тематики 
(згадаймо, наприклад, опери «Крізь полум’я», «Повернений 
травень», Третю — «Партизанську» — симфонію та ін.), її 
яскравим, високохудожнім втіленням. Постійно прагнучи до 
демократизації музичної мови, композитор водночас веде 
напружені пошуки в галузі форми, виразових засобів тощо. 
Пошуки ці, спрямовані передусім на втілення нового змісту, 
значною мірою грунтуються на принципах поліфонічного 
розвитку.

В обраному аспекті дослідження цікавим є Струнний квар
тет (1965), зокрема його перша частина (написана в сонат
ній формі), де поліфонічні засоби використані особливо ши
роко. В цілому цикл являє собою тричастинну композицію 
з елементами репризності і відзначається монолітністю те
матизму: з матеріалу першого розділу формується мелодика 
обох наступних. У музиці превалюють два настрої — грай
лива скерцозність у дещо іронічному, «прокоф’євському» на
строї і витончений ліризм. Теми та їх елементи не мають 
чітких структурних розмежувань. Переходи від одного обра
зу до іншого плавні, непомітні, що досягається передусім 
завдяки широкому впровадженню поліфонічних засобів.

Експозиція сонатної форми першої частини будується за 
принципом «проростання» нових інтонацій з музичної тка
нини, яка перебуває у невпинному русі й оновленні. Почат
кова тема подана в поліфонічному дво- і триголосному ви
кладі:

При провідному значенні мелодії першої скрипки партія 
віолончелі, незважаючи на її акомпануючий характер, від
носно самостійна. Це зумовлене полігармонічністю, неспів
паданням функцій: в той час як в акомпанементі обігра
ється тоніка, то в мелодії — домінанта, а потім — субдомі
нанта. Виникають нові поспівки, які ніби «проростають», 
відгалужуються від теми. Хоча підголосків тут багато, вони 
сконцентровані навколо теми і не мають допоміжного зна
чення. Основна мелодія — своєрідний стрижень, на який «на

низуються» нові тематичні утворення. Поліфонічна (підго- 
лоскова) її сутність зумовлює інтонаційну багатоскладовість 
викладу: композитор подає мелодію в постійному інтонацій
ному оновленні.

З тканини, що безперервно видозмінюється, виникає по
бічна партія. Поява її непомітна, внаслідок неспівпадання 
кадансів у голосах, які розвиваються самостійно. Фактура 
вельми розгалужена і являє собою чотириголосся, сповнене 
яскравих мелодичних утворень. Тема афористична (вира
жає коротку за часом звучання думку), але висхідний актив
ний хід з типово поліфонічним заповненням надає їй ва
гомості. Поряд з імітаційністю (канон) продовжує діяти 
принцип проростання: з’являється, разом зі своїми варіан- 
тами-підголосками, дуже виразна за звучанням фраза:

В ній неважко помітити глибоку інтонаційну спорідне
ність з українською пісенністю. Характерні поспівки в мі
норному ладі з четвертим підвищеним ступенем втілені су
часними засобами звукопису, які виявляються у політо
нальних нашаруваннях,, застосовуванні складних поліфоніч
них і гармонічних засобів.

Насичене, цілеспрямоване розгортання музичного процесу, 
досягнуте різноманітними засобами поліфонічного розвитку 
(починаючи підголосковістю і кінчаючи імітаційною техні
кою), засвідчило значні перспективи подальшої роботи авто
ра в галузі поліфонічної сонатності. Чітко виявився зв’язок 
його мислення з фольклорними джерелами, глибоке опану
вання принципів організації народного багатоголосся.

Аналогічні риси притаманні й іншим раннім творам ком
позитора, зокрема Концертино для симфонічного оркестру 
(ор. 3). В окремих його фрагментах прийоми варіаційної 
техніки поєднуються з поліфонічними. Цей синтез (поліфо
нічність і варіаційність) бере початок у народному музич
ному мисленні, у сфері як одноголосної, так і багатоголос
ної пісні. Адже саме для фольклорної мелодії типовим є 
розгортання в підголосках-варіантах, обростання новими ін
тонаціями. В ній завжди є своєрідне інтонаційне зерно, з 
початком розвитку якого одразу ж виникають дві взаємо
пов’язані тенденції: одна — до його збереження, інша — до 
оновлення, без чого розвиток неможливий.

Прийоми варіювання,, дуже близькі до народних, застосо
вані в розробці Концертино, що складається з вільно поєд
наних варіацій, котрі виростають з секундової поспівки — 
інтонаційного зерна твору. Тематизм розробки, його оформ
лення і розвиток також позначені фольклорними рисами.

Третя варіація (цифра № 10 по партитурі) створена як 
імітація народних, зокрема сопілкових, награшів. Танцю
вальна мелодія гобоя, перебори «під балалайку» (піццікато 
струнних) чистих квінт, рівне токатне звучання фортепіано, 
що використовується як ударно-фоновий інструмент,— все 
це створює національний і цілком сучасний за звучанням 
колорит.

Награш гобоя за мелодичною структурою близький до на
родних зразків: перший такт — поспівка-зерно, з нього потім 
виникає варіант-продовження, який; у свою чергу, дає пош
товх до проростання нових варіантів:



Інтонаційна варіантність притаманна не лише цій мелодії 
(варіантність по горизонталі), а й її фону, супроводу (ва
ріантність у багатоголоссі), що відтворює специфічні інто
нації мелодії. Так, перебори квінт у струнних (ре—ля, 
соль — ре) є і в мелодії, ті ж квінти й поступеневий роз
виток звучать також в партії фортепіано.

Окремі варіації, що виростають з лейтінтонації секунди, 
різняться одна від одної інтонаційно-ритмічним малюнком, 
оркестровкою, фактурою, поліфонічними й гармонічними за
собами. Навіть при зоровому ознайомленні з партитурою їх 
легко можна визначити за графічним зображенням. Разом 
з тим, при численних різноманітних замальовках, музику 
Концертино характеризує внутрішня цілісність. Варіації- 
фрагменти об’єднує спільна інтонаційна основа, загальний 
настрій.

Світла образність твору розкривається перед слухачем різ- 
носторонньо, багатобарвно. То звучать секундні інтонації, 
які нашаровуються у партії мідних і, розходячись звуковим 
«пучком», відкривають розробку; то стрімко з’являється за
пальний награш гобоя, теж пов’язаний з лейтсекундовістю; 
то невигадливу мелодію обрамлюють «комічні» гліссандо в 
низькому регістрі струнних.

Поряд з іншими поліфонічними прийомами, підголоско- 
вість у цій партитурі превалює, що зумовлює яскравий на
ціональний колорит. Всі елементи, як правило, пов’язані з 
провідною мелодією і розвивають її. Особливо значну роль 
відіграють секундові, кварто-квінтові інтонації і поступе
невий рух, що в різних варіантах позначається у багато
плановій музичній тканині Концертино.

У першій частині Третьої симфонії — «Сполох» — відома 
народна пісня «Ой у полі жито» зазнає значної трансфор
мації в бік драматизації змісту. У фактурі переважають на
пружені вертикальні утворення: великі септакорди, акорди 
з малосекундовою інтонацією, які й зумовлюють гостроту 
звучання. Домінує тут гармонічний виклад, але відчутний 
і вплив підголосково-поліфонічного принципу. Він грунту
ється на більш складній, хроматичній інтонаційній основі, 
проте викликає асоціації з народно-пісенним мисленням. 
Наявна типово терцева втора, кожен голос, хоч і в склад
них ладових умовах, прагне до відносної мелодико-ритміч- 
ної самостійності:
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Створена композитором тема наближається до народної 
протяжної пісні з характерною для неї розспівністю, плав
ністю, широтою:
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Разом з тим вона сповнена драматизму, концентрує напру
жене звучання з самого початку розгортання мелодії. Ви
клад теми двоголосний, а заснована вона на підголосково- 
поліфонічному принципі розвитку з типово народним кадан
сом («Зоря туманом»). Від фольклорних зразків походить 
і куплетність з елементами варіаційного розвитку. При дру
гому проведенні використовується терцева втора, що злива
ється в унісонний каданс.

В основу третьої частини композитором покладена пар
тизанська пісня (текст Р. Левіна). І хоч ні слова, ні музи
ка не є народними, тут органічно продовжується стильова 
лінія попередніх частин. Інтонаційні особливості пісні ви
значаються маршевістю й принципами народного багатого
лосного співу з характерним одноголосним заспівом (баси), 
поступовим підключенням інших голосів, терцевої втори, а 
також унісонні каданси, ладова змінність і т. ін.

Третя симфонія В. Губаренка — яскраве свідчення народ
ності стилю, музичних образів його творів. Звідси перева
жання підголоскової поліфонії, яка грунтується на досяг
неннях сучасної музичної мови й мислення. Ця тенденція у 
творчості композитора постійно прогресує і найбільш повно 
виявляється в Третій симфонії.

Вибір того Ци іншого виду поліфонічної техніки завжди 
зумовлений поставленим завданням, особливостями матеріа
лу. І коли раннім композиціям притаманна рівновага в за
стосуванні різних поліфонічних прийомів, то в доробку ос
танніх років на перший план висуваються підголосково- 
поліфонічні прийоми. Це передусім пов'язане з посиленням 
реалістичної спрямованості творчого методу художника, 
постійною розробкою народних тем і, водночас, ще раз 
підкреслює глибокий зв’язок змісту й форми.

Л. КИРНОЄ

Народна хорова капела Мелітопольського 
міського Палацу культури імені Т. Г. Шев
ченка (керівник заслужений працівник 
культури УРСР Л. Іїїермейстер) протягом 
весни і літа цього року дала десятки кон
цертів у селах свого і сусідніх районів 
Запорізької області. Як золотий лауреат 
Першого Всесоюзного фестивалю самодіяль
ної художньої творчості трудящих і пе
реможець у республіканському огляді пер
винних організацій Музичного товариства 
УРСР цей колектив здійснив поїздку до 
Москви. Студія Центрального телебачення 
записала в його виконанні програму з тво
рів композиторів братніх республік Радян
ського Союзу та народних пісень. Потім 
капела побувала в Ризі, Вільнюсі, Каунасі 
та Паневежісі. На фото: виступ Меліто
польської хорової капели на Ризькому ор
дена Леніна електромашинобудівному за
воді.

НАШ КОР,
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Соната Г. Ляшенка: створення, і виконання

Останнє десятиріччя прикметне появою в українській му
зиці нових талановитих квартетів, сонат, творів для камер
ного оркестру, різноманітних ансамблів, вокальних циклів, 
п’єс для окремих інструментів. 1 показово, що у втіленні 
актуального ідейно-образного змісту, в оновленні музичної 
мови автори спираються на кращі традиції української, ро
сійської та радянської класики. Молоді митці республіки 
виявляють високу професіональну майстерність, перейняту 
від своїх наставників, нерідко досягаючи значних художніх 
результатів.

Посилюється тенденція до написання композицій для 
конкретних інтерпретаторів: з’явилися твори для заслуже
ного колективу республіки Квартету ім. М. Лисенка, для 
Київського камерного оркестру, а також для окремих со
лістів. Так, для заслуженої артистки УРСР лауреата між
народних конкурсів М. Чайковської написав свою Віолон
чельну сонату Г. Ляшенко.

Зміст твору, його художню концепцію визначило праг
нення автора розкрити багатий внутрішній світ радянської 
людини. Драматургія заснована на поступовому переході від 
гостродраматичних та ліричних колізій першої та другої 
частин до відтворення урочисто-піднесеної святкової карти
ни у фіналі.

Особливість втілення художньої концепції полягає в без
перервному розвитку образно-емоційної сфери у рамках 
циклу. Початковий етап цього розвитку (перша частина) 
відображає конфліктні життєві колізії. Г. Ляшенко орга
нізує напружений, цілеспрямований звуковий потік, розкри
ваючи протилежні грані музичної ідеї та загострюючи їх 
образно-смислову взаємодію. Все це є визначальним у фор
мотворенні першої частини. ■

Принципи організації музичного матеріалу мають' гене
тичний зв’язок з сонатною формою. Однак її  композиційна 
структура активно переосмислюється автором. Зберігаючи 
традиційне протиставлення головної і побічної партій, він 
ніби зміщує функціональні розділи сонатної форми. Праг
нення до поступальності образно-динамічного розвитку зу
мовило таке переосмислення головної партії, коли вона втра
чає власне експозиційний характер викладу і набуває роз- 
робковості. Внаслідок цього побічна виникає як результат 
інтенсивної розробки головної. Таким чином, власне розроб
ка передує побічній партії і ніби «вплітається» в її експо
нування і подальший розвиток. Процес невпинного оновлен
ня матеріалу відбувається до кінця першої частини. Він же 
зумовлює і своєрідність репризи, котра ніби стає більш ви
соким етапом образно-тематичного розгортання форми.

У репризі головна і побічна партії зазнають значних змін. 
Перша продовжує розвиватися в бік посилення драматич
ного характеру, результатом чого є образне переосмислення 
другої, яка втрачає ліричний характер і звучить як експре
сивний, напружено-патетичний вислів. Все це зумовлює над
звичайну цілеспрямованість музичної оповіді, постійне на
ростання її внутрішнього напруження. Перша частина со
нати, цілком закінчена за формою, не викликає, проте, від
чуття завершеності. Таке її компонування зумовлює без
перервність музичного процесу в межах циклу.

Друга частина починається немовби в атмосфері «очіку
вання». Лірична за характером музика має тісний образний 
та інтонаційний зв’язок з побічною партією першої частини 
і сприймається як новий, більш поглиблений етап її  роз
витку. Але й тут поступово утверджуються активні емоцій
ні імпульси, що визначають святково-піднесений характер 
звучання фіналу. Наприкінці лірична атмосфера відновлю
ється, що викликає вже знайоме відчуття очікування на
ступного етапу музичної оповіді.

Святково-урочисте звучання фіналу розв’язує лірико-дра- 
матичні колізії попередніх частин. Музичний матеріал від
значається чіткою експресивністю мелодико-тематичних по
будов, ритмічною усталеністю. Коли в першій і другій час
тинах відбувається кристалізація та інтенсивний розвиток 
тем, то в третій їх образний зміст і структурне оформлення 
є сталими. Форма рондо дозволяє впроваджувати тематичні 
елементи (щопразда, значно модифіковані) першої частини. 
Це ще раз засвідчує прагнення автора до образно-інтона
ційного узагальнення цілого,

Розглянуті особливості твору зумовлюють складність зав
дань, які постають перед виконавцями (М. Чайковська— 
віолончель, А. Кривошеїна — фортепіано). Передусім необ
хідно провести цілісну «лінію напруженості» музичного ма
теріалу, підкреслити її  «незавершеність» у першій та дру
гій частинах і подати фінал на одному диханні. Причому 
в ньому, окрім блискучої віртуозності, слід яскраво виявити 
ритмічну пружність і елементи, характерні для народної 
танцювальної музики.

Артистичній манері М. Чайковської притаманна не лише 
точна передача основної ідеї нових творів при першому ж 
виконанні, а й глибоке виявлення їх характерних особли
востей.. Це і засвідчує інтерпретація Сонати Г. Ляшенка, 
написаної з розрахунком на великі виконавські можливості 
артистки.

Вже на початку твору М. Чайковська вводить слухачів 
у відповідну задумові автора атмосферу, показує, як з пер
шої ж трелі вступу неквапливо вибудовується тематичний 
матеріал. Майстерно застосовуючи прийом рубато, тонко 
підкреслюючи ладо-інтонаційну структуру награшів, що 
складають основу тематичного матеріалу в цілому, талано
вито використовуючи багатства звукової палітри інструмен
та, артистка надає вступові винятково напруженого харак
теру. Вміло нарощуючи динаміку від піано до форте, вона 
логічно підводить до промовистого речитативу віолончелі, 
що є природним продовженням вступу. У речитативі (голов
на тема) М. Чайковська наголошує на інтонаційній нестій
кості, гостроті інтервальних співвідношень в мелодиці, син- 
копованості ритмічного малюнка. Це надає музичному ви
слову вагомості, психологічної напруженості. Такий емоцій
ний стан зберігається аж до кульмінації в розробці.

Перехід від експозиції до розробки сприймається як без
посереднє продовження розвитку попередньої ідеї. Тут ви
явилося вміння артистки не завершувати і «закругляти» 
матеріал, а, мовби на новому диханні, продовжувати рух. 
Саме так ми сприймаємо піано на початку розробки, яке 
уможливлює крещендо на великому відтинку музичного ма
теріалу. Коли починає звучати побічна тема, стрімкий рух 
припиняється. Але відчуття цілісності провідної музичної 
думки не зникає — завдяки вмінню інтерпретатора зберегти 
в контрастній (щодо головної) ліричній темі емоційно-на- 
пружений характер звучання.

Другу половину розробки і репризу М. Чайковська трак
тує вельми темпераментно, як епізоди, де найбільше вияв
ляються суперечливість і гострота драматургії першої час
тини. ї  коли в репризі звучить побічна тема, віолончеліст
ка настільки яскраво й переконливо підкреслює її перевті
лення, що музична драматургія сприймається як єдино мож
лива «реальність» (побічна тут звучить не в ліричному, а 
в експресивному плані, як своєрідний підсумок боротьби, 
вираженої попереднім викладом музичного матеріалу).

Важливим у прочитанні Сонати є цілісність і внутрішній 
взаємозв’язок усієї системи різнохарактерних образів, зав
дяки чому артистка досягає ефекту наскрізного розвитку. 
Зокрема, це виявляється у особливостях трактування кадан- 
сових завершень не лише окремих розділів, а й кожної час-, 
тини твору.

Тематичний матеріал у віолончелі закінчується на фоні 
ритмічного малюнка, що проходить у фортепіано і є осно
вою ритмічної структури фіналу.

Тут йітіпиешіо, вказане автором, виконавці не доводять 
до повного зникнення звучання, а піаністка не робить упо
вільнення. Цим досягається відчуття не завершеності, а ли
ше перерваності руху. Поява ж другої частини сприйма
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ється не як щось нове чи підсумкове щодо попередньої, а 
як природне її продовження. Віолончелістка особливо зво
рушливо передає ті суперечності й зіткнення протилежнос
тей, що виникають у музичному матеріалі першої частини, 
але вже в ліричному плані. Перерваність руху (в кінці пер
шої частини) у другій поступово відновлюється, щоб в са
мому її кінці логічно підготувати ритмічний малюнок фі
налу. Виконавці знову не «закінчують» частину, а передають 
відчуття очікування (на цей раз конкретного підсумкового 
музичного матеріалу).

У фіналі найбільш яскраво виявляється віртуозна май
стерність М. Чайковської. Підкреслюючи пружність рит

мічної структури, характерної для яароДної тайціовальної 
музики, вона досягає того, що протягом усього часу роз
гортання частини панує відчуття навального, безперервно
го руху. Цьому сприяє, з одного боку, точне дотримання 
сталого темпу в рефренах, а з іншого — постійне внутріш
нє емоційне напруження у фіналі.

На закінчення слід зазначити, що Соната Г. Ляшенка 
для віолончелі та фортепіано успішно виконувалась у ба
гатьох містах країни. Яскравий і самобутній твір сміливо 
можна віднести до кращих композицій, що з’явилися остан
нім часом у цьому жанрі.

А. АРТЕМОВ

З прем’єр минулого сезону
Все більшого значення в музичному житті Києва набу

вають концерти в Будинку композиторів України. І спра
ва не тільки в їх кількості, хоч це показник немаловажний, 
не тільки в багатожанровості (авторські зустрічі, тематич
ні вечори, клавірабенди, виступи різноманітних виконав
ських колективів). Найсуттєвішим є те, що постійно зро
стає число концертів-прем’єр, тобто репрезентацій нових 
творів українських композиторів. Це стимулює роботу на
ших митців і зацікавлює дедалі ширші кола слухачів.

Щедрий на прем’єри був і минулий сезон. Розповісти про 
всі в одній статті неможливо, а тому зупинимось лише на 
деяких. Це «Три романси» Я. Верещагіна на тексти старо
винних корейських поетів, «Шість японських віршів» 
Ю. Іщенка, Камерна кантата О. Киви, «Кіч-музика» В. Сіль- 
вестрова, «Російський лубок» О. Костіна.

«Романси» Я. Верещагіна — перший його вокальний цикл 
(написаний 1973 р. для баритона і фортепіано; в концерті 
прозвучав у супроводі камерного інструментального ан
самблю). Автор не прагнув до стилізації або відтворення 
певних особливостей корейської музики. Як і більшість віт
чизняних композиторів, що зверталися до східної поезії, 
його насамперед привабила «спресованість» змісту поетич
них текстів до образних формул, котрі несуть глибоке емо
ційне навантаження. Вірші написані в класичній формі ко
рейської поезії сичжо. В них оспівуються природа і люд
ські почуття, що подаються в протиставленні або ж «кон
сонантному звучанні». Сичжо не читалися, а виконувалися 
у супроводі музичного інструмента, за характером поділя
лися на ліричні, драматичні та енергійно-мужні.

Кожен з романсів вирішений в окремому образно-емо
ційному ключі. У першому сичжо невідомий автор створює 
ряд яскравих образів, кожний з яких міг би стати програ
мою для відповідних музичних картин:

За темний гай заходить сонце.
Мій кінь баский спішить в дорогу.
Та дівчина моя в сльозах...

ї в кінці сичжо — узагальнюючий підсумок:
Сумнішої розлуки, мабуть,
Ніколи не було у світі 
Серед розлук і розставань.

Саме останні рядки і визначили особливості музики ро
мансу. Всі композиційні і звукозображальні засоби у ньому

Композитори Я. Верещагін, О. Костіп, О. Кива.

спрямовані на втілення смутку, забарвленого (що притаман
не східній поезії) в об’єктивно-філософські тони. Конструк
тивно це виявляється в низхідному русі кожної вокальної 
фрази, в остинатних (ритмічних та інтонаційних) пульса-

Мосіегаіо сіоіепіг

.чи -  на мо- я вс ль о .за х . . .

ціях оркестрової тканини. Починається і завершується мі
ніатюра однією і тією ж (більш просвітленою у другому 
проведенні) вокальною фразою.

На відміну від першого, у другому романсі «Потім хай 
розтануть квіти» (слова Тен Чена) оркестрова партія часом 
виступає на перший план. В ній з’являються штрихи, що 
викликають вже зорові асоціації. Так, наприклад, спри
ймається ніжний «розчерк» скрипки (після слів «білі квіти 
розцвіли на вітах сосен»), висхідна фраза кларнета — 
живописна ілюстрація до останніх слів «потім хай розта
нуть квіти». У цій мініатюрі більш, аніж у попередній 
та наступній, відчутні зв’язки з традиціями європейської 
романсової лірики: і в типі вокальної партії з її  пластич
ною кантиленою, і в баркарольному характері супроводу.

Третій романс — це пейзаж, де «головною дійовою осо
бою» зображений вітер, який намітає сніги у долинах, ламає 
ніжні персикові дерева. У вокальній та оркестрових пар
тіях на засоби звукопису покладена суто зображальна 
функція. Коли перші два романси за характером можна від
нести до ліричних сичжо, то останній — до мужніх, драма
тичних.

Своєрідно відтворені особливості східного мистецтва і в 
циклі Ю. Іщенка «Шість японських віршів» для сопрано 
у супроводі арфи, створеному 1972 року. Тут композитор 
використав зразки класичної лірики — танка. Це поезії-екс- 
промти, де оспівуються почуття й настрої людини, втілю
ються її філософські роздуми. Зміст у віршах виражений 
легкими штрихами, натяком. Для танка характерна сим
воліка, яка завжди викликає у слухача певні асоціації, а 
тому не потребує пояснень.

