


Напередодні славного ювілею Ленін
ського комсомолу в Києві відбувся 
зліт творчої молоді Радянської Украї
ни. У Республіканському Будинку кі
но зібралися 750 кращих представни
ків молодої художньої інтелігенції, 
щоб розповісти про свої успіхи, по
ділитися планами на майбутнє. З до
повіддю «Про дальше поліпшення ро
боти комітетів комсомолу республіки 
спільно з творчими спілками та за
кладами мистецтва по ідейно-худож
ньому вихованню творчої молоді» ви
ступив перший секретар ЦК ЛКСМУ
А. І. Корнієнко. Говорячи, зокрема, 
про музичні театри, доповідач відзна
чив, що «творчість і життєва позиція 
молодих майстрів повністю відповіда
ють високому призначенню сценічного 
мистецтва. Щороку театральні колек
тиви поповнюються молодими актора
ми, режисерами, балетмейстерами, ди
ригентами, художниками, музиканта
ми.., Тільки за останні роки більш як 
сорок молодих виконавців стали пере
можцями міжнародних творчих кон
курсів. Серед них — Роман Майборода, 
Анатолій Кочерга, Юрій Корчинський, 
Ольга Басистюк, Валентин Пивоваров, 
Раїса Хилько, Людмила Сморгачова.

Сприяти підвищенню професійної 
майстерності молодих, поліпшенню 
ідейно-виховної роботи з ними, поси
ленню ролі первинних комсомольських 
організацій покликаний Всесоюзний ог
ляд роботи театрів з творчою молоддю».

Зупиняючись на проблемах музично
го мистецтва, А. І. Корнієнко сказав: 
«Свій вклад у розвиток українського 
музичного мистецтва, естетичне вихо
вання підростаючого покоління вно
сять молоді композитори республіки.

Музика у всіх ї ї  видах і жанрах по
сідає значне місце у житті молодого 
сучасника. Найбільший вплив на фор
мування художніх смаків мільйонів 
юнаків та дівчат має пісня. Вона ста
ла справжнім літописом героїчної істо
рії країни, Ленінського комсомолу. 
І саме тому найголовнішим орієнтиром 
оцінки сучасної радянської пісні є її 
ідейна чистота і високий мистецький 
рівень. Прикладом для молодих музи
кантів республіки у цьому є творчість 
прославлених композиторів-піснярів 
України Платона Майбороди, Аркадія 
Філіпенка, Ігоря Шамо, Олександра Бі- 
лаша.

Особливою популярністю серед юна
ків та дівчат користуються вокально- 
інструментальні ансамблі, яких лише в
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республіці близько 20 тисяч. У складі 
цих колективів переважна більшість — 
молодь, але становленням і формуван
ням артистичної індивідуальності ви
конавців комітети комсомолу та кон
цертно-гастрольні організації практич
но не займаються.

Сьогодні у цьому жанрі працює ма
ло композиторів. Все це призводить до 
того, що учасники ансамблів самі на
магаються «створювати» музику, не 
враховуючи своїх художніх можливо
стей, не володіючи інколи елементар
ними навичками композиторської тех
ніки.

Композиторам, музикознавцям, му
зичній критиці давно вже слід облич
чям повернутися до проблем музичної 
естради і, зокрема, вокально-інструмен
тальних ансамблів».

Учасники зльоту зустрілися з керів
никами творчих спілок, виступили з 
концертами перед трудівниками міста 
і області.

У роботі секції музики взяли участь
А. Штогаренко, М. Жербін, І. Драго, 
Л. Колодуб, Я. Цегляр, М. Скорик, які 
розповіли про роботу СКУ з творчою 
молоддю. З доповідями виступили мо
лоді композитори та музикознавці 
С. Мамонов, В. Птушкін, В. Дроб’язгі- 
на, М. Копиця, В. Кузик, С. Мірошни
ченко та ін.

На пленарному засіданні лауреат 
Республіканської комсомольської пре
мії імені Миколи Островського І. Ка- 
рабіц підбив підсумки огляду творчості 
молодих композиторів, присвяченого 
60-річчю ВЛКСМ, зупинився на питан
нях підготовки мистецьких кадрів. 
Зокрема він сказав: «Консерваторії 
республіки не мають змоги проводити 
повноцінний конкурс на композитор
ські факультети, бо абітурієнти отри
мують недостатню підготовку в серед
ніх музичних навчальних закладах. 
Організація спеціальної композитор-
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ської підготовки творчо обдарованих 
учнів у середній ланці музичної освіти 
допомогла б вирішити не лише це пи
тання, а й забезпечила б у перспекти
ві більш інтенсивний приплив молодих 
до складу обласних організацій Спілки 
композиторів».

І. Карабіц висвітлив також окремі 
проблеми молодіжної пісні, музики для 
дітей, для духових оркестрів та ор
кестрів народних інструментів, до дра
матичних спектаклів і кінофільмів. Ба
жано було б, зазначив доповідач, ство
рити професіональний дитячий хор при 
Республіканському телебаченні і радіо, 
що заохочувало б композиторів до на
писання нових творів для дітей.