В танка, відібраних Ю. Іщенком, домінують образи весни: 
з ними пов’язані перші п’ять мініатюр. Шоста символізує 
осінь, але її  образність поступово готувалася в попередніх, 
де часто з’являються, відтіняючи картини весни, осінні мо
тиви. Музика підкреслює і поглиблює ці протиставлення, 
особливо у другій мініатюрі з її яскравими контрастами 
світла й тіні. Танка часто називають поетичним живопи
сом: кількома мазками поет-художник малює картину при
роди. Тонке відчуття краси навколишнього світу передають 
і мініатюри Іщенка. В них, як і в танка, чути голоси при
роди (гомін весняних потоків у другій мініатюрі), і майже 
на дотик сприймається вібруюче весняне повітря — в тре
тій мініатюрі, з насиченою обертоновістю партією арфи. 
Особливість віршів зумовила і символіку музичних образів, 
що викликає деякі паралелі з японським національним ми
стецтвом. Пунктири асоціацій ведуть до живопису серед-



ньовічної Японії — з його домінуючою роллю малюнка, лі
нії. Графічна виразність мелодики циклу нагадує ламкі і 
разом з тим чіткі лінії японських пейзажів. Злегка окрес
лена звукова орнаментика завжди відповідає образам дерев, 
що розквітають, низхідна мелодична лінія супроводжує по
етичний образ снігу:

Тгаїг^иіМо соп т о у іт е п іо  _______  І й р о м а н с

ф н  г д  и П ?  ;ір ^  > і £ і б = = =

•,Ког_ д  а 8 цве. те _ ни _ й час

У новому для себе жанрі виступив О. Нива, представивши 
в одному з концертів Камерну кантату на слова А. Новоча- 
дівської для сопрано і чотирнадцяти інструментів (1977 р.). 
В її п’яти частинах (Прелюдія, Арія, Речитатив, Канцона, 
Хорал, виконуються без перерви) розкривається, переважно 
в ліричному ключі, світ людських почуттів. Своєрідність 
твору значною мірою зумовлюється синтезом різних жан
рів і стилів. Це форми й ритмоформули, характерні для 
бахівської епохи, імпресіоністичний звукопис, елементи 
симфоджазу тощо. Цілісність кантати досягається тим, що 
в основі всіх її  частин лежить кілька споріднених інтона
ційних формул. Найсуттєвіші — пентахордовий «ряд» та роз
співане групето — з’являються на початку твору і в по
дальшому формують усю його музичну тканину:

Форма композиції — тричастинна, крайніми розділами є Пре
людія та Канцона і Хорал, а середніми — Арія і Речитатив, у 
яких матеріал Прелюдії зазнає різноманітних трансформацій 
(з переважанням варіантних методів розвитку в Арії та роз- 
робкових у Речитативі). В цілому твір приваблює тим. що 
у ньому природно поєднані ознаки так званої «легкої» (без 
легковажності) і серйозної музики.

Термін «кіч-музика», що став назвою твору для форте
піано, написаного 1977 р., використаний В. Сільвестровим 
з полемічною метою. Цим самим композитор заперечує тим 
представникам радикального мистецтва, які зверхньо ди
вляться на музику класиків (Шопен, Шуберт, Брамс та ін.), 
зарозуміло відкидаючи її як сентиментальну, таку, що не 
відповідає вимогам сучасності. Мета автора — ще раз по
казати її  високу духовну цінність.

При прослухуванні кожної з чотирьох частин твору ви
никають асоціації з творчою манерою певного композитора 
минулого: Бетховена, Шумана (1 ч.), Шопена (друга час
тина, де наче «розчинено» спогад про Четверту прелюдію), 
Малера, Вебера з якимись дансантними класичними форма
ми (4 ч.). Та це не стилізація, а певні образи-знаки, що 
фрагментами спливають у свідомості, переливаються один в 
одний, зникають і знову з’являються. Жодна з частин не 
завершується, а немовби продовжується в нашій уяві.

З цікавою спробою інтеграції різних видів мистецтва ви
ступив О. Костін у фортепіанному циклі «Російський лубок». 
Сміхова культура Русі вже давно приваблює композиторів. 
Досить згадати опери Римського-Корсакова і Бородіна, «Ра
йок» Мусоргського, «Петрушку» і «Байку» Стравинського 
та ін. Проте прямого «перекладення» потішних листів (як 
ще називалися ці народні картинки) на мову музики досі 
ще не було. Твір О. Костіна — зразок «засвоєння» цього ви
ду народного мистецтва, якого досі композитори майже не 
торкалися у своїй творчості. Тут є картинки, що розкрива
ють фантастичні уявлення народу про навколишній світ: 
«Китн-рьібн, землю держащие» (№ 1), «Солнце, луна и 
знаки зодиака» (№ 10). Типові для російського фолькло
ру персонажі зображені в третій, четвертій і дев’ятій 
картинках: «Медведь с козою прохлаждается» (танок вед
медя і переодягненого козою актора, що було улюбле
ним видовищем міських околиць і сіл), «Фома, Пара- 
мошка и Ерема» (найбільш поширені імена скоморохів), 
«Храбрьій Аника-воин» (герой багатьох народних легенд). 
Картинки на теми пісень фольклорного походження — в ос
нові п’єси «Лучинушка» (№ 5). Вигадані чи справжні події, 
взяті з газетних публікацій другої половини XVIII сторіч
чя, своєрідно «відроджені» у п’єсах «Гишпанское чудовище» 
(№ 2) та «Сильний зверь слон» (№ 6). Сьома й восьма кар
тинки — зразки сатиричного лубка: «Баба Яга едет драться 
с крокодилом» (натяк на Петра І та Катерину) і «Как мьі- 
ши кота хоронили» (пародія на «урочистий» похорон Пет
ра І). В циклі зображений ще один народний персонаж — 
коробейник Офеня. Його музичний портрет відкриває цикл, 
а також проходить в інших п’єсах (за принципом Прогу
лянки у «Картинках з виставки» М. Мусоргського).

Стиль лубка як виду народної творчості виявляється, окрім 
специфічної образності, в оптимістичному звучанні музики 
О. Костіна, ї ї  святковому характері. Ця атмосфера утвер
джується вже з перших тактів п’єси «Офеня», де ніби зву
чать фанфари, скликаючи народ на цікаве видовище, і 
витримується до кінця циклу. У творі панує танцювальна 
стихія — середовище, в якому живуть персонажі, змальова
ні композитором. Музичну мову характеризують простота й 
дохідливість, лаконізм виразових засобів. Програмність роз
кривається у суто ілюстративному плані. Як у лубку спо
стерігається замкненість кольору в межах малювання, так 
і в творі Костіна «барви» не перемішуються: для кожного 
образу характерна своя «фортепіанна інструментовка», що 
сприяє повнішому виявленню його індивідуальних особли
востей. Іронічне «підфарбовування», притаманне лубкам, ви
являється в циклі у тенденції до гротеску: відверта дефор
мація жалібного маршу з його ритмічною «кульгавістю» 
(«Как мьіши кота хоронили») або ексцентричний стик «кад
рів» — похоронної процесії і веселої мишачої метушні 
(там же).

У циклі О. Костіна використані різні види композитор
ської техніки, в тому числі й серійної. Так, у п’єсі «Китьі» 
з однієї серії виникають полярні за образним змістом те
ми — китів і зірок. В інших картинках застосована і несе- 
рійна додекафонія (зокрема у другій, сьомій, десятій). У цик
лі нема прямого цитування народних мелодій, проте наяв
ний вплив пісенного і танцювального російського фолькло
ру; подеколи вчуваються специфічні інтонації дзвонів, цер
ковної музики — своєрідних музичних реалій часу існуван
ня лубків.

Нові твори вперше звучать у виконанні музикантів-ен- 
тузіастів, що'складають своєрідну «концертну групу» Бу
динку композиторів. Це співачка і віолончелістка Л. Стов
бун, піаністи В. Матюхін, І. Боровик, О. Дзенькевич, < скри
паль Е. Ідельчук, віолончеліст В. Боровик, арфістка Н. Із- 
майлова, а також А. Маринченко (флейта), М. Дєснов (го
бой), В. Тімець (кларнет), заслужений колектив УРСР 
Квартет ім. М. Лисенка та ін. Гадаємо, що у своїй подаль
шій роботі БКУ постійно розширюватиме і коло виконавців, 
і концертний репертуар.

О. ЗІНЬКЕВИЧ

м



У КАМЕРНОМУ ЖАНРІ

Наприкінці минулого сезону в Будинку композиторів від
бувся концерт, де у виконанні Київського камерного оркест
ру (художній керівник і диригент А. Шароєв) прозвучали 
нові твори наших митців. Програму відкрила Симфонієта 
Л. Соковніна для струнних та шести духових — чотирича- 
стинний цикл, написаний для оркестрів ДМШ та музичних 
училищ. Цим зумовлена простота й доступність Симфонієти, 
яка, проте, в цілому виявилася не в усьому художньо пе
реконливою.

Перша частина, з її легкою, рухливою, радісною за ха
рактером головною партією (вона використана і як те
матизм другої частини та фіналу), та третя, де мелодичні 
елементи веснянок переплітаються з інтонаціями дитячих 
і піонерських пісень, найбільш привабливі. Менш вдалі дру
га частина (де необхідно підсилити й урізноманітнити за
соби суто оркестрової виразовості) та фінал, у якому по
ліфонічний розвиток вельми статичний, а форма невиправ
дано розтягнена. Внаслідок цього синтетичне завершення 
циклу набуло фрагментарно-контурного вигляду. Редакція 
Симфонієти, зокрема доробка драматургії фіналу, безумовно, 
поліпшить твір.

Сюїта «Тіні забутих предків» В. Кирейка для скрипки та̂  
камерного оркестру показова тяжінням музичного вислову 
до лаконізму (ця тенденція раніше у творчості композитора 
не була помітною). У чотирьох частинах («Ватага з вог
нем», «Палагна перед дзеркалом», «Дует Марічки та Івана», 
«Танець вівчарів») зіставляються різні образи: психологіч
на замальовка, ліричний діалог, жанрова сценка тощо. Сюї
та цікава формою, оркестровим колоритом, що часто зми
кається з інструментально-фольклорними стереотипами. Ця 
особливість партитури вельми витончено «висвічується» в 
інтерпретації Київського камерного оркестру (солістка 
М. Тененбаум).

Симфонія № 4 О. Канерштейна для сопрано, струнних, 
клавесина та фортепіано — безумовне досягнення її автора, 
який в останні роки працює особливо наполегливо й ін
тенсивно. Поетичною основою цього чотиричастинного цик
лу, що визначила його ідейно-художній зміст та жанрово- 
ансамблеву структуру, стала «Поема для жіночого голосу» 
І. Драча. Тему кохання композитор розкриває різнопланово, 
у філософському та емоціонально-почуттєвому аспектах. 
Особливості партитури надали можливість музикантам ор
кестру виступити, по суті, як ансамблю солістів. Вокальну 
партію інтерпретувала народна артистка УРСР К. Радчен- 
ко. На нашу думку, це один з кращих її виступів за 
останній час, який яскраво виявив тонкий художній смак 
співачки, велику майстерність у доборі прийомів нюансу
вання кожної вокальної фрази відповідно до специфіки об

ДЕБЮТ КОМПОЗИТОРА

Нещодавно до Спілки композиторів України прийнято Ві
талія Чепеленка, вихованця Харківського інституту ми
стецтв (клас заслуженого діяча мистецтв УРСР доцента 
І. К. Ковача). Він автор інструментальних творів, пісень, 
що неодноразово відзначалися преміями на різних конкур
сах. Найзначнішою у творчості композитора є Симфонія, 
написана у студентські роки. Нею і відкрився показ його 
доробку на зборах Харківської композиторської організації, 
де В. Чепеленка приймали до Спілки.

Симфонія, образний зміст якої навіяний подіями Вели
кої Вітчизняної війни, приваблює вагомістю задуму і яс
кравим тематичним матеріалом. Вона складається з чо
тирьох частин; крайні розгорнуті, сповнені драматизму, а 
середні — лаконічні. Найбільш змістовними і довершеними 
виявилися перша частина та фінал, не позбавлений, однак, 
деякої розтягнутості. Приваблює вміння автора досягти єд
ності тематизму і наскрізного розвитку усього музичного 
матеріалу. Слід підкреслити, що оркестровка симфонії ре
тельно виважена, є чимало оригінальних тембрових знахі
док, широко використані ударні інструменти.

У виконанні С. Колобкова прозвучала Соната для фор
тепіано, написана в камерно-ліричному плані. Для неї 
характерна чітка композиційна організація матеріалу. Цикл

разів тексту, точність і художню переконливість психоло
гічних перевтілень.

Музика розгортається у вільно трактованій сонатній фор
мі. Провідна тема кохання, що проходить через увесь твір, 
покладена в основу сполучної партії. В ній відтворена 
атмосфера одухотвореної замріяності, що становить образ
ний зміст і провідний характер першої частини. Подальше 
розкриття внутрішнього світу і ліричних роздумів героїні — 
одна з найбільших удач автора. Якщо в першій частині в 
розробці є зв’язки з інтонаціями народних плачів-голосінь, 
то у другій відчутний опосередкований вплив думи як жан
ру української народної творчості. Він виявляється двояко: 
як у метафористичності віршів, спорідненості мови з фоль
клорною стилістикою, так і в загальному, переважно опо
відному характері музики. Третя частина — найбільш сумна 
у циклі. її  образний зміст визначається словами: «Без тебе 
світ — це тьмавий морок, без тебе не біжить вода, без тебе 
кожен камінь ворог, подушка каменем тверда». Фінал — 
за характером полярний до попередньої частини — почина
ється розгорнутою восьмиголосною фугою і в цілому несе 
великий заряд емоційної енергії. Якщо у першій частині 
виражена лише мрія про зустріч та щастя («Занурюся до 
рук твоїх обличчям, не вирину із ніжної пітьми...»), то 
тут, завдяки художньому переінтонуванню музичного мате
ріалу, узагальнено виражається радість зустрічі — здійсне
на мрія закоханих.

Цікавою художньою знахідкою є введення у партитуру 
партії клавесина, що виконує, окрім функцій акомпанемен
ту, досить складні за фактурою сольно-імпровізаційні фраг
менти. Доречність застосування поряд з фортепіано цього 
старовинного інструмента полягає у використанні його спе
цифічного тембру як одного з можливих «символів» одвіч- 
ності почуття кохання. Вокальна партія, при всій її склад
ності, наспівна, структурно всебічно продумана, позбавле
на невиправданих, штучних труднощів. Вона органічно вли
вається у загальне річище симфонічного розвитку твору, 
написаного гострою, справді сучасною музичною мовою.

Поява щойно розглянутих композицій, вельми різних за 
задумом, художніми особливостями, творчою манерою їх 
авторів, свідчить про те, що в українській радянській му
зиці розвиток камерно-симфонічних жанрів невпинно і ус
пішно продовжується. Хочеться лише побажати, щоб у кон
цертних програмах наступного з’їзду композиторів України, 
який відбудеться 1979 року, камерний доробок наших мит
ців за останні п’ять років посів належне місце.

В. ЛЕВЧЕНКО

трактується досить своєрідно: його складають дві взаємо
доповнюючі мініатюри-прелюдії — сувора, похмура та більш 
світла, що є ніби прологом до бурхливого фіналу, написано
го у формі сонатного алегро. Стрункість викладу досягає
ться завдяки тематичній єдності частин та ремінісценції 
матеріалу першої частини у фіналі. С. Колобковим та 
М. Васильєвим-Лінецьким була репрезентована п’єса для 
скрипки і фортепіано, що відзначається безумовним про
фесіоналізмом. Все ж її тематизм, образно-емоційний зміст 
і драматургічний розвиток позбавлені тієї рельєфності й 
оригінальності, які приваблюють у Симфонії та Сонаті.

В. Чепеленко успішно працює також у галузі естрадної 
музики, пише пісні, зокрема на громадянську тематику. 
Показові три його твори на вірші М. Нагнибіди, виконані 
В. Войтенком. Пісня «Ленін» — це світлий, величний гімн, 
у якому переважають не стільки урочисті, скільки лірико- 
оповідні інтонації. Марш «Повідайте нащадкам, ветерани», 
написаний у куплетній формі, відзначається наскрізним 
розвитком в інструментальній партії. Балада «Зовуть обе
ліски» характеризується стриманою декламаційністю, яка 
відтінюється мелодично насиченим приспівом.

Творчий шлях митця лише починається. Але вже сьогодні . 
з впевненістю можна сказати, що до Спілки композиторів 
України прийшов професійно добре підготовлений музи
кант, якому є що сказати своїм слухачам.

3. ЮФЕРОВА

112*



Про динаміку розвитку романсу

Проблеми камерної музики в широкому аспекті не ви
ходять за межі питань, пов’язаних з основними естетич
ними категоріями художнього освоєння світу, взаємозв’яз
ку образного мислення і музичної мови, змісту і форми. 
Еволюція романсу, зокрема українського, дає можливість 
розкрити характер спрямування жанрового розвитку за
лежно від соціально-культурних чинників, провідних ху
дожньо-естетичних ідей, взаємозв’язку музично-поетичних 
виражальних засобів. Як синтетичний жанр романс поєд
нує в собі слово, спів, інструментальний супровід, що до
зволяє розглядати його з різних точок зору. Співвідношен
ня віршової і музичної ритміки та інтонацій, розкриття ху
дожньо-стильових особливостей творів окремого композито
ра чи цілої школи, а також інші питання, що цікавлять 
дослідників, немов доцентрові сили, спрямовані на визна
чення жанрових особливостей мистецького явища, за яким 
стоїть художнє відображення життєвої реальності.

Серед теоретичних питань одним з найістотніших є пи
тання динаміки жанру. Як відомо, коріння українського 
романсу сягає у генетично пов’язану з фольклором сольну 
пісню з інструментальним супроводом. Цей зв’язок про
стежується на всіх проміжних і вузлових етапах розвитку 
жанру, зокрема і в сучасному мистецтві соціалістичного 
реалізму. Функціонально важливим показником жанрової 
визначеності романсу є міра індивідуального в осмисленні 
та відображенні життєвих явищ і насамперед емоційного 
світу людини. .

Поступальний рух українського романсу відбиває діалект 
тику переходу від одного жанрового типу до іншого, а та
кож періоди внутрішньожанрового розвитку, що їх можна 
називати періодами підходу до жанрової моделі. Перехід від 
сольної пісні з інструментальним супроводом до пісні-ро- 
мансу (XVIII ст.) був позначений пошуками виразно-смис
лових елементів, потрібних для посилення індивідуалізації. 
В свою чергу притаманне пісні-романсу поєднання пісенно- 
узагальнених інтонацій з ладо- або інтервально показови
ми мотивами виявляло тенденцію до відкритої емоційності, 
рельєфнішого тематизму, необхідного для передачі зумов
леного ліричним світосприйняттям музично-образного зміс
ту. Закріплені за конкретним жанром мотивні побудови з 
хореїчним закінченням, затриманнями, розспівами, секвен- 
ційними ходами, типово «романсовими» кадансовими зворо
тами з інтонацією м. 6 тощо з часом дістали значення се
мантичних показників у комплексі загальноліричних засо
бів виразності. Як засоби множинного і концентрованого 
впливу (термін Л. Мазеля) вони відбились на характері му
зичного тематизму творів більш складних форм і жанрів — 
симфонії (твори Е. Ванжури, М. Калачевського, В. Сокаль- 
ського, у яких зв’язок з побутово-романсовою сферою наи- 
безпосередніший, а також П* Чайковського, де знаходимо 
приклади симфонічного узагальнення характерного для схід
нослов’янського мелосу ліричного пісенно-романсового 
матеріалу); опери («Наталка Полтавка» М. Лисенка, 
«Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, «Утопле
на» М. Лисенка, а в наш час — «Богдан Хмельницький» 
К. Данькевича, «Милана» Г. Майбороди, «Лісова пісня» 
В. Кирейка); балету («Лілея» К. Данькевича, «Хустка Дов- 
буша» А. Коса-Анатольського), камерно-інструментальних 
ансамблів та ін.

Ліричні інтонації, характерні для романсової мелодикщ 
по-новому зазвучали в контексті революційної і радянської 
масової пісні, підкоряючись граничній визначеності маршо
вого ритму («Грими, грими, могутня пісне», «Більше надії, 
брати» В. Верховинця, «Дружба» В. Косенка) або навпаки, 
пом’якшуючи цей ритм і посилюючи монологічний харак
тер висловлювання у піснях 50-х — 70-х років на грома
дянську тематику (П. Майборода, А. Філіпенко, К. Даньке- 
вич, А. Кос-Анатольський, О. Білаш та інші).

Підкреслюючи плідність різнобічного розвитку музично- 
інтонаційних комплексів, відзначимо наявність процесу вза- 
ємопереходу системи м о д е л і  у систему р о з в и т о  к-н а- 
к о п и ч е н н я  елементів. Це добре простежити на прикладі 
пісні-романсу. Будучи жанром синтезованої моделі перехід
ного типу (другий складник слова означає не існуючий, а 
«прогнозований» жанровий тип і несе ознаки пізнішого ви
значення, ось чому вживання терміна «романс-пісня» в си

нонімічному значенні «пісні-романсу» є неправильним з точ
ки зору історико-мистецького розвитку конкретного жанру), 
пісня-романс функціонувала одночасно на рівні цілісному 
і проміжному та на певному етапі музичного розвитку по
ступилась перед новою жанровою моделлю — романсом як 
твором професіонального мистецтва, більш складним і різ
номанітним за формою.

Музична практика дає підстави висунути тезу про полі
стадіальний розвиток жанрових типів (слово тип вживаємо 
не в розумінні зразка, стандарту, який не припускає від
хилень, змін (прикметник — тйповий), а як — прообраз, 
форму, що дозволяє відхилення (прикметник — типологіч
ний). Характерна для вокальної сольної музики XVIII — 
першої половини XIX ст. пісня-романс продовжувала куль
тивуватись і в другій половині минулого століття, коли вже 
інтенсивно розвивався професіональний романс і виникли 
його класичні зразки.

Поєднання пісенно-музичної типологічності з виразними 
елементами художньо-образної індивідуалізації, відносна 
стабільність структури (проста або варіаційна куплетність, 
проста двочастинна форма), досить розвинений діапазон 
ліричних тем зумовили надзвичайну життєвість пісні-ро
мансу. Значна кількість творів цього жанру, що складалися 
переважно музикантами-аматорами, стала досить популяр
ною в народі («їхав козак за Дунай» С. Климовського, 
«Стоїть явор над горою» Г. Сковороди, пісні-романси з 
«Наталки Полтавки» І. Котляревського, «Повій, вітре, на 
Вкраїну» С. Руданського, «Дивлюсь я на небо» М. Петрен
ка — Л. Александрової, «Реве та стогне Дніпр широкий» 
Т. Шевченка — Д. Крижанівського, що перетворилась у про
цесі побутування в хорову пісню). Про живий зв’язок ви
конавських традицій свідчить введення пісень-романсів до 
репертуару провідних сучасних співаків (А. Солов’яненко, 
Д. Гнатюк, М. Кондратюк, Д. Петриненко та ін.).