Солістка балету Дніпропетровського 
театру опери та балету О. Старостіна 
присвятила свій виступ питанням по
становки і виконання класичних тво
рів, вихованню молодих балетмейсте
рів. Вона говорила про необхідність 
всіляко підтримувати прагнення арти
стів балету до постановочної роботи.

«Розвиток мистецтва,— підкреслила у 
своєму виступі доцент Харківського ін
ституту мистецтв Н. Очеретовська,— 
немислимий без активної, по-партійно- 
му вимогливої, об’єктивної художньої 
критики... Ще сьогодні в газетах, жур
налах з’являються поверхові, описові 
статті, автори яких відривають форму 
від змісту, замикають аналіз на окре
мих несуттєвих деталях і не дають, 
зрештою, визначення суспільно-худож
ньої цінності твору...

Хвилює недосконалість існуючої си
стеми підготовки критиків, хоч у нас, 
в Харкові, і в інших містах республі
ки останнім часом вживаються кон
кретні заходи по усуненню недоліків».

Делегати зльоту взяли участь в уро
чистому засіданні ЦК ЛКСМ України, 
Київських міськкому та обкому ком
сомолу, присвяченому 60-річчю ВЛКСМ, 
та святковому концерті.

Маніфестація молоді на площі ім. Жовтневої революції присвя- 
чена 60-річчю ВЛКСМ.
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Спілка композиторів України провела в жовтні 
цього року огляд творчості молодих, присвячений 
60-річчю Ленінського комсомолу. На цьому форумі ви
ступили композитори, чиї імена вже знайомі слуха
чам, а також студенти композиторських факультетів 
вузів республіки.

У концертах прозвучали твори київських компози
торів: Я. Верещагіна (Квінтет для флейти, гобоя, 
кларнета, фагота, валторни), Я. Губанова («Мадагас
карська рапсодія»), Л. Етінгера (Соната для віолон
челі з ф-но), В. Зубицького (Концертино для симфо
нічного оркестру), І. Карабіца (пісні), О. Зуева (пі
сні), О. Киви (Камерна кантата на вірші А. Новоча- 
дівської), І. Кириліної (вокально-інструментальний 
цикл «Из звездного ковша» на вірші М. Цветаєвої), 
Г. Саська (Кантата «Ленин жив» на слова В. Маяков- 
ського), В. Шумейка (Чотири карпатські пасторалі 
для камерного оркестру), 0. Яворика (Симфонієта).

На огляді були виконані твори харків'ян: В. Дро- 
б’язгіної (Соната для ф-но), В. Кафарової (Концерт- 
триптих для ф-но з оркестром), С. Колобкова (Тріо 
для віолончелі, альта і ф-но), В. Наливайка (Чотири

романси на слова Г. Гейне), М. Рейка (Концерт для 
ф-но з оркестром), П. Яровинського (Симфонічна сюї
та «Русь»).

Одеські композитори познайомили слухачів з фор
тепіанним концертом І. Голубова, симфонічною по
емою «Броненосець «Потемкин» Я. Фрейдліна та Сим
фонією І. Юсіма.

На огляді свої твори показали львівські композито
ри: В. Камінський (Струнний квартет), В. Стегайлов 
(Концерт для ф-но з оркестром), В. Івасюк (пісні).

Прозвучали цикл пісень для дітей «Солнце — сол- 
ньішко» М. Лаврушка, Симфонієта 6. Мілки, Фуга для 
фортепіано С. Мамонова, Концертино для фортепіано 
з оркестром В. Назарова (усі з Донецька), а також 
твори П. Ладиженського («Чілійська сюїта» для фор
тепіано, Кривий Ріг), Т. Сакаєвої-Ростимашенко (сим
фонічний ескіз «Факел юних», Сімферополь).

Друкуємо вступне слово голови правління Спілки 
композиторів України народного артиста СРСР 
А. Я. Штогаренка та інтерв'ю з представниками ком
позиторських організацій республіки і гостями огляду.

ШТОГАРЕНКО А. Я. Дорогі друзі! Сьогодні, напередодні 
шістдесятиріччя утворення Всесоюзної Ленінської Комуніс
тичної Спілки Молоді, ми зібралися з вами, щоб оглянути 
все зроблене молодими композиторами Радянської України, 
визначити в цьому доробку твори високоідейні й високоху
дожні, вказати на недоліки, що гальмують поступальний 
рух на шляху до нових вершин у мистецтві соціалістич
ного реалізму. Огляд цей проходить в обстановці небувалого 
піднесення політичної і трудової активності радянських лю
дей, які, натхненні історичними рішеннями XXV з’їзду 
КПРС, успішно здійснюють величні накреслення десятої п’я
тирічки, домагаються нових успіхів у підвищенні продук
тивності праці, поліпшенні добробуту трудящих, у збага
ченні духовного життя народу.

Рішення XXV з’їзду КПРС становлять бойову програму 
дій для всіх митців багатонаціонального Радянського Сою
зу. Вони визначають конкретні творчі завдання, які поста
ють перед кожним представником творчої інтелігенції, на
креслюють перспективи подальшого розквіту соціалістичної 
за змістом, національної за формою, інтернаціоналістської за 
своїм духом радянської культури. Виступаючи на XXV з’їз
ді КПРС, товариш Л. І. Брежнєв дав високу оцінку само
відданої праці радянських митців: «Талановитий твір літе
ратури чи мистецтва — це національне надбання. Ми добре 
знаємо, що художнє слово, переливи барв, виразність каме
ню, гармонія звуків надихають сучасників і передають на
щадкам пам’ять серця і душі про наше покоління, про наш 
час, його турботи і звершення».

Особливе задоволення висловив Леонід Ілліч з приводу 
того, що ряди радянських митців постійно поповнюються 
молодими творчими кадрами. «Ми раді,— наголошував він,— 
що дедалі впевненіше входить у життя молоде покоління 
нашої творчої інтелігенції». У цих словах визнання творчих 
успіхів молодих митців, що вносять вагомий вклад у скарб
ницю духовних цінностей радянського народу, в них — твер
да впевненість у славному майбутньому соціалістичної 
культури.

Батьківським піклуванням Комуністичної партії про мо
лоде покоління радянської художньої інтелігенції пройнята 
Постанова ЦК КПРС «Про роботу з творчою молоддю», в 
якій на багато років уперед визначено завдання, що поста
ють перед молодими митцями, а також перед різними орга
нізаціями, зокрема творчими спілками, покликаними дбати 
про ідейне загартування і професіональне виховання моло
дих письменників і композиторів, художників і скульпто
рів, працівників театру і кіно.

На постійну увагу й турботу партії молоді композитори 
нашої республіки відповідають натхненною, високоідейною

та високопрофесіональною творчістю, оспівують радянський 
народ, що будує комунізм, радянський спосіб життя. Нашу 
молодь хвилюють морально-етичні проблеми сьогодення. 
Вона віддає багато творчих сил втіленню у музиці безсмерт
них образів тих, хто заступив шлях кривавому фашизмові. 
Розглядаючи художню творчість про подвиг народу в роки 
Великої Вітчизняної війни, Л. І. Брежнєв говорив: «Разом 
з героями романів, повістей, фільмів, спектаклів учасники 
війни немовби знову проходять по гарячому снігу фронтових 
доріг, ще і ще раз схиляючись перед силою духу живих 
і мертвих своїх соратників. А молоде покоління чудодійст
вом мистецтва стає причетним до подвигу його батьків або 
тих зовсім юних дівчат, для яких тихі зорі стали годиною 
їх безсмертя в ім’я свободи Батьківщини. Таке справжнє 
мистецтво. Відтворюючи минуле, воно виховує радянського 
патріота, інтернаціоналіста». Ці теплі, сердечні слова стосу
ються також радянської композиторської молоді, яка успіш
но втілює в музиці тему захисту соціалістичної Вітчизни, 
естетично осмислює героїчні події минулого. Ми певні, що 
молодих композиторів і надалі надихатимуть величні діян
ня народу, що їх постійно хвилюватимуть важливі проблеми 
сучасності. Зокрема, сподіваємося, що образ славної радян
ської комсомолі*!, котра творить чудеса на всіх ділянках 
будівництва комунізму, посяде в музиці гідне місце, що мо
лоді композитори збагатять репертуар оперних театрів, сим
фонічних і хорових колективів, концертних організацій, чи
сленних гуртків художньої самодіяльності новими творами, 
в яких праця і подвиг народу дістануть справді високе 
художнє втілення.

Одною з визначальних рис духовного життя нашого су
спільства є взаємозбагачення і зближення культур. Укра
їнські митці засвоюють досягнення композиторів братніх 
республік, активно переосмислюють їх на рідному народ
но-національному стильовому грунті і на цій основі творять 
непересічні художні цінності. Цей процес стає усе глиб
шим і цілеспрямованішим.

Для кожного талановитого молодого митця є характер
ним поривання вперед, бажання сказати про нове в житті 
новими виразовими засобами. Прагнення до новаторства, 
до завоювання нових ідейно-художніх рубежів є природним 
і закономірним. Та при цьому не слід забувати, що есте
тика соціалістичного реалізму не терпить новаторства само
достатнього, новаторства заради новаторства, позбавлено
го життєвої правди і творчої перспективи. «Новаторське 
за своєю природою мистецтво соціалістичного реалізму,— 
писала в одній з передових статей газета «Правда»,— ви
никло як мистецтво перетворення світу, як мистецтво тру
дящих мас, а не купки естетів, як мистецтво соціально
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активне, тісно пов’язане з життям, з боротьбою за кому
нізм».