На новій ідейно-тематичній основі пісня-романс продов
жує розвиватись у творчості радянських композиторів, зо
крема в ліричних піснях П. Майбороди («Ми підем, де 
трави похилі», «Колгоспний вальс» на слова А. Малишка), 
Г. Жуковського («Ти любов моя» на слова О. Новицького), 
А. Коса-Анатольського («Ой ти, дівчино, з горіха зерня» на 
слова І. Франка), І. Шамо («Ой вербиченько» на слова 
Л. Забашти), О. Білаша («Впали роси на покоси», «Два 
кольори» на слова Д. Павличка) та інших.

У радянському мистецтві послідовно утверджуються про
голошені ще на початку ленінської культурної революції 
принципи справді масових форм творчості і виконавства. 
Щодо цього художнє функціонування жанрів камерної 
музики особливо показове. Свого часу поява романсів, а 
також різноманітних вокальних та інструментальних ансам
блів була викликана не лише потребами домашнього музи
кування: це була своєрідна і до того ж активна реакція на 
церковне мистецтво, що своєю тематикою, канонічними 
формами пригнічувало свідомість людини, духовно її поне
волювало.

Поступово, з розширенням виконавської бази і посилен
ням інтересу слухачів до камерної музики, вона виходить 
на концертну естраду. Твтзчість композиторів XIX ст. пе
реконливо довела, що професіональний романс став одним 
з найулюбленіших жанрів, який може нести людям суспіль
но важливі громадянські й естетичні ідеї. Ф. Шуберт, Р. Шу- 
ман, Е. Гріг, М. Глінка, М. Римський-Корсаков, М. Мусорг- 
ський, П. Чайковський, П. Сокальський, М. Лисенко та 
багато інших митців різних національних музичних шкіл 
зробили великий внесок у скарбницю романсу. Для своєї 
музики вони відбирали кращі вірші сучасників, сміливо 
«транспонували» фольклорно-жанрові джерела, знаходили, 
відповідно до прогресивних естетичних тенденцій, синтез 
мовного і музичного, збагачували романс прийомами інших 
жанрів, зокрема опери.

Досвід вокальної творчості на рубежі XIX—XX ст. засвід
чив поглиблення процесу музично-поетичної єдності. Но
ваторські пошуки багатьох композиторів були спрямовані 
на відхід від характерного для романтичної музики образно- 
мелодичного узагальнення і позначені прагненням знайти 
в самому звучанні віршів, їх ритміці, образному підтексті 
джерело для творення музичного аналога. Увага до струк

12



турних особливостей тексту, визнання примату поетичного 
елемента зумовили появу жанрових різновидів: мелодекла
мації (у А. Аренського, К. Стеценка, М. Леонтовича, Л. Лі- 
совського та ін.), «віршів з музикою» («П’ять віршів А. Ах- 
матової», С. Прокоф’єва, «Спите, полумертвьіе, увядшие цве- 
тьі» Я. Степового, написані на оригінальний текст К. Баль- 
монта), творів для «музичного читання» (репрезентовані 
спробами М. Гнесіна), «омузиченої прози» («Флейта Пана» 
К. Дебюссі на текст ліричного оповідання П. Луї, «Соло
вей» Д. Мійо на слова Л. Латіля, «Бридке каченя» С. Про- 
коф’єва на текст казки Г. Андерсена). У західноєвропей
ській музиці превалювання слова, мовної інтонації знайшло 
свій крайній вияв у відомому циклі мелодрам «Місячний 
П’єро» А. Шенберга на слова А. Жиро, де вокальна партія, 
за коментарем композитора, «не призначена для співу» і по
будована на зовсім новому принципі вільного мовного ін
тонування (Зргесіщезащ*). Проте декламацію з фіксованою 
звуковисотністю як окремий прийом знаходимо в деяких 
сучасних вокальних, зокрема, хорових творах.

Розвиток поетичного мистецтва і посилення музичного 
оновлення романсу «зсередини» нерозривно пов’язане з 
структурно-драматургічними особливостями жанру, що до
сить виразно виявились у двох, можна сказати, полярних 
принципах: мініатюризації та укрупненні форми. Ця тен
денція яскраво відчутна вже у композиторів-класиків. Пе
редача в музиці миттєвого настрою чи вираженого у вірші 
емоційного стану нерідко вимагала максимально сконден
сованої форми, через яку автор міг висловити особисте 
тлумачення поетичної ідеї. Характерними щодо цього є 
окремі вокальні мініатюри М. Лисенка («Признание» на 
російський текст С. Надсона, «Нічого, нічого» на слова 
М. Вороного), Я. Степового («Не беріть із зеленого лугу 
верби» на слова О. Олеся), С. Людкевича («Я й не жалую» 
на слова А. Кримського) та ін.

Ця лінія продовжена у творчості радянських композито
рів. Найчастіше «малооб’ємність» музичної структури зу
мовлена короткою строфічною будовою вірша, наприклад, 
рубаї (романси М. Дремлюги на слова персидського поета 
Омара Хайяма, «Шість японських хокку» для тенора, флей- 
ти-пікколо, фагота і ксилофона Л.. Грабовського). Проте 
більш характерним є прагнення до об’єднання окремих мініа- 
тюр-замальовок настрою або душевного стану, викликаного 
певною життєвою ситуацією чи картинами природи. Започат
ковані в українській музиці творами Я. Степового мініцикли 
ліричного характеру («Три вірші М. Рильського», 1911) 
набули поширення у творчій практиці радянських митців 
(«Два романси для високого голосу з фортепіано на слова 
П. Шеллі» Б. Лятошинського, «Образ коханої» М. Вериків- 
ського на слова двох віршів П. Грабовського, диптих Г. Ве- 
рьовки на слова віршів «Десь на дні мого серця» і «Про
щання» П. Тичини, «Два сонети» П. Гайдамаки на слова 
Д. Луценка, «Шість японських віршів» для голосу та арфи 
Ю. Іщенка, «Три романси на слова А. Ахматової» Ю. Ро- 
жавської).

Безперечно, поетичний цикл дає поштовх до втілення 
ліричних образів у відповідній музичній формі, що най
яскравіше підтверджують, наприклад* «Пастелі» П. Тичини, 
до яких зверталися композитори К. Данькевич, Л. Грабов- 
ський, Л. Дичко, І. Карабіц, Г. Ляшенко.

В еволюції романсу і діалектиці переходу від простого 
до складного явище циклізації означало вищий рівень му
зично-поетичного зв’язку, позначеного могутнім впливом 
драматургічних функцій. Як самостійна, синтезована форма 
в романсовій літературі вокальний цикл виник на початку 
минулого століття (першим зразком циклу, позначеного 
тематичною єдністю, вважається «До далекої коханої» 
Л. Бетховена, 1816).

Життєвість виявили ті цикли, де романси об’єднані за 
принципом драматургічно-образного розвитку. В українській 
музиці тенденція до циклізації за цим принципом поміт
на у творчості Лисенка і Степового. Всі ознаки драматур
гічної цілісності з характерними для складних композицій 
зачинами, кульмінаційним вузлом, інтермедіями, жанровими 
характеристиками, епілогом, ладотональним планом має 
музика Лисенка на вірші Г. Гейне (1893).

Розвиваючи традиції вокальних циклів Шуберта і Шума- 
на, вона разом з тим відзначається амбівалентністю. Ви
разний народно-національний елемент позначився не лише 
на ритмоінтонаційній і ладогармонічній будові, а й на жан
ровому переакцентуванні окремих романсів на спільні 
тексти.

Новим словом у тлумаченні вокального Циклу було поєд

нання сольних (романсових і пісенних) номерів з ансам
блевими (дуети), на які випали функція драматургічного 
завершення циклу та ідейне узагальнення концепції. Піс
ля Лисенка у циклі «Пісні настрою» Степового на слова 
О. Олеся передано укрупнений план образу ліричного ге
роя носія соціальної ідеї, духовний світ якого можна 
було розкрити у багатьох вимірах: через монологічну фор
му м висловлювання, жанрово-пейзажні картини та характер
ний для циклу перехід від настроїв суб’єктивної лірики 
до ідейно вагомого образу митця, що служить народу.

У творчості українських радянських композиторів особли
во помітна тенденція до укрупнення формотворення. Нині 
поширені цикли, побудовані за принципом образно-портрет
ної характеристики: історично конкретних осіб («Поеми про 
Леніна» І. Шамо на слова Расула Рзи, «Кобзареві» Ю. Мей- 
туса на слова А. Малишка); або ж узагальнених образів 
(«Дівочі листи» П. Гайдамаки, «ІІро незабутніх людей» 
А. Штогаренка).

Часто в циклах художньою основою стає яскравий образ 
ліричного героя («Моє кохання» Ю. Рожавської і «Так ні
хто не^ кохав» П. Гайдамаки на слова В. Сосюри, «Мати» 
Ю. Мейтуса на слова А. Малишка, «Батьківщина» М. Ко- 
лесси на слова І. Такубоку) .

Своєрідним за задумом є цикл романсів і хорів з супро
водом фортепіано «Про нашу любов» А. Штогаренка на 
слова радянських поетів, що складається з трьох зошитів 
(1-й становлять чотири хори, 2-й — чотири солоспіви для 
баритона, 3-й — п’ять солоспівів для високого голосу). У та
кій^ принципово новій конструктивній композиції втілилось 
ідейно-образне узагальнення і властиве митцеві поєднання 
героїко-епічного та ліричного планів.

Автори музики здебільшого дотримуються певних прин
ципів у доборі текстів: сюїтності, контрастного зіставлення 
солоспівів, ідейно-тематичної цілісності навіть за умови 
використання віршів різних поетів тощо. Слід назвати во
кальні цикли, написані за мотивами одного твору (поеми, 
оповідання, повісті, поетичного циклу тощо) — сюїта Штога
ренка для голосу і симфонічного оркестру з шести частин 
за мотивами книги М. Горького. «Дитинство», «Сім струн» 
Т. Сидоренко-Малюкової на слова Лесі Українки; вокальні 
цикли, де солоспіви об’єднані спільною темою («Жовтневі 
мелодії» П. Гайдамаки на слова В. Сосюри, «Пісня західних 
слов’ян» Д. Клебанова на слова О. Пушкіна, «Я розмовляю 
з Батьківщиною» М. Кармінського на слова Р. Рождествен- 
ського, «П’ять зоряних сонетів» Ю. Мейтуса на слова Л. Ви- 
шеславського, «Кохання» І. Шамо на слова Р. Бернса).

Про своєрідний синтез народного і професіонального мож
на говорити, розглядаючи цикл для голосу з фортепіано 
«Календарні пісні» Ю. Іщенка на тексти народних пісень.

Найбільшу групу становлять цикли на слова одного пое
та. Вони є майже у кожного композитора, що працює в 
камерно-вокальній галузі. Тут відсутність чіткого образно- 
драматургічного принципу найчастіше «компенсується» до
сить широким охопленням тем і виявом індивідуальної ав
торської позиції в інтерпретації віршів.

Нарешті, слід вказати ще на одну тенденцію, яку мож
на пов’язати з проблемою «подолання» камерності і яка 
характерна не лише для українських композиторів. Йдеть
ся про подальший процес образної симфонізації, що ви
являється в посиленні ансамблевого начала в солоспівах, 
де акомпануючу функцію виконує не традиційне форте
піано, а група інструментів або й каімерний оркестр (пое
ма «З Леніним» для баритона і камерного оркестру Д. Кле
банова на слова в’єтнамського поета То-Хну, «Епітафія 
пам’яті Р.-М. Рільке» Л. Грабовського для сопрано, арфи, 
гітари, челести та руркових дзвонів, 3 романси на вірші 
старовинних корейських поетів Я. Верещагіна для басай 
камерного ансамблю — струнного квартету, лютні (гітара), 
кларнета, клавішних, дзвоників, деякі твори В. Сільвестро- 
ва, О. Канерштейна, О. Киви та ін. Для цього процесу по
казове і жанрове зближення та взаємопроникнення на рівні 
більш складних форм (поява у творчості українських ком
позиторів моноопер, концертів для голосу з оркестром, кан
тат для голосу з камерним оркестром тощо).

Отже, концептуальне відображення дійсності через інди
відуалізовані образи, прагнення до якнайповнішого роз
криття внутрішнього світу сучасника зумовлюють пошуки 
нових засобів виразйості, прийомів, форм, переосмислення 
знайденого раніше. Відкидання одних ознак, кристалізація 
й утвердження іншихі завмирання і прискорення процесу 
є характерним для жаЦрової динаміки взагалі. Романс як 
історйчне явище не -в винятком.

■ Т. БУЛАТ



„Іван Сусанін“

ідтоді, як уперше в київському 
театрі пролунали урочисті звуки 
увертюри до «Івана Сусаніна» 
М. Глінки, минуло сто одина

дцять років: прем’єра опери відбулася 
тут 18 грудня 1867 р. Провідні партії 
виконували кращі співаки трупи: дра
матичний бас Ф. Львов, що мав чу
довий м’який, великого діапазону го
лос, виступив у партії Сусаніна; Ан- 
тоніду співала видатна артистка 
В. Біанкі, Ваню — молода і вродлива 
Н. Михайловська, недавня випускниця 
Петербурзької консерваторії; Собіні
на — досвідчений тенор І. Кравцов. 
Оркестром диригував напрочуд яскра
вий музикант В. Бєлінський (родич 
відомої української письменниці Марка 
Вовчка), а з хором працював учень 
А. Рубінштейна і М. Заремби І. Аль- 
тані, згодом головний диригент Вели
кого театру, перший інтерпретатор 
«Бориса Годунова» М. Мусоргського на
московській сцені.

Прогресивна громадськість Києва 
прийняла виставу як свято вітчизня
ного музичного мистецтва. Безсмертне 
творіння класика російської музики 
посіло одне з чільних місць у репер
туарі Київської опери.

У радянський час «Іван Сусанін» ставить
ся в новій літературній редакції С. Горо- 
децького. Через рік після московської пре
м’єри опера знову прозвучала в Києві 
(9 березня 1940 р., режисер В. Манзій, 
диригент В. Пірадов, художник Ф. Федо- 
ровський). Заголовну партію співав видат
ний український артист Михайло Донець, 
який створив яскраву постать російського 
патріота. Зоя Гайдай — тонкий і розумний 
музикант — виліпила зворушливий, драма
тичний образ Антоніди. Ю. Кипоренко-Да
найський (Собінін) і М. Єгорова (Ваня) 
вдало доповнювали акторський ансамбль.

Протягом подальших сезонів «Іван Суса
нін» на київській сцені мав кілька поста
новок. у яких виступали і майстри, і моло
ді виконавці. Так, у виставі, якою театр 
відкрив сезон 1948—1949 рр. (режисер 
М. Стефанович, диригент В. Тольба, ху
дожник О. Хвостов, танці С. Сергєєва), 
партію Сусаніна виконував М. Роменський, 
Собініна — Ю. Кипоренко-Даманський, а пар
тії Антоніди і Вані — випускниці Київсь
кої консерваторії Г. Шоліна та Е. Томм. 
Постановою Ради Міністрів СРСР від 8 квіт
ня 1949 р. творці вистави і виконавці го
ловних партій були удостоєні Державної 
Премії.

Незабутній образ Івана Сусаніна ство
рив Б Гмиря. вклавши у нього власне 
оригінальне розуміння цього героїчного ро
сійського характеру.

Оглядаючи історію втілення «Івана Су
саніна» на київській (та й не лише київсь
кій) спені. треба визнати, що ця опера 
найменше -зазнавала будь-яких експеримен
тів. кардинальних змін, перемонтувань то
що. Постановники прагнули, очевидно, яко
мога ближче підійти до розкриття автор
ського задуму, якнайточніше прочитати 
партитуру Не помічалося особливих нова
цій і в сценографії: з більшою чи меншою 
мірою умовності це були цілком реалістич
ні вистави у традиціях вітчизняного опер
но-сценічного мистецтва.

Не порушує цієї тенденції й нова київ
ська постановка, прем’єра якої відбулася 
напередодні закриття сезону, ЗО червня 
1978 року. Не випадково у спектаклі ви
користані ескізи художника Ф. Федоровсь- 
кого і постановка танців С. Сергєєва.

Режисер В. Скляренко прагне підкресли
ти героїко-епічний монументальний стиль 
спектаклю мальовничими скульптурними 
групами хору, загальним уповільненим тем- 
по-ритмом вистави, картинними мізансцена
ми неквапними рухами дійових осіб. Вод
ночас, з метою динамізації, у розгорнутих 
хорових сценах постановник розробляє

своєрідну «партитуру» переміщень хорис
тів, що часом надто прямолінійно ілюстру
ють музику. Наприклад, у Пролозі («Інтро
дукції») хористи співають спочатку стоя
чи у красивих позах, а під час оркестро
вих зв’язок поміж строфами перегрупову
ються. Навряд чи це доцільно.

Не слід забувати, що в «Івані Сусаніні» 
крім законів жанру — «вітчизняної герої- 
ко-трагічної опери» (як його визначив сам 
Глінка) діють закони сучасної композиторо
ві загальноєвропейської оперної естетики, 
яка передбачає передусім справжнє царст
во вокалу. Слухачеві надається можливість 
насолоджуватися розвинутими хорами й 
аріями, великими й складними ансамбля
ми; вслуховуватися у чарівні мелодії, спо
стерігати майстерні переплетіння голосів, 
оцінювати красу співу, різноманітні ню
анси вокальної техніки. У Ґлінки все це, 
крім того, одухотворене наскрізною ви
соко патріотичною ідеєю, підпорядковане 
творенню рельєфних, характерних індиві
дуальних образів.

Отже, така музика промовляє сама за 
себе і не потребує штучного «пожвавлен
ня», яке заважає і виконавцеві, і слуха
чеві. Тому, мабуть, не варто насичувати 
сценічним рухом музично змістовну кава
тину Антоніди з першої картини, особливо 
там, де, виконуючи нелегкі звороти у рон
до. артистка змушена уважно стежити, аби 
вчасно і безпечно вилізти на човен (що 
лежить догори дном), а потім — злізти з 
нього. Трохи згодом, коли той же човен 
править за «трибуну» для Собініна, який 
виголошує свій патріотичний монолог,— 
така мізансцена логічна.

І ще один приклад прямої поверхової 
ілюстрації музики впадає в око у третій 
картині III дії. За задумом композитора 
Ваня, щось майструючи, монотонно наспі
вує упівголосу пісеньку «Как мать уби
ли...» В ній — і своєрідна «автохарактерис- 
тика» сиротини-хлопця, і водночас характе
ристика Сусаніна — доброї чуйної людини. 
Що ж ми бачимо у київській виставі? Ва
ня виходить на авансцену з кліткою, в 
ній — бутафорська пташка, до якої звер
тається Ваня, співаючи свою пісеньку. 
Ясно, що таке рішення суперечить автор
ському тлумаченню даного епізоду.

У традиціях реалістичного вітчизня
ного театру написані декорації (ху
дожник Ф. Федоровський). Вони від
творюють спокійні за колоритом росій
ські пейзажі — далину, оповиту легким 
серпанком, прозорі візерунки дерев на 
передньому плані (І дія), пишну трон
ну залу в «польському акті», суворий 
предковічний зимовий ліс у IV дії...

Дбайливо продумані костюми і ре
квізит створюють у виставі відчуття 
історичної достовірності.

У «польському акті» режисер і ху
дожник одразу намагаються створити 
гнітючу атмосферу, щоб показати при
реченість чванливих планів шляхти — 
походу на Москву. Це виявляється, 
зокрема, у густому затемненні горіш
ньої „частини сцени. Ідея зрозуміла, 
але такий засіб якось * знімає, приглу
шує урочисто-блискучу помпезність 
початку дії, потрібну для подальшого 
контрасту. З тою ж таки метою В. Скля
ренко вводить мімічний персонаж ко
ролівського блазня, що дуже нагадує 
відомого Станчика з картини Я. Ма- 
тейка. Цей образ покликаний симво
лізувати неминучий крах воєнної аван
тюри Сигізмунда.

Виконавці продемонстрували гарні 
вокальні дані, загальну культуру сце
нічної поведінки. Чарівна у ролі Ан
тоніди М. Стеф’юк. ї ї  гнучкий, кра
сивий, добре оброблений голос легко 
долає труднощі вокальної партії; і «ро
сійське бельканто» каватини, і драма

М у з и ч н и й  теа тр

тичний романс у третій дії, і ліричні 
сцени з Собініним, і участь в ансамб
лях — все звучить у Стеф’юк природ
но, невимушено, «в образі», якому 
сприяє сценічно вигідна зовнішність 
артистки.

М. Кіришев показує Сусаніна, так 
би мовити, в усталених традиціях віт
чизняної сцени, які беруть початок від 
славетного Осипа Петрова. Однак по
деколи здається, що Сусаніну Кіри- 
шева трохи бракує статечності, епіч
ної могутності. З вокального боку 
претензій до виконавця немає, хоч 
поки що дається взнаки звичайне пре- 
м’єрне напруження. Голос у М. Кіри- 
шева великий і міцний, співає він з 
настроєм.

Виконавці ролі Собініна — С. Дубро- 
він та В. Федотов цілком задовільно 
опанували труднощі вокально дуже 
незручної партії, але обом молодим 
артистам треба попрацювати над ан
самблями, в яких їхні голоси занадто 
різко виділяються, порушуючи загаль
ну гармонію звучання.

Добре враження лишають виконави
ці «травестійної» партії Вані — Г. Туф- 
тіна та Л. Юрченко. Єдине зауваження 
стосується, скоріше, режисерсько-сце- 
нографічного рішення монологічної 
сцени Вані у четвертій картині. Зга
даймо її: Ваня, стомлений і схвильо
ваний, вбігає на подвір’я посаду. Він 
несамовито грюкає у ворота, але через 
те, що брама бутафорська, зроблена з 
якогось тонкого матеріалу, виконавиця 
(помітно для глядача) «стукає» у... 
повітря. Далі, згідно з текстом партії, 
Ваня досить довго співає (данина 
традиційній формі!), відійшовши в ін
ший бік сцени. І лише тоді «проки
даються» мешканці посаду і починає
ться метушня. Нібито все правильно, 
все за партитурою. Але згадана мі
зансцена посилює статику сцени. Мо
нолог Вані, складений з кількох неве
ликих епізодів, можливо, слід тракту
вати як «стопкадр» — самозаглиблення 
у внутрішні переживання. В такому 
разі Ваня може не відходити від бра
ми — він просто на кілька хвилин за
мислився, і музика відтворює плин 
його думок.

Оркестр Київської опери — це висо- 
копрофесіональний і злагоджений ко
лектив, і його керівник С. Турчак з 
художнім відчуттям, тактом і високим 
пієтетом до автора передали партитуру 
опери. Проте створюється враження, 
що подекуди темпи ще не «встоялися», 
були уповільненими в акомпанемен
тах, а у фінальному ансамблі І дії, 
навпаки, відчувалася поспішність.

Хори звучали добре, струнко і ком
пактно (хормейстер Л. Венедиктов). 
Лише на початку хору веслярів (ї кар
тина) часом порушувалася синхрон
ність з оркестром.

Сподіватимемося, що всі ці незначні 
недоробки зникнуть у подальших ви
ставах, і «Іван Сусанін» прикрасить 
афішу нового сезону столичного опер
ного театру.

Л. АРХІМОВИЧ



ЖОВТНЮ — СЛАВА! Слова В . В овчка  М узи к а  Д. Задора



Ти вийшов з громами в широкі простори, 
І сяйвом Жовтневим озорював ніч. 
Твоїм першим кроком — був постріл 

.. «Аврори»,
і  воїм першим словом лунало — Ілліч.