Марксистсько-ленінська естетика — за творче дерзання, за 
сміливий експеримент. Проте вона за такий експеримент, 
який неодмінно увінчується вагомим художнім результатом. 
Справжнє новаторство немислиме без активного розвитку 
класичних традицій і можливе тільки на грунті засвоєння 
та перетворення того кращого, що залишили нам великі 
майстри минулого: Бах і Гендель, Моцарт і Бетховен, Шу- 
берт і Шуман, Глінка і Даргомижський, Мусоргський і Чай- 
ковський, Лисенко і Леонтович, а також класики XX століт
тя — Прокоф’єв і Шостакович, Дебюссі і Равель, Барток 
і Хіндеміт, Ревуцький і Лятошинський. Закликаючи молодь 
учитися у класиків, ми, разом з тим, застерігаємо її від 
спроб пасивного копіювання. Бо ж відомо, що будь-яка ко
пія настільки ж далека від оригіналу, як далека від роз
кішного живого дерева його тінь.

Одним з провідних принципів мистецтва соціалістичного 
реалізму є принцип народності, що передбачає високу ідей
ність творчості, вірність естетичним ідеалам народу, глибоке 
переосмислення системи образів і стильових основ фолькло
ру. Талановита радянська композиторська молодь веде на
стійливі пошуки і в цьому напрямі. Ми раді відзначити, що 
вона вдумливо підходить до складної проблеми переосмис
лення фольклорних художніх і стильових засад. У пере
важній більшості випадків молоді автори знаходять пра
вильний естетичний ключ для самобутнього прочитання 
фольклору, органічно сполучаючи з його мистецькими осно
вами засоби високого професіоналізму. Проте буває і так, 
що мертві «новації» автора чужі самій природі фольклору, 
вступають у непримиренну суперечність з народною твор
чістю, вбивають у ній найдорожче — її живу душу і її од
вічну красу. Не меншу небезпеку для творчості становить
1 пасивна етнографізація вислову, надмірне замилування 
дрібними побутовими деталями, рабське копіювання фольк
лорних виразових засобів. «Фольклор — це саме життя!» — 
говорив колись Микола Лисенко. І це повинен пам’ятати 
кожен, хто береться за обробку народної мелодії чи за 
осмислення у певному творчому контексті якогось фольклор
ного засобу чи прийому.

Дорогі Друзі! Великі й відповідальні завдання стоять пе
ред молодими композиторами й музикознавцями республіки. 
Адже ви — це майбутнє нашої музичної культури, і саме вам 
дбати про її подальший прогрес і процвітання. Тож будьте 
гідними високої довіри Комуністичної партії і радянського 
народу, будьте вірні своєму громадянському обов’язку! Хай 
щастить вам у житті і творчості, наші дорогі друзі і колеги!

Олександр БЕРТРАМ (Москва). Огляд — подія у мистець
кому житті всієї країни. Це справжнє свято молодих талан
тів, по-весняному щедрих, і тому так знаменно, що присвя
чено його ювілею Ленінського комсомолу. Для нас, пред
ставників Російської Федерації, огляд прикметний ще й тим, 
що він відбувся у дні підготовки до відзначення 325-річчя 
возз’єднання України з Росією, музичні культури яких так 
тісно переплелися своїм корінням і продовжують розвивати
ся у постійному взаємозбагаченні. Природно, що музика 
багатьох почутих нами творів свідчить про чітку громадян-
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ську позицію їх авторів, про прагнення служити своїм ми
стецтвом народові.

З першого концерту, який відбувся у день відкриття огля
ду, мене порадувало Концертино В. Зубицького для симфо
нічного оркестру. Яскраво виявився потяг автора до осмис
лення фольклорних першоджерел, він добре володіє компо
зиторською технікою. Що ж до кантати «Ленин жив» 
Г. Саська для соліста, дитячого й мішаного хорів та симфо
нічного оркестру, яка теж виконувалась того вечора, то я 
мимоволі порівнюю її з Флейтовим концертом цього ж авто
ра, що мені значно більше сподобався. Можливо, вади кан
тати значною мірою зумовлені тим, що вона виконувалася 
без дитячого хору.

Симфонічна балада «Броненосець «Потемкин» Я. Фрейдлі- 
на, на мій погляд, відображає, так би мовити, зовнішні 
аспекти теми і дещо ілюстративна за змістом. Можливо, таке 
враження виникає тому, що у творі відсутній наскрізний 
розвиток теми. Водночас автор виявив добре знання оркест
рових засобів, і музика в цілому відповідає її  програмі. Кон
церт В. Кафарової для фортепіано з оркестром дещо «фор
мальний», не відчувається цілісності форми, часто повторю
ються однакові технічні прийоми.

Трю для віолончелі, альта і фортепіано С. Колобкова 
сприймається емоційно, але звучання твору я розцінюю не 
як сучасне. Камерна кантата О. Киви на слова А. Ново- 
чадівської виявляє успішні пошуки автором нових засобів 
музичної виразності. Проте в ній помітна стильова строка
тість, оскільки тут є і естрадні, і докласичні прийоми ком
позиторської техніки. Сюїта «Чотири карпатські пасторалі»
В. Шумейка приваблює насамперед яскравою національною 
визначеністю. Шкода тільки, що виконання не було на на
лежному рівні.

Пісні в цілому відповідають тим «стандартам», які ви
робились у цьому жанрі. Запам’ятався твір С. Мамоно- 
ва на слова В. ІПутова «Комсомолець Донбасу». Виконан
ня, на жаль, теж недосконале, зокрема, надто вже «гримів» 
супровід (у концерті брав участь естрадно-симфонічний 
оркесту Українського телебачення і радіо під управлінням 
Р. Бабича). Гадаю, що до таких виступів необхідно залу
чати спеціального режисера, котрий би регулював звучання.

Огляд показав, що на Україні є ціла плеяда молодих 
здібних композиторів, які пишуть цікаво, своєрідно, відтво
рюючи життєствердний оптимізм нашого сучасника, оспі
вуючи його героїчні звершення. Маємо всі підстави чекати 
від них нових композицій, гідних великої доби.

Тулкун КУРБАНОВ (Узбекистан). Дуже приємно, що за 
останні сім років (тоді я також був присутній на пленумі 
Спілки композиторів у Києві) з’явилося так багато нових 
яскравих імен. Як викладач консерваторії, можу стверджу
вати, що більшість творів, прослуханих мною, засвідчують 
високий художній і професійний рівень молодих авторів. 
Простежується прагнення широко використовувати у своїй 
творчості народний мелос, а це ознака того, що митець не 
відірваний від життя, не замикається у тісній творчій ла
бораторії.

Міцний зв’язок з сучасністю, з завданнями комуністично
го будівництва — ось те, на чому зосереджуємо увагу в ро



боті з мистецькою молоддю в нашій республіці. При Спілці 
композиторів створено Молодіжну творчу організацію (МТО), 
до якої входять композитори та музикознавці, а також кра
щі студенти консерваторії. Ми збудували їм клуб — окре
ме приміщення, де вони можуть збиратися, обмінюватися 
думками, обговорювати свої твори, зустрічатися з молоди
ми робітниками, вченими, письменниками. Звичайно ж, ми, 
композитори старшого віку, допомагаємо порадами, ділимо
ся життєвим і творчим досвідом,— одне слово, задаємо пра
вильний тон, і це має неабияке значення. Ми плекаємо 
свою зміну, як садівник — кожне деревце в саду, і вже 
сьогодні понад третина складу республіканської компози
торської організації — молодь.

Тут, у Києві, зустрілися не лише ті, котрі починають 
свій шлях у мистецтві, а й наставники, і це ще більше під
несло значення цього чудового заходу.

Стефанія ПАВЛИШИН (Львів). Як засвідчили всі концер
ти огляду, професіоналізм молодих композиторів помітно 
зріс, але художніх достоїнств у їх творах часом бракує. 
Треба вміти розвивати відібраний тематичний матеріал, 
творити цілісну структуру, а це, на жаль, досить рідкісне 
явище. Часто береться музичний матеріал, який не може 
послужити основою для написання справді цікавої музики.

Змішування різних стилів — «легка» і «серйозна» музика 
в одному творі — теж не є переконливим (маю на увазі 
твори І. Кириліної та О. Киви). Вагомий художній результат 
від застосування таких прийомів знайомий нам з творчості 
великих майстрів (згадаймо хоча б соло флейти з «Петруш
ки» І. Стравинського).

Недоліком представленої музики є, зокрема, її жанрова 
обмеженість. Так, не було виконано жодної опери чи бале
ту, дуже мало прозвучало хорових творів.

Одне з питань, що виникають після прослухування творів, 
включених до програми концертів,— це ставлення до фольк
лору. Надто вже мало прозвучало композицій, автори яких 
спиралися б на народні першоджерела. Виняток становлять 
Концертино для симфонічного оркестру В. Зубицького і сюї
та В. Шумейка «Чотири карпатські пасторалі».

Сергій МАМОНОВ (Донецьк). Донецьку організацію пред
ставляли М. Лаврушко — випускник Одеської консерваторії, 
Є. Мілка — випускник Київської консерваторії та я. випуск
ник Харківського інституту мистецтв.

М. Лаврушко познайомив з циклом пісень для дітей на 
вірші В. Орлова та А. Тетівкіна «Солнце — солньїшко», що 
складається з чотирьох мініатюр. За задумом автора в них 
показано, як у свідомості дитини формуються враження від 
навколишнього світу. Композитор Є. Мілка привіз Симфоніє
ту в 4-х частинах — це один з нових його творів, що виник 
як художній результат вивчення словацького фольклору.

На огляді прозвучала моя пісня, написана до 60-річчя Ле
нінського комсомолу — «Комсомолець Донбасу» на вірші до
нецького поета В. Шутова (її виконав В. Тіткін), а також 
Фуга для фортепіано, яка позначена впливом української 
народної пісенності.