Приспів:

і _ Жовтню наш великий,
У труді натхненнім

Ти — майбутнє наше,
Ти — живий наш Ленін.
Ти — земле наша рідна, 
Пісне величава.
Жовтню наш могутній, 
Жовтню наш могутній,— 
Слава тобі, слава!

Ти вів нас до бою й ведеш нас на зорі. 
Іде по планеті з тобою весна,

Ти всюди із нами, ти завжди між нами, 
Як Партії воля і правда ясна.
Приспів.
Про Жовтень співають долини і горн — 
Про щастя, що творить народ-богатир. 
Твоїм першим кроком — був постріл

«Аврори»,
Твоїм першим словом -лунало Ілліч. 
Приспів,

і б '
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ЩЕДРІСТЬ
Слова М, Н агиибіди  
М узика  6. З убц ева

2. Будь щедрим, дар братерства
та звитяги.

Які осяяли багряні наші стяги,
Що на планеті світять добру путь! 
Пишайся, труд^— нетлінна наша сило, 
Закон життя, його джерела й крила. 
Його краса, всепереможна суть.

3. Будь щедрим, цвіт садів на білім світі, 
Будь щедрим, плід, і ясен день

в блакиті,
І сонячність на прапора крилі.
Будь кожен з нас красивим у роботі, 
Недремним будь і пристрасним

в турботі
За мир і щастя людства на землі!



Нове народження балету
Активний творчий пошук завжди 

був притаманний балетному колективу 
Львівського театру опери та балету 
ім. І. Франка і, зокрема, його поста
новникам. «Тіль Уленшпігель», «Анто- 
ній і Клеопатра», «Спартак», «Есме- 
ральда»,^ «Створення світу» та інші 
балети йшли тут в оригінальних му
зично-сценічних редакціях, які сприя
ли більш глибокому розкриттю ідей
но-образного змісту творів. Цю тради
цію продовжує в своїй першій балет
мейстерській роботі — «Бахчисарайсь
кому фонтані» Б. Асаф’єва — і досвід
чений танцівник народний артист 
УРСР Г. Ісупов.

«Бахчисарайський фонтан» вже двічі 
(хореографами К. Голейзовським та 
М. Трегубовим) був поставлений у 
Львові. Глядачі 40-х—50-х років пам’я
тають чудових артистів — Н. Слободян, 
О. Сталінського, О. Поспелова, які 
створили яскраві образи в цьому ба
леті.

Класичний твір радянської хорео
графії, «Бахчисарайський фонтан» 
вперше побачив світло рампи у 1934 р. 
у Ленінградському театрі опери та ба
лету ім. С. Кірова (лібреттист М. Вол- 
ков, балетмейстер Р. Захаров, режисер 
С. Радлов). В цій же музично-сценіч
ній редакції балет йде і зараз на сце
нах багатьох театрів.

Г. Ісупов разом з музичним керів
ником постановки заслуженим арти
стом УРСР С. Арбітом і художником 
В. Бортяковим запропонували нову ре
дакцію, зберігши в основі сценарно- 
музичну канву твору, але наблизивши 
її до сучасних естетичних критеріїв. 
Не докладний переказ подій, не жи
вописні картини побуту і звичаїв да
лекої епохи, а характери героїв, дра
матичні сплетіння їх долі виявилися 
в центрі уваги постановників, які праг
нули підкреслити пушкінську ідею 
про «переродження дикої душі через

Зарема — О. Стратиневська, Гірей — Г. їс у - 
по в у балеті «Бахчисарайський фонтан» 
Б. Асаф’єва.

високе почуття кохання» (В. Бєлін
ський) .

Диригент С. Арбіт тактовно відреда
гував партитуру Б. Асаф’єва, зробив 
купюри дивертисментно-нейтральних 
номерів, висунув на перший план лейт- 
мотивний матеріал головних героїв. 
Завдяки цьому партитура набрала біль
шої драматичної дієвості, внутрішньої 
динаміки.

Перша робота обдарованого сценогра
фа В. Бортякова свідчить про вміння 
допомогти хореографу втілити свою 
концепцію. Він створює узагальнений 
зоровий образ, зберігаючи романтичний 
дух поеми О. Пушкіна, з урахуванням 
умовної природи хореографічного ми
стецтва. (В пошуках засобів метафо
ричності помітний вплив видатного 
театрального майстра Є. Лисика).

На декоративному панно, що є фо
ном до сценічної дії, вимальовуються 
хцмерні обриси казкового палацу: ви
ростаючи із суворих скель, він підно
ситься високо в небо, його вежі і 
шпилі губляться у хмарах. Холодну
вато-місячне чи тепле сонячне освіт
лення перетворює сцену то в місце 
розваг польських аристократів, то в 
покої Бахчисарайського палацу.

Хореограф сміливо порушує устале
ний порядок номерів балету (чоти
рьохактний спектакль перетворено на 
двохактний). Для нього важлива не 
послідовність подій, а послідовність 
розвитку ідеї, епізоди, зв’язані між 
собою образом головного героя, яким 
став Гірей. Таке вирішення зустріча
ємо вперше за всю сценічну історію 
«Бахчисарайського фонтана».

У попередніх постановках глядач 
знайомився з Гіреєм в кінці першої 
дії, коли навалою татар переривалося 
пишне свято. В подальшому розгортан
ні подій він відходив на другий план, 
поступаючись місцем Марії і Заремі. 
Танцювальні жіночі образи заступали 
пантомімічну роль Гірея. Протягом 
майже всієї другої і четвертої дій він 
сидів замислившись і лише в дуеті з 
Марією (третя дія) виявляв деяку 
активність.

Постановник львівського спектаклю 
змінив співвідношення головних дійо
вих осіб. Г. Ісупову вдалося показати 
внутрішню еволюцію Гірея. Всупереч 
загальноприйнятому, спектакль почи
нається сценою в гаремі, що побудова
на на музичному матеріалі диверти
сментних номерів Другого («східного») 
акту. Ми бачимо Гірея у звичній Об
становці: танцюють жінки, тішиться 
його коханням Зарема. Та раптом тан
ці перериває сурма, і Гірей вже мчить 
у шаленій скачці попереду татарсько
го війська.

Завойовником, який не знає жалю 
до переможених, постає Гірей у цій 
картині. Йому незрозумілі звичаї по
ляків, їх рицарське обожнювання жін
ки Але сама Марія — вільна духом і 
в неволі — перевернула жорстоку душу 
хана. Про нерозділене кохання Гірея 
до загадкової полонянки постановник 
розповів мовою віртуозного класично
го танцю. Гірей став танцювально 
красномовним і в дуетах з Марією та 
Заремою, і в тих сценах, у яких він

раніше практично був спостерігачем. 
Фінальний епізод вистави — кульміна
ція партії Гірея. Залишившись без Ма
рії і Зареми, він не сидить у безси
лій позі, байдужий до нових полоня
нок та молодецького танку татар, які 
разом з воєначальником Нуралі нама
гаються відвернути увагу хана від 
сумних думок. В цій постановці Нура
лі взагалі став зайвим у спектаклі. 
Замість нього екстатичний танок очо
лив сам Гірей. І знову шалена лава 
вершників змітає все на своєму шля
ху. Та раптом хан зупиняється на 
повному скаку з піднятим для удару 
мечем — і завмирає в цій позі, так і 
не опустивши зброї. Пауза триває 
кілька секунд, але за цей час Гірей 
на очах у глядачів змінюється, зникає 
жорстокий вираз обличчя. Вже не гріз
ний воїн, а глибоко нещасна і самот
ня людина виконує свій останній мо
нолог, схожий на вибух відчаю та 
болю...

В епілозі вистави балетмейстер обі
йшовся без традиційного бутафорсько
го фонтана, вдавшись до суто пластич
них засобів. Звучить за сценою попу
лярний романс «Фонтану Бахчисарай- 
ского дворца». Гірей поринув у щасли
ві і гіркі спогади. В глибині сцени 
з’являється Марія в оточенні дівчат, 
що плавно рухаються, утворюючи жи
вописні групи. Пушкінські вірші, музи
ка і пластика, зливаючись, сприйма
ються як зриме відображення того, що 
відбувається в душі Гірея. Так завер
шується балет.

На прем’єрі центральну партію ви
конував Г. Ісупов. Талановитий тан- 
цівник-актор створив цей образ, спира
ючись на великий сценічний досвід і 
майстерність. Його герой полонить з 
першої до останньої хвилини спек
таклю. Скупими, точними барвами 
Г. Ісупов змальовує круту вдачу Гі
рея, його безмірне властолюбство. Ве
летенська внутрішня сила вибухає у 
динамічному, стрімкому танці. Най
більше вражає у виконанні Г. Ісупова 
фінальний епізод спектаклю, що наби
рає справді трагедійного звучання. Без 
найменшої акторської афектації тан
цівник досягає тут величезної емоцій
ної напруги, примушує вірити в ду
шевне відродження героя.

Цікавою обіцяє бути зустріч і з 
іншими виконавцями партії Гірея — 
Ю. Карліним і В. Якимовичем. Для 
молодих танцівників це відповідальна 
і складна робота, яка потребує техніч
ної майстерності і великої акторської 
культури.

Виразні жіночі образи створені 
Н. Кох і Е. Стариковою (Марія), Г.Са- 
хновською і О. Стратиневською (Заре
ма). Кожна з них по-своєму розкрила 
складні переживання цих романтичних 
персонажів.

У репертуарі Львівського театру з’я
вився спектакль, позначений цікавими 
творчими пошуками. Дебют нового 
балетмейстера підтвердив сподівання, 
що привабливі риси Ісупоча-танцівни- 
ка будуть властиві також і творчості 
Ісупова-хореографа.
Ленінград О. РОЗАНОВА
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Зорова партитура вистави

В історії українського музичного те
атру багато яскравих сторінок плідної 
творчої співпраці композиторів та по
становників з видатними художниками.

Першим значним явищем у станов
ленні школи сценічного оформлення 
можна вважати постановку опери 
М. Лисенка «Різдвяна ніч» режисера 
М. Старицького і художника Ф. Вовка 
на сцені Київського оперного театру 
в 1874 р. На жаль, дослідникам бракує 
докладних відомостей про сценогра
фію музичних вистав тих часів. Ство
рення першого стаціонарного україн
ського театру М. Садовського, де йшли 
музичні спектаклі в оформленні таких 
майстрів, як І. Бурячок та В. Кри- 
чевський, сприяло дальшому розвитку 
цієї галузі мистецтва.

Розквіт театрально-декораційної твор
чості в радянський час пов’язаний з 
іменами українських сценографів 
А. Петрицького, О. Хвостенка-Хвосто- 
ва, А. Волненка, Д. Овчаренка, Ф. Ні- 
рода, Л. Братченка, П. Злочевського, 
Є. Лисика.

Роботі художника над оперними та 
балетними творами присвячено чимало 
досліджень. Але не завжди автори чіт
ко уявляють і визначають специфіку 
оформлення саме в музичному театрі 
(розвиток музичної драматургії в її 
сценографічному втіленні).

За останні роки мистецтво сценогра
фії оперних та балетних вистав зазна
ло змін і щодо стилістики образотвор
чої мови, і щодо вибору виразових 
засобів, арсенал яких значно розши
рився. Тому доцільно зупинитися на 
деяких сучасних проблемах створення

А. Петрицький. Ескіз костюмів до опери 
О. Бородіна «Князь Ігор». Одеса. 1926 р.

художником зорового образу спектак
лю.

Розкриття ідейно-драматургічного за
думу твору великою мірою залежить 
від художнього вирішення вистави, від 
сценографічної концепції, яка, звичай
но, тісно пов’язана з трактуванням ре
жисера і диригента. К. Станіславський 
зауважив якось з приводу роботи над 
постановкою опери Дж. Верді «Ріго- 
летто»: «Мені потрібен художник, який 
міг би показати епоху, задум компози
тора й лібреттиста. Я не прийму ху
дожника, котрий хоче показати себе...» 
(И. Виноградская. Жизнь и творчество 
К. С. Станиславского. Летопись 1863—

1938. т. IV, 1927—1938. М., ВТО, 1976, 
стор. 441). До золотого фонду вітчиз
няного мистецтва ввійшли роботи ху
дожників О. Головіна, Ф. Федоровсько- 
го, М. Бочарова, К. Юона, які працю
вали над «Борисом Годуновим» М. Му- 
соргського, ескізи А. Петрицького та
B. Риндіна до спектаклю «Війна і мир»
C. Прокоф’єва. Можна було б продов
жити перелік вистав, у яких вдале 
прочитання музично-театрального тво
ру засобами образотворчого мистецтва

Ф. Федоровський. Ескіз костюма Аксиньї 
до опери І. Дзержинського «Тихий Дон». 
Київ, 1936 р.

Ф. Федоровський. Ескіз костюма солдата 
до опери І. Дзержинського «Тихий Дон». 
Київ, 1936 р.

Ф. Нірод. Ескіз декорації до опери Т. Хрен- 
никова «В бурю». Київ. 1975 р.



посилює ИбреКонливість драматургічно- 
образного тлумачення.

Стилістична ж невідповідність сцено
графії музичній партитурі, штучне об
меження діапазону виразових засобів 
заважає цілісному образному рішенню 
спектаклю. Від уміння художника ство
рити гармонійний комплекс з багато
плановими поліфонічними зоровими лі
ніями залежить часто сценічна доля 
твору. Кращі зразки сучасної радян
ської сценографії є прикладом глибоко
го проникнення художника в стильові 
особливості музики.

Д. Шостакович з приводу постановки 
балетмейстером Ю. Григоровичем та ху
дожником С. Вірсаладзе балету С. Про- 
коф’ева «Кам’яна квітка» в Ленін
градському театрі опери та балету 
ім. С. М. Кірова писав: «Головний 
успіх спектаклю я вбачаю насамперед 
в органічному поєднанні музики, хоре
ографії і декораційного оформлення. 
Все єдине, цілісне, взаємозв’язане. Зна
йдено заповітну «міру речей», яка гар
монійно співвідносить між собою всі 
елементи постановки, пронизує їх за
гальним музичним тоном...» (Д. Шоста
кович. Друге народження балету. «Ли- 
тературная газета», 8 липня 1957 р.).

Тональність, колорит, зміна інтенсив
ності та спектра сценічного освітлен
ня — все стає елементами «зорової» 
драматургії. Таким, зокрема, було ху
дожньо-декораційне рішення балету 
В. Кирейка «Тіні забутих предків» 
(1962) у Київському театрі опери та 
балету ім. Т. Г. Шевченка. Відомий 
український художник А. Волненко, 
майстер колористичного живопису, по
будував оформлення за принципом 
контрастного зіставлення окремих кар
тин (сцена загибелі Марічки, чаклуван
ня Мольфара), знайшовши потрібну то
нальність для кожної з них.

Останнім часом у творчості художни
ків помітна схильність до п о л і с т и -  
л і с т и ч н о с т і  театрального оформ
лення. Прикладом може бути робота ви
датного радянського майстра Ф. Нірода 
над оперою Г. Майбороди «Ярослав Муд
рий» на сцені Київського театру опери 
та балету ім. Т. Г. Шевченка (1975 р.). 
Сценографія цієї постановки містить 
три стилістично споріднені «плани». 
Головний — пейзаж з найбільш типо
вими рисами архітектури, що допома
гає створити широке історичне тло (II 
дія). Другий — гіперболізація, підкрес
лена метафоричність окремих фраг
ментів настінного розпису, елементів 
древнього інтер’єра (І дія). В теат
рально-умовному стилі під давньорусь
кі книжкові мініатюри-заставки зроб
лена інтермедійна завіса. Батальний 
сюжет на ній символізує непохитну си
лу руських воїнів, збираючи в міцний 
кульмінаційний зоровий акорд всі сти
льові прийоми.

Сучасне мистецтво театрального 
оформлення стало на шлях якісного 
оновлення. Складаються передумови й 
для застосування нових методів аналізу 
складного комплексу зорової партитури 
музичного спектаклю. На афішах з’яв
ляються імена молодих майстрів сцено
графії. Весь процес розвитку цього ви
ду мистецтва свідчить про його велику 
життєву силу і можливості виховувати 
глядача, розкривати перед ним широкі 
обрії прекрасного.

В. ГАБЕЛКО

ХРОНІКА

Успішно пройшли вистави Воронезького 
театру опери та балету, який вперше гаст
ролював у столиці України. За сімнадцять 
років існування (театр відкрився 1961 р. 
оперою «Євгеній Онегін» П. Чайковського) 
на його сцені поставлено понад сто спек
таклів російської і зарубіжної класики, 
творів радянських авторів.

Уперше тут побачили світло рампи опе
ри «Дочка Куби» К. Лістова, «Дороги да
лекі» О. Флярковського, нова редакція опе
ри «Вогняні роки» А. Спадавеккіа, «Олеко 
Дундич» Г. Ставоніна та інші.

До гастрольної афіші колектив включив 
свою останню роботу — оперу В. Гроховсь- 
кого «Ураган» (лібретто А. Сафронова) і 
новий твір М. Носирева балет «Пісня тор
жествуючого кохання» за мотивами одно
йменної повісті І. Тургенєва. Кияни та
кож подивилися вистави «Царева нарече
на» М. Римського-Корсакова, «Аїда» Дж. 
Верді, «Севільський цирульник» Дж. Рос- 
сіні, балети «Адам і Єва» А. Петрова, 
«Антоній і Клеопатра» Е. Лазарева, «Гая
не» А, Хачатуряна, «Марна пересторога» 
Л. Герольда, одноактні балети «Кармен- 
сюїта» Ж. Бізе — Р. Щедріна, «Пустотливі 
частівки» Р. Щедріна і «Пахіта» Л. Мін- 
куса, оперети «Летюча миша» і «Віден
ська кров» й . Штрауса. Юні глядачі поди
вилися музичну виставу Г. Гладкова «Бре
менські музиканти».

Єва — Я. Кондратьева, А дам — В. Сичов у. 
балеті А. Петрова «Адам і Єва».

МИТЦІ — ХЛІБОРОБАМ

Постійну роботу по пропаганді музичного 
мистецтва серед трудівників села прово
дить Українське театральне товариство. При 
республіканському Будинку актора створено 
оперний ансамбль, у складі якого солісти 
Київського театру опери та балету 
ім. Т. Г. Шевченка народні артисти УРСР 
К. Радченко і М. Шевченко, заслужені 
артисти республіки В. Багацька, Г. Кра- 
суля, В. Герасимчук, артисти Т. Леонідо- 
ва, В. Гриненко та автор цих рядків, кон
цертмейстер С. Дворцен і лектор Л. Ко
ротша. Ми часто виїжджаємо в райони 
області, виступаємо в сільських будинках 
культури, на токах під час збирання вро
жаю, на тваринницьких фермах.

До програми цьогорічної гастрольної по
дорожі по містах і селах Кіровоградщини, 
з трудівниками яких нас зв’язує давня 
дружба, ансамбль включив нову роботу — 
оперу С. Рахманінова «Алеко», «Запоро
жець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовсько- 
го та пісенну програму «Крізь полум’яні 
роки» (революційні пісні та пісні радян
ських авторів). Під час гастролей ми від

відали Знам’янський, Олександрійський та 
Новомиргородський райони, де було дано 
20 вистав і концертів. Особливо запам’я
талося, як приймали оперу «Алеко» в пе
реповненому залі Будинку культури села 
Богданівка Знам’янського району. На бу
ряковому полі колгоспу «Шляхом Леніна» 
Олександрійського району ми дали концерт 
в обідню перерву. Кожний номер програ
ми слухачі зустрічали бурхливими оплес
ками. Артистам були піднесені великі бу
кети польових квітів.

Робітники Знам’янського локомотивного 
і вагонного депо послухали оперу «Алеко», 
яку ми виконали в просторому цеху. Під
несена атмосфера, щира зацікавленість 
мистецтвом супроводили нас і на інших 
підприємствах.

О. ЧУЛЮК-ЗАГРАЙ

Оперний ансамбль після концерту перед 
трудівниками ланів.
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ЩЕ РАЗ ПРО УРОК М УЗИКИ Освіта ,  в и хо в ан н я

П П р о к  музики в загальноосвітній школі е основною 
формою масового прилучення дітей до мистецтва. 

М І Й  Необхідно визначити найбільш доцільне співвідно- 
шення між різними видами музично-практичної ді

яльності на уроці відповідно до вікових особливостей.
Відомо, що хоровому співу відводиться провідна роль 

серед засобів музичного виховання: співацьке музикування 
доступне всім. Однак, при безумовних його перевагах, у 
практиці викладання доводиться стикатися з труднощами, 
особливо в роботі з дошкільнятами і молодшими школя
рами.

Як показують дослідження, інтонування голосом не зав
жди можливе у цьому віці через деякі особливості дитячої 
вокальної моторики та співацького апарату, фізіологічне 
формування якого відбувається в 10—11 років. Крім того, 
невеликий діапазон голосу значно обмежує вокальний ре
пертуар.

Час, відведений на уроки музики, не дає можливості 
вчителеві приділити належну увагу дітям, які нечисто ін
тонують, а їх немало в кожному класі. Відсутність успі
хів на заняттях призводить до появи у них почуття не
впевненості в своїх музичних здібностях, неповноцінності. 
Діти, які погано співають, не одержують задоволення від 
співу. Це є причиною байдужості багатьох школярів до 
уроку музики.

Отже, співи у школі не можуть бути універсальним за
собом музичного виховання і передусім у молодших класах. 
Тому вважаємо неприйнятною думку про те, що уроки му
зики в школі повинні залишатися тільки уроками співу 
і основною формою музичного виховання.

Так, відомий хормейстер К. Птіца фактично ототожнює 
музично-естетичне виховання дітей з співацьким. Широко 
вживану назву «урок музики» — він розглядає як випад 
проти хорового співу. К. Птіца вважає, що цей предмет 
можуть вести педагоги тільки з вокальною або хормейстер
ською освітою. А предмет «музика» — будь-який вчитель 
без усякої музичної освіти (К. Птица. Действенное средст- 
во воспитания. «Советская музика», № 5, 1974). Ми не мо
жемо погодитися з протиставленням таких споріднених і 
близьких понять, як «музика» і «хоровий спів».

Д. В. Кабалевський, виступаючи проти тенденції відвес
ти хоровому співу провідну роль у музичному вихованні, 
зазначає, що її прихильники посилаються на крилаті слова 
К. Д. Ушинського: «Заспіває школа — заспіває весь народ». 
Зрозуміло, що видатний педагог не міг ставити перед шко
лою того часу інших завдань, коли не було технічних 
засобів, які має будь-яка сучасна школа і в місті, і в селі 
(музичні інструменти, платівки, радіо, телебачення), до 
того ж, школи тоді готували церковних співаків.

На нашу думку, удосконалення структури уроку музики 
треба розуміти не як витіснення співацького виховання, а 
як серйозні пошуки найбільш оптимальних шляхів у ви
рішенні складного комплексу виховних і освітніх завдань.

Як вже зазначалося, для дошкільнят і молодших шко
лярів характерний невеликий діапазон голосу, що значно 
обмежує обсяг виконуваного репертуару, однак коло му
зичних образів і почуттів, доступних у цьому віці, значно 
ширше. У зв’язку з цим зростає значення прослухування 
творів на уроці.