Валентин БОРИСОВ (Харків). У складі нашої делегації — 
вся кафедра композиції Харківського інституту мистецтв. 
Назву молодих — В. Кафарову, В. Птушкіна, С. Колобкова, 
П. Яровинського, Б. Семененка, М. Рейка, учасники огляду 
також студенти композиторського відділення нашого інсти
туту. З творів харків’ян прозвучали Симфонія Б. Семененка,

В залі засідань.

Концерт для фортепіано М. Рейка, Тріо С. Колобкова длй 
віолончелі, альта і фортепіано, Соната для скрипки і форте
піано В. Птушкіна.

Мені приємно, що на огляді вдало прозвучав Концерт для 
фортепіано з оркестром В. Кафарової — моєї учениці. На мою 
думку, тут чимало знахідок, цікава фактура його. Твір при
ваблює глибинною розробкою інтонаційних особливостей ро
сійської народної пісні. У чомусь Кафарова «йде» за Ти
щенком та Слонімським.

Характерна риса творчості молодих — пошук нових вира
жальних засобів, намагання знайти найбільш переконливе 
втілення, щоб яскравіше висловити своє ставлення до дійс
ності. Багато авторів звертаються до інструментальної му
зики^— камерної, симфонічної. На жаль, у нас в Харкові 
у зв’язку з відсутністю хорової капели мало уваги при
діляється хоровим жанрам.

Серед творів, що прозвучали на огляді, хочеться відзна
чити Кантату Г. Саська «Ленин жив» на вірші В. Маяков- 
ського для соліста, хору та симфонічного оркестру. Стисла, 
динамічна форма, яскравість інтонацій, лаконізм вислову 
властиві цій кантаті. Я виділив би також Концертино для 
симфонічного оркестру В. Зубицького.

Олександр КРАСОТОВ (Одеса). На огляді представлено 
кілька моїх учнів. Два вже закінчили консерваторію — це 
І. Юсім, який показав свою симфонію, та І. Голубов — 
Концерт для фортепіано з оркестром. Ще на минулому мо
лодіжному пленумі відзначався їх професіоналізм, сучасна 
манера письма, характерний стрій ритмо-інтонацій.

Крім того, учасниками концертів стали студенти — К. Цип- 
каленко (У курс), Л. Хитряк, Т. Ярова (IV курс) і студент 
III курсу С. Шустов. Вони познайомили слухачів зі своїми 
камерними творами — сонатами і вокальними циклами.

У роботі з молодими авторами не треба забувати про те, 
що твір повинен сприйматися слухачем, бути цікавим. Тому 
ми надаємо великого значення тематичному і мелодичному 
розвитку, намагаємось, щоб теми експонувалися яскраво, 
щоб вони пізнавалися у процесі їх розвитку. Я прихильник 
думки, щоб молодь пробувала себе у всіх жанрах, і особливо 
у масовій пісні. Цікаво у цьому жанрі працюють І. Юсім 
та І. Голубов.

Найбільш яскраве враження від пісень В. Івасюка, їм 
притаманний свій почерк, своя манера, від Концертино для 
оркестру В. Зубицького — це музика яскрава, дещо колорис
тична, рапсодійна. Цікава також симфонічна балада «Бро
неносець «Потемкин» Я. Фрейдліна,

Володимир ЗОЛОТУХІН (Харків). Симфонічні твори, що 
прозвучали, не всі однакові за професіональним рівнем. 
Зокрема викликає суперечливі думки твір Т. Сакаєвої-Рос- 
тимашенко — симфонічний ескіз «Факел юних». Але чи варто 
висловлювати серйозні претензії до автора (це стосується 
також переважної більшості інших молодих композиторів, 
які брали участь в огляді), який майже не мав можливості 
спілкуватися з симфонічним оркестром, регулярно слухати 
свої партитури у живому виконанні і вчасно виправляти 
недоліки. Нам слід домогтися того, щоб оркестрові твори 
студентів і молодих композиторів хоч би час від часу вико
нувались, нехай навіть не повністю, а лише частково. Тоді 
початкуючий автор зможе навчитися писати для оркестру. 
А так ми бачимо лише механічне перенесення фортепіанної 
фактури на оркестрові партії, як це, зокрема, трапилося 
із згаданим твором.

Ірена ПАУКШТІТЕ (Литва). На мій погляд, головний не
долік молодих композиторів — це недостатнє знання музич
ної форми, її закономірностей, а також погане володіння 
оркестровими засобами музичної виразності. Наприклад, 
кантата «Ленин жив» Г. Саська має у процесі свого звучан
ня багато закінчень, свого роду «фіналів», на кожному з 
яких можна уже зупинитися, оскільки думка вже сказана 
і не вимагає продовження. Можливо, таке враження вини
кає тому, що у творі відсутній достатній розвиток теми, 
а може й тому, що сама музична тема підібрана невдало.

Концерт для симфонічного оркестру В. Зубицького викли
кає зовсім інше враження. У нього інструментовка і форма 
більш досконалі, але не вистачає поліфонічних засобів роз
витку, особливо в кульмінаціях. У В. Кафарової в її Фор
тепіанному концерті в музичних темах немає певної ідеї, та 
й самі теми нецікаві. Тому і твір в цілому вийшов невираз
ний, бо у ньому нема чого розвивати.

В піснях, що прозвучали на огляді, мало що можна зро
зуміти внаслідок невдалої інструментовки. Часто вона лише
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заважає розгортанню мелодії, яка сама по собі є цікавою. 
Найбільше сподобалися пісні В. Івасюка. Він вміє оркестру
вати пісенні твори і у нього інструментовка допомагає роз
вивати музичну думку.

Левко КОЛО ДУБ (Київ). Протягом останніх років була 
проведена велика робота по вихованню і підготовці до всту
пу у Спілку найбільш перспективної у творчому відношенні 
молоді. Так, з 1976 року членами СКУ стали 25 композито
рів і музикознавців. їх не лише приймають до Спілки, а й 
висувають у керівництво. У склад республіканського та Ки
ївського міського правлінь Спілки композиторів і Музфонду 
обрано одинадцять молодих (за віком на той час) компози
торів та музикознавців. І. Карабіц, прийнятий 1977 року кан
дидатом у члени КПРС, керує комісією масових жанрів. 
У склад бюро творчих комісій та секцій входить шість мо
лодих композиторів та музикознавців. Велику роль відіграє 
творча молодь у створених останнім часом композиторських 
організаціях — Київській міській і Дніпропетровській та 
Кримській обласних.

Ще 1968 року правління СКУ разом з Київською консер
ваторією організувало творчий клуб молодих композиторів 
та музикознавців, де обговорюються та рецензуються нові 
твори, проводяться дискусії з актуальних проблем розвитку 
сучасної музики. Особлива увага приділяється питанням 
ідеологічної боротьби в галузі мистецтва. Позитивний твор
чий досвід і вагомі практичні результати роботи клубу 
уможливили створення на його базі (1976 р.) республікан
ської творчої комісії по роботі з молодими композиторами 
та музикознавцями, а в Києві, Харкові, Одесі, Львові, До
нецьку — міських та обласних комісій. Нині творча молодь 
все активніше бере участь в музичному житті не лише своєї 
республіки, а й за її межами.

Разом з тим є ще чимало невирішених проблем. У нас 
замало добре підготовлених композиторів та музикознавців, 
внаслідок чого Спілка композиторів України зростає дуже 
повільно. Деякі обласні організації настільки малі за кіль
кістю, що не можуть виконувати доручені їм завдання. Кіль
ка великих обласних центрів взагалі не мають композитор
ських організацій, а це негативно позначається на музично
му житті цих міст.

Плани прийому на композиторські факультети консервато
рій дуже скромні (наприклад, у Київській консерваторії 
лише 3—4 місця на рік). Але й за таких умов на ці факуль
тети конкурсу практично не буває, і гідних претендентів 
відібрати надзвичайно важко. Одною з причин такого ста

новища є те, що музичні училища й спеціальні школи-де- 
сятирічки не займаються виявленням у своїх учнів компо
зиторських здібностей. Тому багато талановитих дітей і під
літків не мають можливості заздалегідь готуватися до всту
пу в консерваторію. Проблема ця вимагає невідкладного ви
рішення.

Серйозні недоліки є і в організації навчального процесу 
на композиторських та історико-теоретичних факультетах. 
Програми з теоретичних дисциплін надто вже застарілі і не 
забезпечують підготовку молоді до вирішення тих практич
них завдань, що їх висуває сучасне музичне життя. Як пра
вило, молоді музиканти погано ознайомлені з фольклорними 
жанрами, особливо масовими. Отже, подальша підготовка й 
виховання творчої молоді вимагають серйозного поліпшення 
і багато в чому докорінної перебудови роботи музичних 
навчальних закладів.

Йонас ТАМУЛЬОНІС (Литва). Хочу сказати, що у нас в 
республіці теж створено секцію молодих композиторів і му
зикознавців, заступником голови якої мене обрано. Тому 
цікаво було дізнатися, над чим працюють наші українські 
колеги, і я дуже задоволений своєю поїздкою. Огляд бага
то дав мені і як композиторові — консерваторію я закін
чив недавно, не минуло ще й трьох років. Я ще раз пере
конався, що головне для молодого композитора, запорука 
його успіху — це наполеглива і цілеспрямована праця. Важ
ливо виробити вимогливість до себе, почуття відповідаль
ності,^ потребу щось постійно створювати, хоч і немає вже 
лекцій, на яких необхідно це показувати, не зустрічаєшся 
зі своїм професором...

Звичайно, музику писати треба щиру і цікаву, щоб вона 
йшла від серця і щоб мова її була схвильованою. Все це 
можна сказати про багатьох ваших молодих композиторів, 
зокрема й про Володимира Зубицького, з яким ми брали 
участь у Всесоюзному фестивалі молодих композиторів у 
Ленінграді, де я з насолодою слухав його чудовий твір 
«Карпатська рапсодія». І ось тут, у Києві, прозвучало 
Концертино для оркестру — дуже цікаве, побудоване на 
поєднанні прекрасних українських мелодій з сучасною 
композиторською технікою. А звідси — своєрідна музична 
мова, що є, на мою думку, неодмінною умовою успішного 
розвитку кожного молодого МИТЦЯ.