Слухання музики не супроводжується зовнішніми видо- 
во-фіксуючими виявами музикальності, як при інструмен
тальному музикуванні, співі, танцях, але, незважаючи на 
це, вимагає великої активності, оскільки діти вчаться 
оцінювати той чи інший твір. Відсутність наочності, ре
альної моторної діяльності, споглядальність сприйняття 
музики є причиною того, що дошкільнята і молодші шко
лярі можуть зберігати слухову увагу до тканини твору 
протягом незначного часу. Активна природа дитячого ор
ганізму вимагає конкретної діяльності, що виражається, за 
словами Б. Асаф’єва, в намаганні хменше споглядати, а 
більше самим брати участь, в бажанні виконувати завдан
ня не механічно, а вносячи щось своє.

Нам здається, що необхідно шукати такі шляхи вихован
ня сприйняття, які сприяли б активізації цього відносно 
пасивного виду музичної діяльності. Це, зокрема, залучен
ня певних допоміжних моторних компонентів, які посилю

ють емоційність сприймання (рух під музику, прості рит
мічні супроводи до музичних творів). У програмних мате
ріалах з музики в школі ритміці відводиться важлива 
роль. Однак в останні роки вона не має належного засто
сування на уроках музики. Танцювально-ритмічна діяль
ність переноситься повністю на позашкільну гурткову ро
боту.

Сьогодні в нашій країні музично-ритмічне виховання 
дітей широко практикує дошкільна педагогіка. В про
грамах для дитячого садка значне місце посідають музич
но-ритмічні ігри та вправи, завдяки яким розвивається 
інтерес до музики, виховуються слух, ритм, пам’ять. Діти 
вчаться самостійно знаходити або відбирати виразні рухи, 
які^ допомагають глибше розкрити художній образ, загаль
ний характер твору, його форму.

Однією з найдоступніших форм активного музикування 
дітей молодшого віку є гра на дитячих інструментах.

Уперше її у музичному вихованні став широко практи
кувати К. Орф. Він намагався встановити її органічний 
зв’язок з іншими видами музичної практики — словом, ру
хом під музику, дитячими імпровізаціями.

Однак у музичній педагогіці можна навести приклади 
перебільшеного захоплення інструментальним навчанням, 
яке вважалося універсальним засобом музичного вихован
ня. Обмеження музичного розвитку навчанням на одному з 
інструментів свідчить про неправильне розуміння завдань 
музично-естетичного виховання у масових навчальних за
кладах.

Гра на дитячих музичних інструментах практикується 
в нас у дошкільних закладах. У програмі для дитячого 
садка інструментальне музикування виноситься в само
стійний розділ. Остаточні дидактичні вимоги щодо цього 
розділу ще не розроблені. Однак композитори у співдруж
ності з педагогами створили перші дослідні зразки для 
виконання дітьми на металЬфонах, які успішно застосову
ються в практиці дошкільного виховання.

Найбільш вагомі наслідки гри на музичних інструментах 
у загальноосвітній школі досягнуті в Литві. Досвід литов
ських педагогів переконливо свідчить про ефективність ви
користання інструментального музикування на шкільному 
уроці. Гра на металофонах є його неодмінною частиною. 
Вчителі проходять спеціальний курс методики, а компо
зитори написали збірники цікавих і різноманітних п’єс для 
дитячих інструментів, врахувавши специфіку виконавських 
можливостей молодших школярів.

Всі види активного музикування сприяють виявленню 
здібностей, виробленню певних навичок і вмінь, однак їх 
значення особливо посилюється в комплексній взаємодії 
на основі відомого положення психології про те, що роз
виток особистості найбільш ефективний, коли навколишній 
світ пізнається різними почуттями.

Таким чином, необхідно розширити і збагатити структуру 
уроку музики введенням нових розділів.

Структура дослідних уроків, які ми проводимо, така: 
розспівування, спів, слухання музики, гра на інструментах 
або рух під музику, імпровізація (спів, гра на інструмен
тах, ритміка). Засвоєння музично-теоретичних понять орга
нічно вплітається в процес залучення школярів до цих 
видів діяльності.

Так, наприклад, твори особливо яскраво й емоційно спри
ймаються і запам’ятовуються, якщо діти, слухаючи їх, пи
шуть і виконують до них ритмічні акомпанементи на ди
тячих інструментах або підбирають виразні танцювальні 
рухи, які сприяють глибшому розкриттю музичного обра
зу. А виконання вокальних вправ найбільш точне і осми
слене, коли учні можуть заграти їх мелодію на дитячих 
інструментах.

Досвід показав, що комплексне засвоєння різних видів 
музичної практики значно розшириш функції уроку музи
ки. Форми і види завдань, які постійно урізноманітнюють
ся, сприяють посиленню активності в класі, уваги, емо
ційної чутливості, а також знижують втому і напруження 
дітей, збагачують дидактично-виховні можливості уроку.

Одеса 3. КВАСНИЦЯ. Т. ДЯБЛО
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ДІТЯМ ПОДОБАЄТЬСЯ

«Якщо у найніжнішому віці, коли людина така сприйнят
лива до всього прекрасного, розбудити в ній художника, 
розвинути її слух, то все її подальше життя стане нез
мірно повнішим, багатшим»,— писав Д. Шостакович.

Діти тягнуться до мистецтва: прагнуть малювати, ліпи
ти, співати. Його виховний вплив виявляється ще задовго 
до школи. Такі моральні категорії, як героїзм, любов до 
Батьківщини, ставлення до добра і зла закладаються у 
свідомості зовсім ще маленьких дітей під враженням пер
ших почутих казок чи пісень. Нам не байдуже, на якому 
музичному матеріалі виховуватиметься свідомість дітей у 
шкільні роки, які пісні заволодіють їхніми серцями і чи 
зможуть вони формувати правильне сприйняття музичних 
явищ у майбутньому. Компонування музики для дітей — 
найважливіша галузь композиторської діяльності. В ній 
завдання творчі тісно зв’язані із завданнями педагогічними.

Композитори по-різному ставляться до «дитячої» теми. 
Одні віддають їй свій хист повністю, інші звертаються до 
неї епізодично. А є митці, які обидві ці сфери — «доросла» 
і «дитяча» щасливо поєднують. До них належить Володи
мир Павлович Шаповаленко.

Творчість для дітей вимагає особливого складу мистець
кої індивідуальності. Тут замало професіоналізму — потрі
бен особливий оптимізм, вміння глянути на навколишній 
світ з безпосередністю дитячого сприйняття. Це можливе 
лише тоді, коли композитор постійно спілкується з дітьми, 
знає їхні інтереси, уподобання, захоплення. У В. Шапова- 
ленка такі зв’язки давні й міцні. Почалася ця дружба, коли 
композитор прийшов на роботу до редакції мовлення для 
дітей Українського радіо. Сьогодні його пісні, фрагменти 
з радіооперети «Королева Зубна Щітка» знають школярі 
усієї республіки.

Завжди приємно бувати на концертах з творів В. Шапо- 
валенка. Вони приносять радість і виконавцям (дитячим 
хоровим колективам), і слухачам. Та чи й можна зали
шитись байдужими, якщо в них розповідається про піо
нерську дружбу, захоплення, мрії... Пісні імпонують дітям 
дієвістю, конкретністю. За характером і настроєм вони най
різноманітніші: маршові, жартівливі, ліричні, а їх герої — 
енергійні, допитливі і активні.

Пісні В. Шаповаленка здебільшого написані в куплетній 
формі. Заспів і приспів звичайно являють собою періоди 
однотональні чи модулюючі у близькі тональності. їх ін
тонаційна мова приваблює ясністю і дохідливістю, адже 
вони призначені для юних любителів музики.

Застосування засобів музичної виразності у Шаповален
ка завжди логічне й переконливе. Мелодика охоплює неве
ликий діапазон з врахуванням вокальних можливостей 
дітей. Але і в межах цього діапазону композитор виявляє 
винахідливість. Симетрична структура мелодії, інтонацій
на повторюваність, використання секвенційних мелодичних 
зворотів сприяють легкому запам’ятовуванню. Часто вони 
вбирають в себе мовні інтонації і начебто відтворюють 
характерну скоромовку, наприклад, у заспіві пісні «Всім 
вітрам назустріч» (сл. О. Вратарьова). Своєрідне «омузич- 
нення» мовних інтонацій відчувається в пісні «Якщо ми 
разом» (сл. В. Орлова).

Настрій пісні, як правило, подано у фортепіанному 
вступі, де дуже часто відчутні звучання, що імітують 
піонерський горн та барабан. На інтонаціях сигналу горна 
побудовано вступ до пісні «Здрастуй, школо!» (сл. 3. Бич
кової), звучать вони в мелодії та в супроводі «Піонерської 
пісні» (сл. О. Вратарьова), в пісні «Ми — юні крила Ра
дянської країни» (сл. 3. Бичкової) та інших.

Композитор продовжує традиції радянської пісні з трак
туванням маршу як виразу бадьорості, юнацького опти
мізму. Створенню такого настрою сприяє чіткий, пружний 
ритм супроводу, як, наприклад, у піснях «Здрастуй, шко
ло!», «Піонерія» (сл. В. Безкоровайного). Однак твори з 
жанровими ознаками маршу є різними за характером. Так, 
у «Піонерській пісні» переважає радісний, піднесений на
стрій, а в пісні «Сурмачі» (сл. В. Орлова) відчувається 
стриманість, рішучість, готовність піонерів до великих, від
повідальних справ.

Звернення Шаповаленка до різноманітних побутових 
жанрів надає його пісням образності, конкретності. Так, 
пісня «Нам без книг ніяк не можна» (сл. 3. Бичкової)

В. Шаповаленко серед дітей.

належить до танцювальних, за своїм складом вона близь
ка до польки. Лірична «Біля вогнища» (сл. 3. Бичкової) та 
«Шкільний дзвоник» (сл. В. Чередниченка), що сповнена 
настрою поетичного роздуму, мрії, засновані на ритмо-ін- 
тонаціях вальсу.

Пісня «Веселі поїзди» (сл. В. Безкоровайного) за своїми 
жанровими ознаками близька до «дорожних» творів. Тут 
передається жвавість, нетерпіння, передчуття мандрівки. 
Фортепіанний вступ побудовано на швидкому, моторному 
русі шістнадцятими, що асоціюється з рухом поїзда. Во
кальна лінія, уривчаста, з переважанням коротких речень, 
нагадує радісно схвильовану мову.

Композитор часто застосовує звучання голосів у терцію, 
як, наприклад, у піснях «Веселі поїзди», «Сурмачі». Іноді 
в приспіві трапляється триголосся акордового складу, яке 
зумовлює святковість звучання (наприклад, «Ми — юні 
крила Радянської країни»), а інколи надає настрою за
мрії, відтіненої хроматичними допоміжними та прохідними 
звуками в різних голосах, що створюють акорди («Шкіль
ний дзвоник»). Заспів звичайно виконується одноголосно, 
а приспів — багатоголосний.

Пісні Шаповаленка користуються популярністю у юних 
любителів музики. Вони міцно увійшли в репертуар відо
мих дитячих колективів — хору «Дзвіночок», ансамблів піс
ні і танцю багатьох палаців піонерів та школярів.

Композитор — частий гість піонерів. Цього року він по
бував у школярів Полтавщини, а на Тиждень музики для 
дітей та юнацтва виїздив у Крим. Слухаючи твори В. Ша- 
пов&ленка, розумієш, що саме такою повинна бути пісня- 
вихователь, пісня-друг. Тож не випадково і на його твор
чому вечорі в Будинку композиторів панувала атмосфера 
радісного єднання з піснею.

М. СУТОРИХІНА

ВІТАЄМО ЮВІЛЯРІВ!

...60 років музикознавцю, доктору мистецтвознавства Надії 
Олександрівні Горюхіній;

* * *

...60 років композитору Анатолію Панасовичу Коломійцю;
* * *

...50 років композитору Володимиру Яковичу Подгорному.
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По шляху вдосконалення

Музичні вузи та середні навчальні заклади України, в 
основному, успішно вирішують поставлені перед ними зав
дання державної важливості — підвищують якість підготов
ки і виховання музикантів-професіоналів. Провідна роль 
у цьому належить Київській консерваторії, яка систематич
но подає методичну допомогу всім ланкам музичної освіти. 
Кращі наші педагоги часто виїжджають у вузи й училища 
республіки, читають лекції, беруть участь у концертах, 
тематичних семінарах, дають консультації. На базі кон
серваторії проводяться наукові конференції, звіти учнів 
музичних училищ; педагоги беруть активну участь у роз
робці програм підвищення кваліфікації викладачів у се
редній ланці освіти.

Велике значення має те, що наші професори і викладачі 
очолюють державні іспитові комісії в музичних училищах. 
Плідною також є участь пріовідних музикознавців в огля- 
дах-конкурсах учнів спеціальних шкіл-десятирічок. Через 
наш факультет підвищення кваліфікації викладачів остан
нім часом добре налагоджено контакти кафедр з усіма від
ділами музичних училищ. Значною подією в музичному 
житті України стало проведення на базі столичної консер
ваторії республіканських конкурсів молодих виконавців на 
духових і народних інструментах. Отже, набуто чималий 
досвід цієї корисної роботи. Однак він ще недостатньо 
узагальнений і вивчений, досі нема обгрунтованої, справді 
наукової системи подання методичної допомоги середнім 
навчальним закладам. Чекають свого вирішення багато ін
ших проблем навчання у вищих і середніх закладах.

Тим часом зрослі вимоги до молодого спеціаліста зобо
в’язують нас по-новому глянути на зміст всієї музичної 
освіти, методів навчання та наукової організації навчаль
ного процесу. Більш серйозного підходу вимагають творчі, 
професіональні та методичні контакти Київської консерва
торії з музичними вузами та середніми навчальними за
кладами республіки.

Проблема підвищення якості підготовки спеціалістів по
чинається 8 питання: кого ми маємо вчити, тобто, чи справді 
здібних і професіонально підготовлених юнаків і дівчат 
ми приймаємо до вузу? Чи не доведеться нам переучувати 
їх? І тут на перший план виступає проблема спадковості 
всіх ланок музичної освіти, єдиної методичної спрямова
ності навчання, проблема взаємодії вуз — училище.

Підсумки цьогорічних вступних іспитів у Київській кон
серваторії викликають занепокоєння. Ось деякі факти. На 
фортепіанний факультет було подано лише 86 заяв — най
менше за останні 10 років. Через це конкурс був зовсім 
незначний, у середньому на одне місце виявилось трохи 
більше двох претендентів...

Кафедра композиції констатувала недосить високий рі
вень підготовки абітурієнтів з фаху. Це наводить на дум
ку, що надалі нам слід запровадити попереднє прослуху
вання учнів середніх музичних навчальних закладів на 
місцях з участю композиторів — викладачів консерваторії.

Екзаменаційна комісія кафедри скрипки звертає увагу 
на слабку підготовку з фаху випускників Уманського, Дро
гобицького, Чернігівського, Вінницького та Житомирського 
училищ. їх керівникам і педагогам слід серйозно подбати 
про якість підготовки струнників, насамперед альтистів і 
скрипалів. Не можна було не помітити низький рівень 
відповідей абітурієнтів на запитання педагогів під час ко
локвіуму, причому серйозні прогалини виявляли навіть де
які відмінники з фаху. Як бачимо, проблема підвищення за
гальному зичної культури абітурієнтів не втрачає своєї акту
альності. Про це повинні завжди пам’ятати викладачі і гро
мадські організації середніх навчальних закладів.

Кафедра народних інструментів також занепокоєна по
мітним зниженням рівня підготовки вступників з окремих 
спеціальностей, особливо — гітари, домбри, балалайки. При
чина такого становища в тому, що відповідні відділи учи
лищ знизили вимогливість до майбутніх виконавців на цих 
інструментах. Що ж до гітари, то в училищах взагалі 
немає педагогів-фахівців даного профілю.

Значно поліпшилась підготовка бандуристів в училищах 
республіки, за винятком Ровенського. Екзаменаційна ко
місія звернула увагу на те, що у його випускників — серйоз

ні недоліки в постановці руки та техніці звуковидобування.
Педагогічні кадри музичним училищам постачають вузи, 

отже успіх діяльності училищ великою мірою залежить від 
того, яких фахівців готують консерваторії, музично-педа
гогічний інститут, інститут мистецтв. Звідси постає про
блема змісту підготовки викладачів з кожної спеціальності, 
визначення фахових і загальноосвітніх вимог, сукупності 
інформації, яку їм необхідно засвоїти для наступної педа
гогічної діяльності. Інакше кажучи, йдеться про створення 
моделі спеціаліста з даного фаху.

Для вирішення проблем моделювання, прогнозування, 
спадковості у навчанні необхідна струнка, науково обгрун
тована система всієї методичної роботи. Створення її вже 
розпочате в Київській консерваторії і провадиться в кіль
кох напрямках. Перший — удосконалення навчального про
цесу в вузі: моделювання спеціаліста — випускника кон
серваторії; керівництво комплексною розробкою науково- 
методичних тем, пов’язаних з навчанням у вузі. Другий — 
взаємозв’язок вузу і середньої ланки освіти: організація 
методичної допомоги в різних формах, розробка рекоменда
цій по поліпшенню навчального процесу. Третій — удоско
налення положень та програм для факультету підвищення 
кваліфікації викладачів музичних училищ з урахуванням 
актуальних завдань вищої школи.

Значна робота проведена у нас по організації стрункої 
системи внутрівузівського контролю за якістю підготовки 
фахівців. Новим науковим змістом наповнились навчальні 
плани і програми, введено нові спеціалізації, успішно пра
цює широка мережа спецсемінарів. Це забезпечує поліп
шення загальноосвітньої і спеціальної підготовки студен
тів, розвиток їх самостійності у творчому оволодінні знан
нями. Значно удосконалено викладання суспільних наук 
і його зв’язок із завданнями комуністичного виховання.

Успішно впроваджуються в навчальний процес технічні 
засоби. Це сприяє виробленню у студентів навичок кори
стування апаратурою, підвищує інформаційно-виховну ефек
тивність кожної учбової години і полегшує працю викла
дачів. Глибоко проаналізувавши результати цієї роботи, 
Міністерство культури УРСР запропонувало Київській кон
серваторії організувати найближчим часом міжвузівську 
кафедру наукової організації навчального процесу.

Нас хвилює не лише навчання студентів, а й раціональ
ний розподіл випускників. Насамперед слід подолати певні 
труднощі на шляху вокалістів до сцени. Досі Міністерство 
культури лише в незначній кількості планує заявки, в яких 
враховується специфіка голосів та виконавський профіль 
випускників. Ми вважаємо конче необхідним надати мож
ливість майбутнім артистам прослухатись в оперних теат
рах та інших професіональних колективах. На практиці ж 
це відбувається стихійно, в результаті чого навіть не всі 
випускники-відмінники дістають роботу за фахом. Було б 
доцільно за прикладом інших союзних республік, зокрема 
РРФСР, наприкінці другого півріччя проводити огляд ви- 
пускників-вокалістів, запросивши на нього художніх керів
ників театрів та концертних установ.

Враховуючи, що Київська консерваторія одна з провід
них у республіці і в Союзі, Міністерству культури УРСР 
варто розподіл молодих фахівців починати з неї, цим са
мим надавши їм можливість ширшого вибору призначень, 
конкретизованих за спеціальністю. При направленні музи
кознавців у музичні училища також слід зазначати, де 
потрібен історик, а де — теоретик. Само собою зрозуміло, 
що відмінникам навчання, лауреатам, активістам громад
ської роботи треба надавати певні переваги, насамперед 
право першими одержувати направлення на роботу і оби
рати посаду. Це буде великим стимулом підвищення якості 
підготовки кадрів мистецтва на виконання Постанови ЦК 
КПРС «Про роботу з творчою молоддю». Зі свого боку 
професори, викладачі консерваторії і далі докладатимуть 
усіх зусиль, щб виконати свій обов’язок.

О. ТИМОШЕНКО, 
проректор Київської консерваторії 

по навчальній роботі
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ДНІ БРАТИСЛАВИ

Вітальні написи «Ласкаво просимо, 
дорогі братіславські брати!», яскрава 
емблема на площах і вулицях Києва 
заздалегідь сповіщали про свято. У кни
зі великої дружби міст-побратимів від
крито нову сторінку.

Гостями киян стали 500 робітників, 
трудівників сільськогосподарських ко
оперативів, учених, діячів мистецтва. 
Делегацію очолив член Президії ЦК 
Компартії Словаччини перший секретар 
Братіславського міськкому партії Гей- 
за Шлапка. У програмі Днів — зустрічі 
з робітниками київських підприємств, 
мітинги дружби.

Свято відкрилося урочистим мітингом 
на площі Жовтневої революції, де зі
бралися посланці міста-побратима, 
представники трудящих усіх районів 
Києва.

Відкриттю Днів Братіслави був при
свячений великий концерт словацьких 
майстрів мистецтв і самодіяльних ко
лективів. Серед його учасників попу
лярний у Братіславі фольклорний ан
самбль «Димитровец», створений робіт
никами хімічних заводів імені Димит- 
рова, які уклали договір про співдруж
ність з колегами київського виробни
чого об’єднання «Хімволокно».

Життєрадісні композиції — в репер
туарі ансамблю пісні і танцю «Луч- 
ніца», лауреата Державної премії іме
ні Клемента Готвальда. Народившись 
ЗО років тому на першій ударній мо
лодіжній будові республіки, він завою

Виступае ансамбль иЛучніца».

вав славу невтомного збирача й про
пагандиста народної творчості.

Арії з опер відомих словацьких ком
позиторів виконали солісти Словацько
го національного театру С. Галакова 
і П. Дворський. Оригінальну сучасну 
хореографічну композицію показали 
молоді артисти балету М. Черна і 
П. Вокоун. Класична музика звучала 
у виконанні Словацького камерного 
оркестру під керуванням заслуженого 
діяча мистецтв ЧССР Б. Вархала.

«Дні Братіслави в столиці Україн
ської Радянської Соціалістичної Рес
публіки,— писала братіславська газета

Заключний концерт в палаці єУкраїна»,

«Правда»,— стали ще однією перекон
ливою маніфестацією чехословацько- 
радянської дружби. У Києві братіслав- 
ці почувають себе як дома. На голов
ній вулиці столиці України — Хреща
тику — транспаранти з словами приві
тання і дружби словацькою мовою, 
всюди майорять державні прапори 
ЧССР, у кращих залах міста виступа
ють наші співаки, танцюристи і музи
канти, тут відкрито виставку про Бра- 
тіславу».

О. ІВАНЕНКО

О РБ ІТ *! У К РА ЇН С Ь К О Ї М УЗИКИ

УСПІХ СПІВАЧКИ
Болгарії відбувся IX Міжнарод
ний фестиваль «Софійські музич
ні тижні», присвячений 100-річчю 
визволення країни від османсько

го іга. На свято приїхали художні ко
лективи, майстри мистецтв. У складі 
радянської делегації була солістка Оде
ського театру опери та балету, народна 
артистка СРСР Н. Ткаченко. На сцені 
Національного театру опери та балету 
вона виконала заголовну партію в опе
рі «Аїда» Дж. Верді (Амнеріс —  заслу
жена артистка РРФСР Г, Борисова,

Амонасро —  Д. Станчев, Радамес —  
Д. Дамянов). Диригував спектаклем за
служений артист Народної Республіки 
Болгарії Іван Маринов.

З учасниками мистецького форуму 
зустрівся Перший секретар БКП, Голова 
Державної Ради НРБ Тодор Живков.

ГАСТРОЛІ ДРУЖБИ
З Польської Народної Республіки по

вернувся оркестр народних інструмен
тів Одеської обласної філармонії, який

виступав там у відповідь на гастролі 
оркестру «Старовинна музика» під ке
руванням В. Шиманського.

Слухачі високо оцінили майстерність 
оркестру, його головного диригента 
В. Касьянова, солістів-вокалістів народ
них артистів УРСР Г. Поливанової та 
М. Огренича, заслужених артистів УРСР 
І. Пономаренка та А. Бойка, лауреата 
міжнародного конкурсу І1. Ширіної, ла
уреата фестивалю в Югославії О. Ка- 
сьянової, соліста філармонії заслуже
ного артиста УРСР С. Закорського.
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Глядачі Ростова познайомилися з ми
стецтвом Київського театру оперети, 
який показав на гостролях кращі свої 
вистави: «Товариш Любов» В. Ільїна, 
«Три мушкетери» М. Дунаєвського, «Со- 
рочинський ярмарок» О. Рябова, «Ци
ганський барон» Й. Штрауса та ін. Від
булася прем'єра музичної комедії 
«Лівша» В. Дмитрієва (режисер В. Бег- 
ма, диригент Є. Дущенко, художник 
П. Межировський).

Артисти побували у Волгодонську на 
будівництві заводу «Атоммаш», зустрі
лися з робітниками, виступили в кон
церті.

Кілька вистав театр показав трудя
щим сільських районів області.

Під час великої гастрольної подорожі 
до чотирьох братніх республік —  Ка
захстану, Киргизії, Таджикистану й Уз
бекистану —  колектив Державної заслу
женої академічної хорової капели 
УРСР «Думка» дав понад тридцять кон
цертів, які відвідали десятки тисяч слу
хачів. Маршрут українських митців —  
14 тисяч кілометрів. Виступи, що про
ходили з величезним успіхом, відбули
ся в 15 містах.

«Думка» побувала в Уральську, Актю
бінську, Кзил-Орді, Чимкенті, Усть- 
Каменогорську, Семипалатинську, Тал
ди-Кургані... Де б не виступали арти
сти, скрізь відчували вони дружбу, ін
терес до українського мистецтва. Особ
ливо схвилював фінал концерту у Фрун- 
зенській філармонії, коли весь зал, сто
ячи, разом з капелою співав «Реве та 
стогне Дніпр широкий» українською і 
киргизькою мовами. З великого дороб
ку капели до гастрольного репертуару 
ввійшло найкраще, що давало досить 
повне уявлення про її виконавський 
діапазон. З творів українських радян

ських композиторів прозвучали «Рево
люція іде» К. Данькевича, «Тече вода 
в синє море» Б. Лятошинського, «Сто
їть гора високая», «Думи мої», «Вер
ховино, світку ти наш» в обробці 
В. Кирейка, Є. Козака, Д. Задора. Ви
конувалися «Венеціанська ніч» М. Глін- 
ки, «Веснянка» М. Лисенка, «Італійська 
полька» С. Рахманінова, «Мрії» Р. Шу- 
мана, «Неаполітанська тарантела» 
Дж. Россіні, а також російські народ
ні пісні.

У кожному місті на концерти «Дум
ки» приходили численні аматори спі- 
ву, учні та викладачі музичних навчаль
них закладів. Артисти подарували ба
гатьом професіональним і самодіяль
ним колективам ноти пісень, а від гос
тинних господарів одержали твори мі
сцевих композиторів.

З КОНЦЕРТАМИ НА ВАМ
Велика творча бригада у складі ест

радного ансамблю ,і вокалістів Жовтне
вого Палацу культури та артистів Укр- 
концерту побувала на східній дільниці 
Байкало-Амурської магістралі. Артисти 
зустрілися з будівниками станцій Ургал, 
Алонка, жителями районного центру 
Чегдомин.

Естафету культурного шефства над 
першопрохідцями тайгової траси кияни 
прийняли у народного театру Сєвєродо
нецького об'єднання «Азот», який ви
ступив перед бамівцями із спеціально 
підготовленою музично-поетичною ви
ставою «Революція продовжується».

На БАМі виступали співаки Г. Мурзай, 
П. Топчій, Н. Якимова, ансамблі: воро- 
шиловградська «Веселка», харківські 
«Коробейники», тернопільський «Збруч», 
ровенська «Олеся» та інші філармоніч
ні колективи.

У столиці Грузії успішно виступили 
посланці Одеси. У Великому залі Тбі
ліської консерваторії імені В. Сара- 
джішвілі президія Музично-Хореогра
фічного товариства Грузії організувала 
концерт-зустріч. У ньому взяли участь 
струнний квартет Одеської філармонії у 
складі: Л. Ульяш (перша скрипка), 
А. Коцюба (друга скрипка), О. Брашо- 
вецький (альт), В. Хорошев (віолон
чель), солісти —  доцент Одеської кон
серваторії М. Глазунова (фортепіано), 
заслужений артист УРСР С. Закорський 
(флейта). Українські музиканти висту
пали разом з Камерним оркестром Му
зично-Хореографічного товариства Гру
зії (диригент В. Шубладзе).

У програмі —  Концерт для флейти з 
оркестром О. Горделі, «Мініатюра» 
для камерного оркестру Л. Касрадзе, 
Концерт для флейти і фортепіано з 
оркестром Б. Тищенка, «Проста симфо
нія» Б. Бріттена, Дві п'єси для струн
ного оркестру П. Хіндеміта, Фантазія 
для струнного квартету і камерного 
оркестру С. Цінцадзе.

Авторський вечір відомого компози
тора народного артиста Грузинської 
РСР Р. Габічвадзе відбувся в одесько
му Будинку вчених. Камерний оркестр 
під керуванням М. Тручинського вико
нав «Камерну симфонію», присвячену 
Д. Шостаковичу. З фортепіанними тво
рами Р. Габічвадзе познайомили слу
хачів студенти консерваторії І. Федо- 
рова та М. Уманський, учениця музич
ної школи імені П. Столярського 
Т. Овчинникова. Про творчість Р. Габі
чвадзе розповіла слухачам кандидат 
мистецтвознавства Р. Розенберг.

Успішно пройшли в Одесі гастролі 
головного диригента Державного сим
фонічного оркестру Аджарії Г. Гоци- 
рідзе. В його інтерпретації яскраво 
прозвучала Третя симфонія Б. Лято
шинського.

І. ІЛЮШИН

У Б Р А Т Н ІХ  РЕ С П У Б Л ІК А Х

Музика Казахстану і Грузії
Творчість казахських та грузинських композиторів розви

вається під знаком інтенсивного вивчення фольклору, напо
легливих пошуків нових шляхів до поглибленого розуміння 
основ народного музичного мислення, до відтворення його 
найсуттєвіших особливостей на основі технологічних досяг
нень вітчизняної і світової музичної культури. Це перекон
ливо засвідчили VI з’їзд Спілки композиторів Казахської 
РСР та пленум Спілки композиторів Грузинської РСР, які 
відбулися у квітні цього року. Показово, що в концертах 
не прозвучало жодного твору, автор якого мав би за мету 
показати лише штучно ускладнену, абстраговану від конк
ретного ідейно-художнього змісту техніку.

Доробок казахських композиторів був представлений на 
з’їзді в Алма-Аті. Жанр опери репрезентований двома фун
даментальними працями — «Алпамис» Е. Рахмадієва (ліб- 
ретто К. Кенжетаєва) і «Енлік та Кебек» Г. Жубанової 
(лібретто С. Жиєнбаєва). Це монументальні історико-геро- 
їчні полотна, де кохання головних героїв зображене на 
широкому тлі народного життя. Обидва твори пов’язані з 
різними видами казахського фольклору.

Жанр хорової поеми характеризується зверненням до су
часної тематики («Молоді механізатори» і «Весняні голо
си» Е. Рахмадієва, слова К. Мирзалієва), тяжінням до роз
горнутої циклічної форми («Пори року» С. Мухамеджано- 
ва, слова Абая), осмисленням фольклорного матеріалу на 
основі прийомів та засобів сучасної композиторської тех
ніки, що надає своєрідних барв усталеній системі засобів

хорового письма («Толгау» та «Партквиток» Г. Жубанової, 
.слова Т. Молдагалієва).

/  Серед суто оркестрових творів загальну увагу привернула 
прозора за фактурою п’єса «Ата-толгау!» Н. Тлендієва, у 
якій глибоко виявлені деякі специфічні особливості казах
ського народного інструментарію. Симфонічний жанр пред
ставлений Третьою симфонією А. Бичкова, Третьою сим-

» фонією Г. Гризбила, Другою 0. Гейльфуса, поемами «Арда- 
герлер» М. Койшибаєва, «Пам’яті Пабло Неруди» Б. Лучин- 
ського та ін. Інтенсивно розвивається жанр концерту з 
симфонічним оркестром, що засвідчили твори С. Мухаме- 
джанова (скрипковий), К. Кужам’ярова (для труби), Н.Мен- 
дигалієва (фортепіанний), Ж. Турсунбаєва (альтовий) таін. 
Особливу увагу привертає твір 0. Гейльфуса, присвячений 
видатному німецькому композиторові Г. Ейслеру. Тут роз
кривається тема боротьби з фашизмом. І хоча симфонія не 
в усьому досконала, вона все ж приваблює глибиною за
думу, оркестровою майстерністю автора.

Казахські композитори багато пишуть для дітей, активно 
працюють у камерних жанрах. Приємною несподіванкою, 
особливо для гостей з’їзду, був широкий показ естрадної 
музики. Передусім приваблює те, що вона міцно спирається 
на фольклорні інтонації. Провідні жанрові різновиди пісні 
на революційну та громадянську тематику, ліричні твори 
про кохання,, жартівлива пісня, інструментальна мініатю
ра та розгорнена сольно-оркестрова форма (репрезентова
на Прелюдією для сопрано-саксофона з оркестром та Кон
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цертом для флейти з естрадним оркестром О. Гур’янова). 
Завершилися концерти з’їзду одним з найяскравіших тво
рів, включених до програми,— ораторією Г. Жубанової 
«Лист Леніна» (на слова С. Жієнбаєва за оповіданням «Два
дцять чотири години» Г. Мусрепова). Солісти — вокалісти 
та читці, мішаний і дитячий хори, симфонічний оркестр 
і розвинені партії народних інструментів та органа, міцна 
опора на національний мелос і фрагментарне використан
ня найновіших прийомів сучасного хорового письма — все 
це зумовило своєрідний стилістичний сплав у композиції 
ознак східної і західної музики. В цілому ораторія спри
ймається як якісно новий крок в еволюції жанру.

У роботі з’їзду взяли участь секретар ЦК Компартії 
Казахстану С. Н. Імашев, заступник голови Ради Міністрів 
республіки Ш. Ж. Жанибеков, завідуючий відділом культу
ри ЦК Компартії Казахстану М. І. Ісіналієв, відповідаль
ний працівник ЦК Компартії Казахстану Т. Б. Ібраєв. Се
ред гостей, що виступили на обговоренні концертів,— 
А. Хірвессоо (Естонія), І. Пуйшис (Литва), М. Абдраєв 
(Киргизія), Б. Ямпілов (Бурятія) та багато інших.

Дуже насиченою була програма пленуму Спілки компо
зиторів Грузинської РСР. У 16 концертах прозвучали сим
фонії, інструментальні концерти, опери, балет, оперета, хо
рові, вокально-інструментальні та камерні твори. Таке жан
рове розмаїття — типове для звітів організацій, що мають 
сильний творчий склад і багаті мистецькі традиції. Особ
ливістю пленуму був широкий показ фольклорної музики. 
В одному з концертів прозвучали старовинні грузинські на
співи, що орієнтовно датуються V—VI століттями. Виконав 
їх чоловічий аматорський колектив «Фазіс». В іншому 
фольклорно-етнографічному концерті чотири чоловічих хори 
по черзі співали пісні різних народностей Грузії.

Широкий показ фольклорних зразків дав змогу осягну
ти, наскільки міцні й багатопланові зв’язки грузинської

професіональної музики з народною. Це переконливо за
свідчили опери «Викрадення місяця» О. Тактакішвілі і 
«Знегоди Дариспана» Г. Члаїдзе, балет «Далі та Мисли
вець» С. Цінцадзе і оперета-мюзикл «Чанчура» Ш. Мілора- 
ви, Концерт А. Баланчівадзе для камерного оркестру та 
фортепіано і «Старовинні грузинські написи» Б. Квернадзе 
для тенора та симфонічного оркестру тощо. Дуже важливо, 
що композитори середньої і молодшої генерацій, як і стар
ші митці, також прагнуть виробляти власну манеру звуко
пису на основі народного музичного мислення. Одним з 
плідних наслідків цієї тенденції є народження справді та
лановитого фундаментального твору — «Гурійські пісні» 
І. Кічекмадзе для хору і симфонічного оркестру, а також 
поява «Чотирьох фантазій на народні теми» Р. Кажілоті, 
заснованих на різних видах грузинського музичного фольк
лору.

Наприкінці заключного концерту у високопрофесіональній 
інтерпретації Заслуженого симфонічного оркестру Грузії 
під керівництвом народного артиста республіки лауреата 
Державної премії імені Шота Руставелі Дж. Кахідзе про
звучала П’ята симфонія заслуженого діяча мистецтв Груз. 
РСР, лауреата Державної премії СРСР Г. Канчелі, яка спра
вила глибоке враження. В ній оспівуються людина і земля, 
втілюються глибокі роздуми автора про життєві колізії, дра
матичні й ліричні.

VI з’їзд Спілки композиторів Казахстану і пленум Спіл
ки композиторів Грузії стали важливими подіями в ми
стецькому житті всієї країни. Вони переконливо показали, 
що період «експерименту заради експерименту», ще недавно 
досить модний, відходить у минуле. Новітні прийоми й за
соби перевіряються практикою і поступово стають складо
вою частиною реалістичної музики на сучасному етапі її 
розвитку.

В. КЛИН

Від комуза—до симфонічного оркестру
Киргизія здавна славилася традиціями народної твор

чості — в республіці чимало талановитих акинів та імпро
візаторів. Після Великої Жовтневої соціалістичної револю
ції постало завдання створити професіональне музичне ми
стецтво і зокрема національну оперу та балет. Велику допо
могу музикантам республіки подали російські композитори 
В. Власов і В. Фере, які й написали першу музичну виста
ву «Алтин Киз» («Золота дівчина») за поемою Д. Бокон- 
баєва про організацію колгоспів у Киргизії (прем’єра відбу
лася 12 травня 1937 р.). Спектакль завершив початковий 
етап становлення національного музичного театру.

В основу другої музичної драми «Аджал ордуна» («Не 
смерть, а життя») В. Власова, А. Малдибаєва і В. Фере, на
писаної за п’єсою Д. Турусбекова, покладено справжні події 
повстання киргизів проти царських сатрапів та байманапів. 
Ці дві вистави підготували грунт для створення першої 
киргизької опери «Ай-Чурек» («Місячна красуня»). В. Вла
сов, А. Малдибаєв і В. Фере написали її за мотивами кир
гизького героїчного епосу «Манас», який став невичерпним 
джерелом тем для композиторів, художників, літераторів. 
Цей величний пам’ятник народної творчості складається з 
трьох частин — «Манас», «Семетей» і «Сейтек», пов’язаних 
єдиною сюжетною лінією. Головний герой епосу — легендар
ний батир Манас наділений величезною силою народної 
мудрості і творчої фантазії. Він перемагає всіх ворогів на
роду. Нездоланні також і син Манаса Семетей та онук Сей
тек. Епос «Манас», що налічує понад 400 тисяч віршованих 
рядків, сторіччями зберігався в пам’яті народу і тільки в 
наші дні був зібраний та записаний.

Сюжет опери «Ай-Чурек» побудований на яскравому епі
зоді сказання про життя й кохання Семетея і дочки Ахун- 
хана красуні Ай-Чурек. Автори лібретто — три видатні кир
гизькі поети Д. Боконбаєв, Д. Турусбеков та К. Маліков.

26 травня 1939 р. в Москві відкрилася перша Декада 
киргизької літератури та мистецтва, яка продемонструвала 
досягнення музичної культури республіки. Театр опери та 
балету було нагороджено орденом Леніна, а 72 учасники 
декади — орденами і медалями.

Нелегко було долати труднощі на шляху створення бале
ту, оскільки форми ансамблевого виконавства, культура

танцю до революції в Киргизії були не відомі. Всі ігри 
та музичні змагання засновані на виявленні особистої іні
ціативи, хоробрості, сили і спритності. Акини, співаки, ко- 
музчи прагнули перемогти в змаганні іншого виконавця. 
Навіть «кошок» (голосіння), де кілька жінок співали ра
зом, вимагав, щоб кожна мала свої слова.

Творці першого киргизького балету хореографи М. Хол- 
фін і Л. Жуков спочатку ставили танці в операх, викорис
товуючи рухи з народних ігор, обрядів. Час підтвердив, що 
такий шлях створення національного балетного спектаклю 
правильний.

Перший киргизький балет «Анар» В. Власова і В. Фере 
(лібретто К. Ешмамбетова і М. Холфіна) був створений 
в 1940 р. В його постановці брали участь випускники кир
гизької групи Ленінградського хореографічного училища 
ім. А. Ваганової. В музиці автори широко використали на
родні киргизькі мелодії. Ліричний зміст не затіняє основної 
ідеї твору: перед організованим виступом народу тиранія 
безсила. Спектакль поклав початок створенню професіо
нального мистецтва балету.

Сьогодні поряд з шедеврами світової класики на сцені 
театру йдуть твори радянських композиторів і зокрема на
ціональні опери «Манас» і «Токтогул» В. Власова, А. Мал
дибаєва і В. Фере, «Серце матері» С. Германова, одноакт
ний балет В. Власова і В. Фере «Селькінчек» та ін.

Успішно працювали і зараз працюють у симфонічному, 
кантатно-ораторіальному, камерно-інструментальному жан
рах композитори А. Тулєєв, А. Малдибаєв, А. Джанибеков, 
Т. Ерматов, М. Абдраєв, К. Молдобасанов, Н. Давлесов та 
інші.

В Киргизії створено Державну ордена Трудового Черво
ного Прапора філармонію ім. Т. Сатилганова, яка має сим
фонічний оркестр і оркестр народних інструментів ім. К. Оро- 
зова, тут діють інститут мистецтв ім. Б. Бейшеналієвої, три 
музичні училища, кафедра музики при двох педагогічних 
інститутах, понад 50 музичних шкіл, більш як три з поло
виною тисячі самодіяльних колективів.

Мистецтво видатних діячів — народних артисток СРСР спі
вачки Сайри Киїзбаєвої та балерини Бібісари Бейшеналіє
вої відоме далеко за інежами республіки. Справжньою по
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дією в мистецтві Киргизії було присудження балету «Ма
теринське поле» К. Молдобасанова, поставленому1 в Кир
гизькому театрі опери та балету, Державної премії СРСР 
за 1976 рік. Лауреатами стали Композитор і диригент спек
таклю К. Молдобасанов, балетмейстер У. Сарбагішев, артис
ти Р. Чокоєва і А. Токомбаєва. Лібретто балету-ораторії 
написали М. Баялінов і М. Ахунбаев за однойменною повіс
тю Ч. Айтматова. Музика твору емоціональна, колоритна, 
поєднує сучасні виражальні засоби з самобутніми націо
нальними мелодіями і ритмами.

Понад три десятиріччя відділяють нас від постановки 
першої опери, першого балету, від першого виступу кир
гизького оркестру народних інструментів. Вдивляючись в 
афіші театрального Фрунзе, з радістю думаєш про той ве
ликий шлях, який пройшла республіка від комуза до сим
фонічного оркестру, від окремих виконавців, що не знали 
нот, до опери, балету, симфонії, кантати. Свідченням до
сягнень киргизького мистецтва, народженого Великим 
Жовтнем, є й те, що творчі колективи і окремі виконавці 
з успіхом виступають за кордоном.

Династія митців
Цього року в Естонії відбулися великі музичні торжества, 

присвячені ювілеям трьох найвизначніших композиторів 
республіки: Артура, Еугена та Віллема Каппів. У програ
мі — науково-теоретична конференція, симфонічні, камерні 
та хорові концерти з творів митців, перегляд опери «Рем- 
брандт» Еугена Каппа, поставленої на сцені театру «Ване- 
муйне» в Тарту, а також сцен з інших його опер та ба- 
летів, відкриття меморіальної дошки в Талліні, подорожі 
по республіці, зустрічі з трудящими.

Творчість Артура, Еугена та Віллема Каппів впливала на 
розвиток естонської національної музики протягом більш 
як трьох чвертей нашого століття і є кращим набутком 
професіональної музичної культури республіки. Відомі та
кож імена батька Артура — Йозепа Каппа та батька Віл
лема— Ханса Каппа, чия діяльність як вчителів, керівників 
хорів та органістів перетворила Сууре-Яані (батьківщина 
композиторської династії) у місто, відоме своїми традиція
ми в найширшій популяризації музики.

Кілька слів про кожного з ювілярів.
Артур Капп (1878—1952) — один з найкрупніших естон

ських симфоністів. Кожна з п’яти його симфоній є поміт
ною подією в музичному житті всієї країни. Так, Друга 
симфонія написана під впливом пережитого у Великій Віт
чизняній війні, Четверта («Молодіжна») присвячена 30-річ- 
чю Ленінського комсомолу, П’ята — «Симфонія миру». Ви
хованець Петербурзької консерваторії (клас М. Римського- 
Корсакова), Артур Капп глибоко опанував традиції росій
ської музичної класики, сполучаючи їх у своїй творчості 
з кращими рисами естонського фольклору. Масштабність, 
філософська глибина, драматизм, поліфонічна майстер
ність — найсуттєвіші сторони обдаровання маститого ком
позитора. Це яскраво засвідчили включені до програми му
зичного свята на честь 100-річчя від дня народження Арту
ра Каппа камерні твори та Четверта симфонія, що про
звучала у чудовому виконанні симфонічного оркестру 
Естонії під керуванням Нееме Ярві.

Великі заслуги А. Каппа і в галузі концертної діяльності. 
Протягом усього життя він виступав як органіст-імпрові- 
затор. Багато уваги приділяв громадській та педагогічній 
роботі (серед його учнів — відомі естонські композитори 
Е. Капп, Р. Пяетс, Г. Ернесакс та ін.).

Еуген Капп (1908) — продовжувач кращих традицій сво
го батька. Будучи автором трьох симфоній, багатьох камер
но-інструментальних та хорових композицій, основну час
тину своєї творчості він присвятив музично-театральним 
жанрам. У доробку митця — п’ять опер («Вогні помсти», 
«Співець свободи», «Зимова казка», «Невловима», «Ремб-

Та^ не тільки гастрольні поїздки характеризують куль-*| 
турю зв’язки республіки з країнами Європи, Азії, Африки." 
Майстри мистецтв допомагають зарубіжним творчим колек
тивам. Балетмейстер Е. Мадемилова кілька років викладала 
в хореографічному училищі Ханоя, артист балету Р. Ураз- 
гельдієв — у Єгипті та Ірані. Таких прикладів багато.

Великою подією в культурному житті Киргизії є щоріч
ні фестивалі мистецтв «Весна Ала-Тоо» (останній було при
свячено сторіччю міста Фрунзе). В них беруть участь кращі 
творчі колективи і солісти країни.

Закінчити розповідь хочеться словами першого секретаря 
ЦК Компартії Киргизії тов. Т. У. У су ба дієва, який відзна
чив, що «...багатогранні успіхи культурної революції, до
сягнуті на основі величезної братерської допомоги російсь
кого та інших народів нашої країни, є важливим завою
ванням киргизького народу на шляху соціалістичного бу
дівництва».

Фрунзе Г. ЖЕРЕБКЕР

рандт»), два балети («Калевіпоег», «Золотопрялі»). Коли мо
виться про твори, що репрезентують естонську радянську 
класику, то насамперед називають «Вогні помсти» і «Ка
левіпоег», які повного мірою заслуговують на таку високу 
оцінку.

Остання опера композитора — «Рембрандт», виконана на 
музичних торжествах на честь 70-річчя від дня народження 
Е. Каппа, виявляє плідні пошуки автора, який не задо
вольняється досягнутим. Камерна за складом, написана су
часною музичною мовою, вона вирізняється поглибленим 
психологізмом і драматичною насиченістю.

Творчість Е. Каппа завжди партійна і актуальна. Це пе
реконливо засвідчують кантати «Жовтень і червень», «Пісня 
про Леніна», «Балтійське море — мирне море», ораторія 
«Ернст Тельман» тощо.

Багато років митець займався педагогічною роботою. Се
ред його учнів — відомі естонські композитори Г. Подель- 
ський, В. Тамберг та ін. Велику увагу приділяє компози
тор і громадській діяльності. Він — депутат Верховної Ради 
СРСР четвертого і п’ятого скликань, депутат Верховної Ради 
Естонської РСР другого і третього скликань, член ЦК Ком
партії Естонії; багато років був головою правління Спілки 
композиторів республіки. Заслуги Е. Каппа відзначені трьо
ма Державними і трьома республіканськими преміями, він 
удостоєний звання народного артиста СРСР, а в день свого 
70-річного ювілею — звання Героя Соціалістичної Праці.

Віллєм Капп (1913—1964) — племінник та учень А. Каппа 
і X. Еллера. «Від Артура Каппа я взяв міцну драматичну 
основу, від Хейно Еллера — вміння відточувати кожну де
таль»,— говорив про себе композитор. В. Капп — автор 
двох симфоній, опери «Лембіту» на історичну тему, бага
тьох хорових і камерних творів. Особливу популярність 
принесли митцеві йогб,> вокальні композиції, що вирізня
ються романтизмом, природністю мелодичних ліній, проник
ливістю образів. Це, зокрема, хори «Песнь рьібака», «Лес», 
«Одолжи мне каннель, Ванемуйне», сольні пісні «Пленник», 
«Тн пришла», «Песня весньї» та ін. їх часто виконують як 
професіонали, так і учасники художньої самодіяльності.

На музичні торжества династії Каппів до Естонії прибу
ли композитори та музикознавці з різних республік. Це не 
лише переконливо засвідчило міцну дружбу митців усієї 
країни, а й сприяло пропаганді національної музики. Вели
ку увагу цьому культурному заходу приділили ЦК Компар
тії Естонії, Міністерство культури і Спілка композиторів 
республіки.

Л. РЖИМОВСЬКА
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Від цехів, бригад, відділків...

Проаналізувавши підсумки Першого Всесоюзного фести
валю самодіяльної художньої творчості трудящих, республі
канський та обласні будинки художньої самодіяльності 
профспілок України рішуче посилили увагу до аматорських 
гуртків, які діють у клубах, червоних кутках цехів, бригад, 
відділів, дільниць тощо. Як правило, ці колективи, неве
ликі за складом, очолюють найдосвідченіші з учасників — 
робітники, колгоспники, службовці, які, проте, не мають 
спеціальної підготовки.

Тисячі ансамблів різних жанрів, агітаційно-художніх 
бригад, окремих співаків, інструменталістів і читців досі 
працювали самотужки, мало хто користувався допомогою 
фахівців. Тим часом своїми концертами вони обслуговують 
не меншу аудиторію, ніж хори, оркестри та інші колективи 
палаців культури під керуванням професіональних дириген
тів та режисерів. Але дедалі помітніша різниця у рівнях 
виконавства. Тож необхідно подбати про належну якість 
програм ентузіастів, про високу ефективність кожного їх 
виступу, як того вимагав Постанова ЦК КПРС «Про даль
ший розвиток самодіяльної художньої творчості».

За рішенням секретаріату Укрпрофради було оголошено 
республіканський огляд цехової художньої самодіяльності. 
У першому турі відбулися звіти гуртків у своїх трудових 
колективах, другий пройшов на підприємствах, у радгос
пах, а в третьому — міжгалузевому — змагалися кращі ко
лективи, рекомендовані комітетами профспілок. З учасників 
обласних концертів переможців було відібрано кандидатів 
на заключний концерт у Києві.

Значення проведеного огляду дуже велике: насамперед 
він засвідчив масовість художньої самодіяльності. Так, на 
Запоріжжі у концертах-звітах взяли участь 46 тисяч, у Во- 
рошиловградській області — 40, Київській — майже 16, Пол
тавській — понад 50 тисяч чоловік. У період підготовки до 
огляду створено багато нових ансамблів та виявлено со
лістів у різних жанрах музичної самодіяльності в тих під
розділах, де раніше такої роботи не проводилося: у Жи
томирській області 24 ансамблі, в Київській 11, у Дніпро
петровській 18, Кримській 46, Ровенській 21. Тільки на під
приємствах хімічної та нафтової промисловості Львівщини 
виникло 14 нових художніх колективів.

Цікаво відзначити, що серед новостворених є гуртки ама
торів, об’єднаних за певними ознаками спільності (зде
більшого це одна професія). Наприклад, у Сумах виступи
ли хор ветеранів праці Будильського спиртзаводу і хор ди
ректорів загальноосвітніх шкіл, вокальний ансамбль доярок 
і вокальний ансамбль майстрів машинобудівного заводу 
імені Фрунзе.

Усім, хто виявив бажання взяти участь в огляді, велику 
допомогу подали обласні будинки художньої самодіяльності 
профспілок. їхні штатні і позаштатні методисти виїздили 
на підприємства, будови і в радгоспи, давали рекоменда
ції в доборі репертуару, консультували з питань виконав
ства. У деяких областях проведені семінари-практикуми для 
керівників гуртків.

Всіляко сприяли ентузіастам партійні і профспілкові орга
нізації, обкоми профспілок, адміністрація. Багато керівни
ків підприємств і установ, партійних, профспілкових та ком
сомольських організацій беруть особисту участь у творчій 
роботі. У Сумській області це директор Будильського спирт
заводу В. П. Корж, голова робіткому Василівського племза- 
воду М. К. Заїка, директор цукрокомбінату ім. газети 
«Правда» Великописарівського району Г. М. Чиж, голова 
завкому профспілки заводу Н. П. Руденко та інші. 
На заключному концерті у складі народного хору села 
Шпитьки Київської області ми бачили і слухали директора 
радгоспу, секретаря партійної організації, головного лікаря, 
директора школи. У чоловічій хоровій капелі одного з цехів 
Стрийського вагоноремонтного заводу Львівської області 
співають начальник цеху і голова комітету профспілки... 
В любові до мистецтва і в бажанні принести користь своїм 
землякам —усі рівні. Зацікавленість керівників підносить 
авторитет хорів, оркестрів, ансамблів.

Під час підготовки та проведення оглядів значно зміцни
лася матеріальна база багатьох колективів. У Хмельниць
кій області для них придбано костюмів і музичних інстру
ментів на суму 50 тисяч карбованців, у Чернівецькій — на

70. Не шкодують коштів для розвитку цехової самодіяль
ності й на Дніпропетровщині.

Поліпшилось керівництво обласних методичних центрів 
низовою ланкою художньої творчості. У Чернівцях створено 
консультаційний пункт, де працювали самодіяльні компо
зитори, викладачі музичного і культосвітнього училищ. 
У Полтавській області підготовлено і розмножено збірки 
пісень самодіяльних композиторів та сценарії для худож
ніх агітбригад, списки творів, об’єднаних темою «Вітчизни 
і миру вартові». Репертуар колективів став змістовнішим 
і цілеспрямованішим, більше уваги приділяється героїко- 
патріотичним темам, пропаганді засобами мистецтва трудо
вих перемог робітників своїх підприємств, цехів, радгоспів. 
У виконанні самодіяльних колективів Дніпропетровщини 
прозвучали програми, присвячені новій Конституції Радян
ського Союзу та 60-річчю ВЛКСМ.

Огляд засвідчив, що в цеховій самодіяльності є не тіль
ки малі ансамблі. В одному з цехів згаданого вже Стрийсь
кого вагоноремонтного заводу успішно працює чоловіча хо
рова капела (понад 50 співаків) під керівництвом Я. Бон- 
дзяка. Стільки ж ентузіастів співу об’єднує народний хор 
першого відділку радгоспу «Славне» Кримської області (ке
рівник Н. Романчук).

Як і на Всесоюзному фестивалі, велику активність на 
огляді виявили вокально-інструментальні ансамблі. Тільки 
у Чернігівській області їх виступило понад 50. Кращими 
визнано «Синь» з обробного виробництва камвольно-сукон
ного комбінату, «Комсомольську пісню» з Деснянського 
райгастрономторгу і «Пролісок» (факультет педагогіки та 
методики навчання Чернігівського педінституту). Останній 
колектив продемонстрував особливо вдалий добір репертуа
ру, майстерність виконання і сценічну культуру. На жаль, 
чимало ансамблів цього жанру ще не досягли належного 
рівня, у програмах більшості з них відсутні народні пісні.

Добре показали себе на огляді, як і в роботі на місцях, 
агітаційно-художні бригади. Найцінніше в їх діяльності — 
оспівування людей праці, вміння оперативно відгукуватись 
на події життя. За зразок може правити композиція 
«Юність моя — комсомол» у виконанні робітників бригади 
столярно-малярного цеху Миколаївського Чорноморського 
суднобудівного заводу (керівник С. Козій). Крім широко 
відомих пісень і віршів тут були актуальні твори місцевих 
авторів.

Що можна зробити мінімальними силами, показав виступ 
агітаційно-художньої ланки «Екран» з цеху № 1 Рутченків- 
ського рудоремонтного заводу Донецької області (керівник 
Г. Янов). Шестеро робітників блискуче виконали власну 
композицію «На марші п’ятирічки», в якій звеличується 
праця і висміюється формалізм, зокрема і в культосвітній 
роботі. Загалом бажано, однак, поліпшити музичне оформ
лення програм, старанніше розучувати пісні і не спотво
рювати їх недбалим співом. Цей недолік ще дуже пошире
ний у програмах агітбригад.

Хореографічні номери в більшості ансамблів були ціка
вими. Переважно це танці народів СРСР, поставлені без 
претензій, але з любов’ю до мистецтва. Проте в деяких ком
позиціях на теми сучасності — наприклад, «Время — впе
ред!» (Запоріжжя), «Юність будує» (Тернопільська об
ласть) — проголошена ідея не розкрита в художніх обра
зах. Цілком очевидно, що керівникам танцювальних колек
тивів потрібна серйозна допомога..

Програма заключного концерту, який відбувся у Палаці 
культури виробничого об’єднання «Більшовик», складалася 
з 30 найкращих номерів, відібраних у містах і селах рес
публіки. Колективи і солісти виконували по одному твору 
(напередодні вони ширше показали свій доробок на від
критих естрадах київських парків культури та відпочин
ку). Цей концерт виявився повчальним і для виконавців, 
і для слухачів, серед яких були учасники наради культпра
цівників України і Молдавії. Всі присутні переконалися, 
чого можуть досягти талановиті люди в низовій ланці ху
дожньої самодіяльності, якщо їхню творчість правильно 
спрямовувати, систематично допомагати у підвищенні ви
конавської майстерності.

С. ФАРТУШНА
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багатьох інших країнах, зокрема і в 
нашій. У ювілейному сезоні на сцені 
прославленого театру йдуть кращі опе
ри, в яких беруть участь, крім італій
ських зірок, видатні співаки світу.

В одному з спектаклів першої пре
м’єри сезону — опері Дж. Верді «Дон 
Карлос» (вона транслювалася по теле
баченню на Європу) виступили радян
ські артисти Олена Образцова та Євге
ній Нестеренко, які з успіхом вико
нали партії Еболі і короля Філіппа, 
здобувши загальне схвалення слуха
чів.

Знаменита «Ла Скала» в різний час 
чула багатьох співаків з України, які 
зробили великий внесок в оперне ми
стецтво Італії. Ще в 1830 р. разом з 
видатним російським композитором 
Михайлом Глінкою до Мілана приїхав 
молодий півчий Петербурзької при
дворної капели Микола Іванов, родом 
з Чернігівщини. Співак, як зазначало
ся в пресі, мав дзвінкий, ніжний го
лос з сріблястим і надзвичайно м’я
ким верхнім регістром. Здобувши в Іта
лії блискучу вокальну школу, Іванов 
багато років виступав на сценах кра
щих театрів Європи, в тому числі й 
«Ла Скала». Його називали єдиним су
перником прославленого Джованні Ру
біні.

Пізніше тут співали Григорій Мель
ник, Євген Ждановський, Олена Садо- 
вень, подружжя Журових, Галина 
Кравченко, Євгенія Зарицька та інші.

«У перші десятиріччя двадцятого сто
ліття на оперних сценах світу панува
ли чотири особи чоловічої статі — Бат- 
тістіні, Карузо, Тітта Руффо, Шаля- 
пін. І лише одна жінка спромоглася 
сягнути їх висот і стати врівень з ни
ми. Нею була Соломія Крушельниць-
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Соломія
Крушельницька 
в „Ла Скала“

До 200-річчя М іланського  
т еа т р у  «Ьа Зсаіа»

ка»,— писав видатний італійський му
зикознавець Рінальдо Кортопассі в 
книзі «Повернення Баттерфляй у рід
не гніздо Торре дель Лаго».

Голос Крушельницької, за визначен
ням італійських критиків,— «абсолют
не сопрано широкого діапазону, що від
значається тільки йому притаманною 
привабливістю і специфічним чарівним 
оксамитовим тембром. Це один з най
красивіших голосів, які будь-коли до
водилося чути. Він сильний, запаль
ний, звучний і співучий. Крушельниць- 
ка співає з розумом, душею і почут
тям, має чисту, логічну й ефектну 
дикцію. Характер особистості і вико
навський стиль співачки були такими, 
що з найрізноманітнішою метою вона 
завжди могла запропонувати щось 
своє — особисте , нове й оригінальне. 
Здавалося, що її творчий інтелект без
межний, а вогонь пристрасті мимоволі 
підкоряв слухачів».

Широко відомий факт, що Соломія 
Крушельницька врятувала оперу Джа- 
комо Пуччіні «Мадам Баттерфляй», 
освистану міланцями на сцені театру 
«Ла Скала» 28 лютого 1904 року. Один 
з численних критиків писав, що «об
раз маленької японської гейші Чіо- 
Чіо-Сан, створений Крушельницькою, 
ідеальний, і всі наступні виконавиці 
цієї ролі будуть лише її блідою ТІННЮ. 
Пуччіні має бути безмежно вдячний 
іноземній співачці. То був справжній 
тріумф і композитора, і співачки...» 
Повернувшись додому, схвильований і 
вдячний композитор підписав свій порт
рет Крушельницькій: «Найпрекраснішій 
і найчарівнішій Баттерфляй. Джакомо 
Пуччіні. Торре дель Лаго, 1904 р.»

Після тріумфальних виступів на сце
нах кількох театрів Європи Соломія 
Крушельницька в жовтні 1904 р. впер
ше виступила в «Ла Скала». Вона спі
вала заголовну партію в опері Фран- 
ческо Чілеа «Адріана Лекуврер». У ре

цензії «Новий успіх в театрі «Ла Ска
ла» газета «Ьа регзеуегапга сіі Маг- 
соїейі» повідомляла, що «синьйорина 
Крушельницька має в собі усе най
краще для виконання ролі головної ге
роїні. ї ї  особиста привабливість, тон
кі й виразні риси обличчя, артистич
ний хист найвищого гатунку злива
ються з глибоким почуттям, що надає 
образові життєвої наснаги. Граничною 
вишуканістю мистецтва милує кожна 
модуляція її  співу, кожний виконав
ський задум, і над усе — невимушена 
гра, збагачена тонким проникненням 
у внутрішній світ героїні».

А ось що писала газета «Ь’агіе Ьігі- 
са» з приводу міланської прем’єри опе
ри Ріхарда Штрауса «Саломея» під ке
руванням Артуро Тосканіні: «Головною 
виконавицею в новій опері Ріхарда 
Штрауса у театрі «Ла Скала» не міг 
і не повинен бути ніхто інший, як Со
ломія Крушельницька — чудова натх
ненниця «Саломеї», актриса-співачка, 
що виявляє таку велику силу мисте
цтва і такий своєрідний дар інтерпре
тації театральних персонажів.

Сьогодні, після десяти років мистець
кої кар’єри, Соломія Крушельницька є 
без сумніву найбільш визначним і по
пулярним драматичним сопрано нашо
го театру... Віртуозна вокалістка, вона 
водночас нероздільно. панує на сцені, а 
створені нею оперні постаті — це справ
жня школа для молодих артисток, що 
прагнуть до серйозного навчання.

Найбільші театри земної кулі спере
чаються між собою за право приймати 
у себе видатну артистку. Природно, що 
і в «Ла Скала» не могли вчинити інак
ше, ніж завбачливо запросити кращу 
серед кращих наших виконавиць для 
участі в новій великій мистецькій по
дії».
С. Крушельницька (1900 рік).
Електра ( «Електра» Р. Штрауса),
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Тодішній директор театру Джуліо 
Гатті-Казацца писав, що Соломія Кру- 
шельницька створила неперевершений 
образ, набагато кращий, ніж усі інші 
виконавиці цієї ролі...

31 січня 1907 р. Соломія Крушель- 
ницька співає прем’єру опери Ріхарда 
Вагнера «Трістан та Ізольда». Диригу
вав виставою Артуро Тосканіні, головні 
ролі виконували Амато, Боргатті, де 
Анджеліс, Петрі. Спектакль пройшов 
з колосальним успіхом і викликав ве
ликий резонанс в усій Європі. Образо
ві героїні артистка надала містичного 
і сповненого святості характеру.

Через два з половиною місяці 
(15 квітня 1907 р.) на сцені «Ла Ска
ла» відбулася прем’єра опери Фран- 
ческо Чілеа «Глорія» і в заголовній 
партії знову виступила Соломія Кру- 
шельницька.

Велика українська співачка з небу
валим успіхом виконала також роль 
Електри в однойменній опері Ріхарда 
Штрауса, прем’єра якої відбулася в 
«Ла Скала» 6 квітня 1909 р. «Успіх 
прем’єри,— занотував композитор у 
своїй записній книжці,— був виклика
ний значною мірою пошаною до мене, 
про що я, як і завжди, довідався лише 
згодом... Співачка з Мілана Крушель-

ницька з надзвичайною вокальною май
стерністю виступила в ролі як Сало- 
меї, так і Електри»...

Після цього на сцену театру «Ла Ска
ла» Соломія Крушельницька повернула
ся лише через шість років. її  спокуси
ла Лорелея — сирена, створена мріями 
Гейне і музикою Каталані. Вистава 
«Лорелеї» відбулася 5 лютого 1915 р. 
і пройшла з тріумфом. Пізніше Арту
ро Тосканіні в листі до Джуліани Вен- 
турі напише про співачку: «Яка ж бо 
велична Лорелея! Якою вона була ми
лою й прекрасною!»

У зеніті слави Соломія Крушель
ницька вирішила зійти з оперної сце
ни і присвятити себе концертній ді
яльності: Востаннє вона виступила в 
Міланському театрі «Ла Скала» 20 бе
резня 1915 р. в прем’єрі опери Ільдеб- 
рандо Піццетті «Федра». «А було це 
так,— згадує щирий приятель співач
ки італійський музикознавець Гвідо 
Маротті.— Пізньої осені 1914 року я 
одержав листа від Вітторіо Гуї, в 
якому за дорученням Ільдебрандо Піц
цетті він просив мене звернутися до 
Крушельницької (нас єднала міцна 
дружба з того часу, коли у вересні 
1908 року я познайомився з нею у Ві- 
ареджо) й умовити її  виконати роль

Ізольда ( «Трістан та Ізольда» Р. Вагнера). 
Адріана Лекуврер («Адріана Лепуврер» 
Ф. Чілеа).
Соломея ( «Саломея» Р. Штрауса).
Лорелея ( «Лорелея» А. Каталані).

Федри на прем’єрі опери Піццетті на
ступної весни у «Ла Скала» під керу
ванням диригента Джіно Марінуцці».

Співачка не відмовилася, але поба
жала ознайомитися з твором. «...Адже 
я хотіла б якнайкраще допомогти у 
цій важкій справі Піццетті, від музи
ки якого я завжди в захопленні,— пи
сала артистка.— Отже, просіть Піццет
ті прислати мені партитуру «Федри», 
за тиждень я зможу дати відповідь».

Крушельницька виконала роль Фед
ри з великим тріумфом. Це був остан
ній ї ї  виступ у театрі.

«Електру» Ріхарда Штрауса і «Фед- 
ру» Ільдебрандо Піццетті,— зазначає 
Рінальдо Кортопассі,— Крушельниць
ка наділила своїм невичерпним, мало 
не чоловічим темпераментом, позначила 
їх точними рисами власної особистос
ті такою мірою, що обидві вони лиши
лися до цього часу недосяжними зраз
ками».

М. ГОЛОВАЩЕНКО

Р Е Ц Е Н ЗІЇ, О ГЛ Я ДИ ------------------- ---------------------------------------------

ПРОБЛЕМИ БАЛЕТНОЇ ДРАМАТУРГІЇ
Сучасний український балет вносить все 

більш значний вклад у розвиток і сві
тову славу радянського багатонаціональ
ного музично-хореографічного мистецтва. 
Ідейно-художні досягнення й оригінальні 
пошуки українських композиторів, балет
мейстерів, артистів балету, диригентів та 
сценографів, розширення виражальної па
літри, тематичних, жанрових та стильових 
обріїв хореографічної культури зумовлю
ють інтерес дослідників до вивчення різ
номанітних проблем розвитку цього склад
ного виду музично-театральної творчості. 
Послідовність і цілеспрямованість у дослі
дженні балетного мистецтва ось уже ба
гато років виявляє відомий український 
музикознавець М. П. Загайкевич. Резуль
татом тривалої праці стала змістовна 
книжка «Українська балетна музика», що 
вийшла у видавництві «Наукова думка» 
ще в 1969 році і здобула високу оцінку 
музично-театральної громадськості.

Відтоді минуло майже десять років. За 
цей час М. П. Загайкевич написала чима
ло грунтовних музикознавчих досліджень, 
але тема балетної музики і балетного те
атру завжди лишалася домінуючою, на
скрізною в її  наукових розвідках, статтях, 
нотатках, рецензіях. Як певний підсумок 
комплексного, системного підходу до проб
лем балетної музики в її динамічному роз
виткові та ідейно-естетичному збагаченні 
нещодавно з’явилася нова грунтовна пра

ця вченої «Драматургія балету», що також 
вийшла у вішавництві «Наукова думка».

Ця монографія М. П. Загайкевич не тіль
ки приваблює оригінальністю і широтою 
погляду на балет як на своєрідний синте
тичний музично-драматичний твір, а й по- 
новому розглядає численні актуальні проб
леми музично-хореографічного мистецтва 
в історико-теоретичному та естетичному 
аспектах. В центрі уваги дослідниці — ви
явлення художньої природи та складної, 
багатозначної образної системи балетного 
твору, взаємозв’язки та взаємообумовленість 
його складових виражально-зображальних 
компонентів — літературного сценарію, му
зики, хореографії, художнього оформлення.

Драматургія балету досліджується бага
тогранною у тісній взаємодії композитор
ської і балетмейстерської творчості, у діа
лектичній єдності з суміжними мистецтва
ми і музично-театральними жанрами. Автор 
розглядає проблеми драматургії на основі 
аналізу величезного матеріалу, подає ши
року панораму формування та розвитку 
балету як складової частини музичного 
театру.

М. П. Загайкевич вперше в нашому му
зикознавстві грунтовно і всебічно аналізує 
жанрові та драматургічні форми балетного 
мистецтва. Вона слушно підкреслює, що 
інтенсивний розквіт балетної творчості на 
Україні, естетичні тенденції, які рухали 
ї ї  розвиток, були нерозривно пов’язані з

утвердженням у хореографічному театрі 
принципів соціалістичного реалізму, з по
глибленням процесів інтернаціоналізації ра
дянської музично-сценічної культури. На 
конкретних прикладах автор доводить, що 
основоположні ідейно-художні засади ба
летного мистецтва, визначені прагненням 
до глибокого розкриття людських характе
рів, постійно спрямовували творчі шукан
ня композиторів і балетмейстерів.

Говорячи про те, що український балет 
постійно збагачує власну мистецьку паліт
ру, М. П. Загайкевич уважно простежує 
ці складні процеси і в музиці, де відбува
ються симфонізація та драматизація образ
ної системи, введення прийомів, характер
них для сучасного симфонізму, і в 
хореографії, де Інтенсивно розширюються 
традиційні форми й оновлюється танцю
вальна лексика.

Проаналізувавши великий доробок укра
їнських композиторів в галузі балетної 
музики, що складає близько п’ятдесяти 
різноманітних творів, автор зупиняється на 
тих здобутках І відкриттях, які внесли у 
багатонаціональну скарбницю радянської 
музично-хореографічної культури митці на
шої республіки.

Монографія «Драматургія балету» свід
чить про те, що сучасне українське музи
кознавство успішно розширює свої обрії, 
все активніше створює комплексні, концеп
туальні дослідження, актуальні й оригі
нальні за змістом.

Ю. СТАНІШЕВСЬКИЙ
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Шефи з міста металургів

Для повнішого використання досві
ду, набутого в культурному обслугову
ванні сільського населення, на Дніпро
петровщині створено обласну комісію 
по культурно-шефській роботі. Вона 
координує зусилля всіх причетних до 
цієї справи організацій, установ і за
кладів. Це дало можливість чіткіше 
спланувати виїзди професіональних і 
самодіяльних художніх колективів на
ших міст у села, посилити ефектив
ність агітаційно-пропагандистських і 
мистецьких заходів. Активну участь у 
роботі беруть обласне, міські та ра
йонні відділення Музичного товарист
ва УРСР, його первинні організації.

За планами комісії творчі працівни
ки театру опери та балету стали час
тіше виїздити до. районних, і сільсь
ких будинків культури. Так, народний 
артист УРСР М. Полудьонний, заслу
жений артист РРФСР М. Коваленко, 
заслужена артистка УРСР Л. Гаври
ленко, артисти Л. Степанова, Ю. Бо- 
гачов, Д. Юрко та інші систематично 
виступають у концертах для робітни
ків радгоспів «Україна» і «Світанок» 
Дніпропетровського району, беруть 
участь у вшануванні передовиків пра
ці. У села цього та інших районів час
то виїжджають головний хормейстер 
лауреат Державної премії УРСР іме
ні Т. Г. Шевченка В. Кіосе, диригент 
хору Й. Недзвецький, диригент оркест
ру В. Мертенс. Вони прослухують ре
петиції місцевих музичних колекти
вів, дають поради їх керівникам. З до
помогою народного художника СРСР 
А. Ареф’єва та заслуженого працівни
ка культури УРСР С. Пінсона оформ
лено сцени в клубах радгоспу «Світа
нок» і колгоспу «Гігант» Магдалинів- 
ського району.

За договором про співдружність з 
колгоспом ім. Суворова Магдалинівсь- 
кого району працівники філармонії до
помогли встановити спеціальне освіт
лення в клубі, виготовити костюми для 
колективів художньої самодіяльності. 
Керівник ансамблю «Славутич» В. Ко- 
тиков закріплений консультантом за 
сільським хором, диригент оркестру 
ансамблю Ю. Кутепов — за духовим 
оркестром, а балетмейстер-постановник 
заслужений працівник культури УРСР 
Г. Клоков — за танцювальним колек
тивом.

Безкорисливість, ентузіазм шефів у 
пропаганді музики викликають щиру 
вдячність учасників художньої самоді
яльності і всіх трудівників села.

Найбільш поширеною і ефективною 
формою музично-естетичного вихован
ня трудящих і дітей є лекції-концер- 
ти, тематичні вечори і творчі зустрі
чі. До цієї роботи залучені викладачі 
спеціальних учбових закладів, артисти 
театрів, обласної філармонії, лекційно- 
концертні бригади обласного відділен
ня Музичного товариства УРСР.

Цікаву високохудожню програму по
казав трудівникам села Могилів Цари- 
чанського району жіночий хор Дніпро
петровського педагогічного училища, 
виступивши в лекціях-концертах «Під 
світлим небом Вітчизни», «Землю рід
ну славимо трудом», «Україна — любов 
моя». Шефство колективу над учасни
ками художньої самодіяльності Цари- 
чанського району — давня традиція. 
А очолює цю роботу педагог училища, 
член президії правління обласного від
ділення Музичного товариства УРСР 
Д. М. Сиденко, невтомний пропаган
дист хорового співу. До нього приїж
джають керівники сільських хорів, щоб 
одержати кваліфіковану консультацію, 
пораду. Відвідує Дмитро Маркович 
аматорів у Васильківському та Ніко
польському районах, допомагаючи во
кальним ансамблям і хорам.

До трудівників колгоспу імені Лені
на Криничанського району виїздили 
вокально-інструментальний ансамбль 
«Барвінок», студія бального танцю та 
естрадні колективи Дніпропетровського 
Палацу піонерів та школярів ім. Зої 
Космодем’янської. Два дні ці колективи 
виступали на польових станах, у черво
них кутках тваринницьких ферм. А по
тім було організовано великий концерт, 
у якому взяли участь і гості, і місцеві 
самодіяльні колективи.

Такі виїзди в села обласне відділен
ня Музичного товариства здійснює 
спільно з обкомом комсомолу. Це знач
но урізноманітнило заходи комсомоль
ських організацій в період підготовки 
до 60-річчя ВЛКСМ.

Самодіяльні музичні колективи па
лаців культури профспілок протягом 
літа провели багато концертів, висту
пів агітбригад, тематичних вечорів. 
Фахівці різних жанрів музики подава
ли методичну та практичну допомогу 
працівникам сільських культосвітніх 
закладів.

Немає району, де б не побували чис
ленні агітколективи Дніпропетровського 
Палацу культури студентів ім. Ю. Га- 
гаріна. Особливо ефективним був сім
надцятий агітпохід «Маршрути друж
би — 78» (вони почалися з 1961 р.). Від
булися цікаві зустрічі студентів з ге
роями жнив, обмін досвідом комсо
мольської роботи, подано допомогу сіль
ським колективам художньої самоді
яльності, оформлено багато клубів та 
червоних кутків, проведено масові гу
ляння під девізом «Слава хліборобам». 
У відділеннях колгоспів та радгоспів, 
тракторних бригадах, на токах і польо
вих станах дано концерти за програма
ми, які підготували ансамблі та соліс
ти — лауреати XXI міжвузівського фес
тивалю самодіяльної художньої твор
чості «Студентська весна — 78».

Культурне шефство над селом стало 
традицією і в палацах культури «Шин
ник» та управління Придніпровської за
лізниці, які мають свої клуби-супутни-

ки в Дніпропетровському, Новомосков- 
ському, Петропавлівському та Покров- 
ському районах.

Хлібороби колгоспу «Жовтень» Тома- 
ківського району вдячні своїм шефам з 
Палацу культури Марганецького гірни
чо-збагачувального комбінату, які дали 
тематичний концерт на честь перемож
ців соціалістичного змагання. Завжди 
з великим успіхом проходять виступи 
самодіяльних колективів Дніпродзер- 
жинська в Царичанському, Криничан- 
ському та Магдалинівському районах. 
Музиканти цього міста організовують 
концерти, вечори-зустрічі ударників за
водів з передовиками сільського госпо
дарства, усні журнали «Працею просла
вимо Вітчизну свою», «У світі прекрас
ного», «Мир тобі, планета Земля». Ана
логічну роботу в сільській місцевості 
проводять культпрацівники і первинні 
організації Музичного товариства з 
Жовтих Вод, Павлограда, Нікополя. 
Всього за період з березня до кінця 
липня для хліборобів дано понад 400 
шефських концертів.

Особлива увага в планах культурно
го шефства приділяється вихованню 
сільської учнівської молоді. За спеці
альним графіком школярів привозять 
до театру опери та балету. Перед по
чатком вистав музикознавці музичного 
училища ім. М. Глінки проводять з юни
ми глядачами бесіди про оперне мисте
цтво.

На нашу думку, перспективною фор
мою пропаганди музики серед дітей є 
заняття в університеті музичної куль
тури, вперше на Україні створеному об
ласним відділенням Музичного това
риства УРСР для сільських школярів 
Криничанського району. Тут учні за
гальноосвітніх шкіл знайомляться з тво
рами російських та українських компо
зиторів у виконанні викладачів Дніпро- 
дзержинського музичного училища 
А. Гурфінкеля, С. Міндліної, Е. Деркач, 
артиста театру опери та балету Г. Лог- 
вина. До виступів у лекціях-концертах 
залучаються й учні Криничанської ди
тячої музичної школи та кращі самоді
яльні колективи райцентру.

Цього року відкрито університет 
культури для дітей і в Царичанському 
районі. Заняття в ньому ведуть артис
ти обласної філармонії В. Карпов, 
О. Гарець, П. Кучмій, О. Бойко, заслу
жена артистка УРСР Н. Растворова, 
музикознавці С. Колодний, І. Гур’янова.

Культурно-шефська робота створює 
атмосферу високої вимогливості, діло
витості, відповідальності у поєднанні з 
доброзичливістю, на чому наголошує 
товариш Л. І. Брежнєв у книзі «Від
родження». Бути на висоті цих ви
мог — справа честі всіх працівників 
культури. Життя зобов’язує нас і далі 
удосконалювати систему ідейно-вихов
ної роботи.

Дніпропетровськ Т. КУРІННА
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ШЛЯХАМИ ЛЕНІНСЬКОЇ 
9,ИСКРЬІ“

На честь 75-річчя II з’їзду РСДРП 
та 60-річчя Комуністичної партії Укра
їни правління Тернопільського облас
ного відділення Музичного товариства 
УРСР спільно з обкомом комсомолу, 
управлінням культури, обласним Будин
ком художньої самодіяльності профспі
лок організувало агітаційний автопро
біг по місцях транспортування ленін
ської газети «Искра». В ньому взяли 
участь ветерани Комуністичної партії, 
громадянської та Великої Вітчизняної 
воєн, передовики виробничих підпри
ємств і колгоспів, колективи художньої 
самодіяльності — кращі первинні орга
нізації Музичного товариства.

Перед стартом на площі Свободи в 
Тернополі відбувся мітинг. Його від
крив перший секретар обкому комсомо
лу В. Рибін. Потім виступили ветерани 
Д. І. Дергачов, І. І. Алексєєв та 
П. Д. Войтина. До підніжжя пам’ятни
ка В. І. Леніну було поставлено коши
ки квітів. Зведений хор у супроводі 
духового оркестру музичного училища 
виконав пісню С. Тулікова «Ленін зав
жди живий». Присутні оглянули під
готовану обласним краєзнавчим музеєм 
пересувну виставку «По місцях транс
портування «Искрн» на Тернопільщи
ні».

Святково оформлена колона автома
шин у супроводі ескорту мотоциклістів 
вирушила до Збаража, далі до Підво- 
лочиська, перед тим зробивши зупинку 
біля пам’ятного знака на честь подви
гу партизанів-ковпаківців, а звідти до 
Волочиська Хмельницької області. У 
всіх цих пунктах також відбулися мі
тинги. Присутні з гордістю слухали 
схвильовані слова про переможну ходу 
ленінських ідей, про титанічну діяль
ність Комуністичної партії на всіх ета
пах її історії, про соціалістичні пере
творення в нашій країні, зокрема в цих 
районах. Урочистості повсюдно закінчу
вались концертами, в яких виступали 
самодіяльний народний хор Тернопіль
ського бавовняного комбінату, хор і во
кальне тріо першої музичної школи, 
хореографічний колектив кооперативно
го технікуму, інструментальний ан
самбль Підволочиського РБК (соліст
ка Людмила Тимощук) та читець Ана
толій Рибалко.
Тернопіль М. КЛІВАНОВ

НОВІ ЗАПИСИ
С 10-10119-20. А. Кочерга (бас). Арії з 

опер. М. Глінка. Арія Сусаніна. П. Чайков- 
ський. Арія Греміна з опери «Євгеній Онє- 
гін». С. Рахманінов. Каватина Алеко. 
Дж. Россіні. Арія Дона Базіліо.

С 10-10395-96. «Гармонія» — камерний 
оркестр Київської філармонії. К. Паумен. 
П’єса для клавікорда. А. Вівальді. Кон
церт для флейти, скрипки, віолончелі та
клавесина. „ „ „ „

С 10-10415-16. Клавірна музика XVIII ст. 
Твори Г. Генделя, С. Перселла, Г. Телема- 
на, Ф. Куперена виконує О. Александров 
(ф-но).

С 10-10099-100. Старовинні оркестрові п’є
си Ж.-Б. Люллі, Х.-Ві Глюка. Вик. камер
ний оркестр Київського театру опери та 
балету ім. Т. Г. Шевченка.

С 60-10095-96. О. Білаш. Пісні. Вик. 
А. Мокренко, Г. Ципола, Л. Остапенко.

С 60-10127-28. В. Верменич. Пісні. Вик. 
Державний український народний хор ім. 
Г. Г. Верьовки.

С 60-10431-32. Естрадні ансамблі України. 
На платівці записані твори у виконанні 
ансамблів «Світязь», «Три плюс три», 
«Метроном» та ін.

КНИГА 0. ЧУГАЄВА

1.975 року видавництво «Музьжа» випус
тило у світ працю Олександра Георгійови
ча Чугаєва «Особенности строения клавир- 
ньіх фуг Баха», адресовану композиторам 
і теоретикам, що вивчають поліфонію. 
У книзі чотири розділи. В першому вели
ку увагу приділено визначенню меж теми, 
а також розглядаються особливості безпе
рервного переходу від теми до протискла- 
дання. На відміну від першого аспекту 
проблеми, питання про конкретні прийоми 
подолання чіткості граней від теми до про- 
тискладання і теми до відповіді досі тех
нологічно не було розроблене. Плідним є 
введення автором понять протискладань, 
«іцо запізнюються» і «що випереджають», 
оскільки вони вимагають більш уважного 
ставлення до нотного тексту.

Другий розділ присвячений прийомам 
інтермедійного розвитку. В курсі поліфонії 
це одна з найскладніших і практично не- 
розроблених проблем, яка досі вирішува
лась лише у плані загальних рекомендацій 
і вказівок на те, що інтермедії можуть 
будуватися на матеріалі теми, кодети чи 
протискладання. О. Чугаєв же визначає 
цілий комплекс прийомів, які безпосеред
ньо допомагають здійснити процес інтер
медійного розгортання в різних умовах.

Третій і четвертий розділи стосуються 
формотворення фуги в цілому. Автор зу
пиняється на тих аспектах форми, котрі 
у своїй сукупності забезпечують безперер
вність розгортання музичної тканини. 
Причину такої безперервності О. Чугаєв 
вбачає у моментах неспівпадання факто
рів формотворення. Так, архітектонічний 
план, пов’язаний з теситурно-висотними 
проведеннями тем, як правило, не спів
падає з тональним планом, особливостями 
розміщення кадансів, принципами зв’язку 
частіш на відстані.

Особливо цінним у цій частині книги 
став, на наш погляд, запропонований ав
тором принцип масштабного співвідношен
ня розділів фуги. В ньому виявилось 
прагнення знайти ті внутрішні закони 
організації цілого, котрі часом бувають 
прихованими внаслідок специфіки музики, 
що розгортається в часі. Наша свідомість 
швидше реагує на зовнішні, точніше, про
цесуальні сторони звуковисотної організа
ції (зміна фактури, яскравий модуляційний 
ефект, «пишне» к авансування). Відчуття ж 
композиційної цілісності — стійкості й си
метричності каркасу, «скелету» форми,— 
як правило, зникає. О. Чугаєв здійснює 
одну з перших спроб встановити закони 
цієї внутрішньої організації цілого. Він 
пропонує свою класифікацію принципів, 
які визначають композиційну будову фуги 
на основі можливості ї ї  поділу на дві 
рівні чи відносно рівні масштабні фази з 
різними варіантами їх наповнення (прин
цип масштабного дроблення, принцип мас
штабного підсумовування тощо).

Така класифікація дозволяє подолати 
однобоку традицію трактувати фугу лише 
як тричастинну форму, а також допомагає 
усвідомити форми у всій їх багатоманіт
ності. При цьому найтиповішою виявляєть
ся двочастинність, яку автор, з одного 
боку, пов’язує з наявністю майже у кожній 
з фуг двох рівних (чи відносно рівних) 
масштабних фаз, і з іншого боку, пояснює 
цю особливість причинами, котрі склалися 
історично. Маємо на увазі, що в епоху 
Баха двочастинна (старовинна) форма вже 
досягла вищого ступеня досконалості, а 
репризна тричастинність перебувала лише 
в стадії становлення. Зрештою, для нас 
важлива не стільки заміна одної форми 
іншою, скільки можливість віднаходження 
множинності формотворчих тенденцій, кож
на з яких має іншу логіку розгортання у 
звуковому просторі. При цьому в більшості 
випадків точок співпадання різних формо
творчих тенденцій може й не бути. А саме 
так і проявляється специфіка поліфонічної 
фактури, що виражається у подоланні чіт
кості граней не лише на малих ділянках 
(наприклад, перехід від теми до протискла
дання), а й у масштабах форми в цілому. 
Що ж до тричастинної репризної форми, 
то вона є об’єктивною реальністю і 
історично довела свою доцільність. Так, 
у процесі багаторічної практики композито- 
рів-контрапунктистів визначились тональ
но-семантичні рівні розділів фуги. Тому 
не випадково експозиція в ній пов’язана з 
тоніко-домінантовою тональною сферою, 
наступні проведення теми часто відбува
ються у субдомінантовій сфері, а в ре
зультаті подальшого розгортання фуги по
чаткові лади відновлюються. Як бачимо,

Такою Схемою виражена логіка тональнО- 
тематичного розвитку фуги.

Ми абсолютно згодні з О. Чугаєвим що
до термінологічної недосконалості назв 
розділів фуги — розробка й реприза. 
І справді, такі визначення породжують 
надто конкретні асоціації з сонатною фор
мою, яка передбачає не лише тональний 
розвиток, а й наявність двох образів, а 
також інтенсивну контрастну фактурну 
розробку. Це, як відомо, суперечить моно- 
фактурності бахівської фуги. (Щоправда, 
автор не пропонує своїх термінологічних 
визначень). Очевидно, специфіці фуги на 
рівні так званої «розробки» відповідає по
няття розділу, який «вільно розвиває», чи 
розділу, який «серединно розвиває». За
ключну фазу поліфонічного розгортання 
визначає поняття «резюмуючого розділу» 
(до речі, воно вже кілька років застосову
ється у практиці поліфонічного аналізу в 
Харківському інституті мистецтв).

Говорячи про класифікацію, запропоно
вану в другій частині книги, слід зазна
чити, що вона призводить до деякого 
ускладнення при віднаходженні масштаб
но-пропорційних фаз поліфонічного роз
гортання. У зв’язку з  цим запропонуємо 
метод пропорціонального співвідношення 
одиниць — складників форми. Він полягає 
в тому, що в кожній з фуг можна вияви
ти певні співвідношення між проведенням 
тем і інтермедій. Зрештою виникає безліч 
варіантів цих співвідношень, а індивідуаль
ні їх  прояви дають потрібний результат у  
вигляді можливого поділу фуги на дві 
рівновеликі фази.

Для прикладу розглянемо деякі фуги 
з циклу «Мистецтво фуги» И.-С. Баха. 
У шостій встановлюється чітка періодич
ність і відносна масштабна пропорційність 
у чергуванні тем і інтермедій, яка пору
шується лише раз. Це, в даному випад
ку, і стає відправним моментом у поділі 
фуги на дві відносно рівні фази. У три
надцятій фузі масштабні співвідношення 
інтермедій між собою засвідчують наяв
ність двох прогресій, що повторюються — 
рух від більших конструктивних одиниць 
до менших (7—3—1—1; 7—9—2—2).

Метод пропорціонального співвідношення 
одиниць — складників форми найбільш 
яскраво себе виявляє у характері співвід
ношення відтинків інтермедійного розвит
ку. При цьому можна говорити про три 
найбільш типові прийоми організації інтер
медійних планів розвитку.

До першого ми відносимо прийом про
гресій, що повторюються як рух від мен
ших конструктивних одиниць до більших. 
За таким принципом побудовані перша 
(9—10; 5—10) І одинадцята фуги (5—« 
—3—27; 10,5—20) з другого тому «Добре 
темперованого клавіру». В результаті в 
обох випадках фуги поділяються на дві 
рівні масштабні фази (42 т. -{-41 т.; 49 т. -+• 
49 т.).

Сутність другого прийому виражається у 
зміні масштабного співвідношення відтин
ків інтермедійного розвитку другої фази 
відносно першої. Так у першій масштаб
ній фазі тринадцятої фуги (2-й том «ДТК») 
відтинки інтермедійного розвитку відпо
відають восьми з половиною тактам, а У 
другій фазі їх масштабне співвідношення 
докорінно змінюється (21—2; 5 -2 ,5 )-
Однак при цьому фуга поділяється на дві 
рівновеликі фази (45 т.—43 т.). Аналогічні 
явища спостерігаються у другій, третій, 
одинадцятій фугах з 1-го тому, у восьмій, 
дев’ятій, дванадцятій фугах з 2-го тому 
«Добре темперованого клавіру».

Особливість третього прийому в організа
ції інтермедійного розвитку полягає у то
му, що в різні, але відносно стійкі у так
товому відношенні ділянки інтермедійного 
розвитку перш оїф ази поліфонічного роз
гортання проникає новий масштабний рі
вень інтермедій, котрий, як правило, ви
являється нетиповим для другої фази по
ліфонічного розгортання, але, разом з тим, 
підкреслює поділ фуги на дві рівновеликі 
фази. Наприклад, для першої фази полі
фонічного розгортання 21-1 фуги (2-й том 
«ДТК») характерне масштабне співвідношен
ня інтермедій по чотири такти (4—4—7-^ 
4), далі ж виникає нове тактове співвід
ношення інтермедій по три такти, що пов
торюється двічі і поділяє фугу, на дві рів
новеликі фази (46 Т.+ 47 т.).

На закінчення відзначимо, що книга 
О. Чугаєва «Особенности строения клавир- 
ньіх фуг Баха» є справді цінним дослі
дженням, бо автор сміливо вирішує у ній 
складні технологічні завдання 1 робить 
одну з перших спроб звернути увагу про
фесіональних музикантів на важливість 
пропорціонального співвідношення розділів 
фуги, а отже і форми в цілому.

О. ЛИСЯНА
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