Хочеться щиро подякувати організаторам огляду за гос
тинний прийом і висловити побажання, щоб було ще біль
ше таких зустрічей, які зміцнюють дружбу наших респуб
лік, наших братніх культур.

ЕСТАФЕТА ПОКОЛІНЬ

Хвилюючою мандрівкою в буремну комсомольську юність, 
своєрідним перекликом поколінь стала подорож компози
торів до Шепетівки і Трипілля.

У складі делегації, що відвідала місто Миколи Островсь- 
кого, народний артист республіки, лауреат Державної пре
мії УРСР імені Т. Г,. Шевченка та премії Ленінського ком
сомолу О. Білаиі, народний артист республіки, лауреат 
Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка та Республі
канської комсомольської премії імені Миколи Островсько- 
го І. Шамо, заслужений діяч мистецтв УРСР, лауреат Рес
публіканської комсомольської премії імені Миколи Ост- 
ровського І. Карабіц, лауреати Республіканської комсомоль
ської премії імені Миколи Островського О. Зуєв і В. Ти- 
лик.

Гості поклали квіти до памуятників Володимирові Іллічу 
Леніну, Миколі Островському, Невідомому солдату та від
відали меморіальний будинок-музей письменника.

Тепло, хлібом-сіллю зустріли митців у дитячій музичній 
школі, а також у міському Палаці культури, де після уро
чистого прийому в піонери відбувся великий концерт пісні

з творів лауреатів комсомольських премій. У ньому взяли 
участь автори, а також естрадно-симфонічний оркестр Укра
їнського телебачення і радіо під управлінням Р. Бабича, 
лауреат Всесоюзного і республіканського конкурсів В. Тіт- 
кін, соліст Київської філармонії Г. Гаркуша, солістка Укр- 
концерту Л. Гримальська, солістка Кримської філармонії 
А. Бобилєва, соліст хору Українського телебачення і радіо 
І. Чайченко.

У Трипіллі побували композитори В. Сапєлкін (Дніпро
петровськ), В. Івасюк та В. Камінський (Львів), О. Кива 
(Київ), Т. Ростимашенко (Сімферополь), 6. Мілка та С. Ма- 
монов (Донецьк), П. Ладиженський (Кривий Ріг). Вони від
відали музей комсомольської слави, поклали квіти на моги
лу комсомольців, які героїчно загинули в роки громадянсь
кої війни.

На творчій зустрічі в Палаці культури «Енергетик» 
селища Українка виступили, разом з композиторами, соліс
ти: лауреати республіканського конкурсу В. Байков (До
нецьк) та І. Кушплер (Львів), заслужена артистка респуб
ліки М. Чайковська (Київ), А. Бобилєва (Крим), концерт
мейстер А. Кривошеїна.
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Під час зустрічі у Спілці композиторів 
України.
На фото: X. Мірза-заде, А. Філіпенко, 
Т. Кулів в, А. Штогаренко, А. Меліков.

Мелодії Азербайджану
300 тисяч... Стільки слухачів побува

ли на концертах, творчих зустрічах, 
спектаклях за участю майстрів мистецтв 
Азербайджану під час Днів цієї рес
публіки на Україні. Почалися вони слі
дом за великими торжествами, присвя
ченими врученню Генеральним секре
тарем ЦК КПРС товаришем Л. І. Бреж
нєвим найвищої нагороди Батьківщини— 
ордена Леніна місту Баку.

Гості з берегів Каспію на кожному 
кроці відчували щирість і сердечність. 
Свято дружби принесло радість зустрі
чі з відомими колективами, знайомство 
з новими творами письменників і ху
дожників, композиторів і кінематогра
фістів.

Десять днів у палацах і будинках 
культури, у цехах промислових підпри
ємств, на будівельних майданчиках і 
польових станах звучали азербайджан
ська мова, музика.

Широкою, змістовною була програма 
святкових концертів: у ній представле
ні твори найрізноманітніших жанрів. Це

увертюра і арії з опери «Кер-огли» 
Узеїра Гаджибекова, сюїта з балету 
«Стежкою грому» Кара Караєва, Сим
фонія Фікрета Амірова, присвячена па
м'яті Нізамі, «Метаморфози» Аріфа 
Мелікова, ораторія «26» Акшин Аліза- 
де. Українських любителів музики по
радувала новими творами талановита 
молодь —  композитори Мамед Кулієв, 
Франгиз Алізаде, Азер Дадашев. Ви
сокий професіоналізм притаманний 
Азербайджанському державному сим
фонічному оркестру, який носить ім'я 
його творця, основоположника наці
ональної музичної культури У. Гаджи
бекова. Ось уже 40 років оркестр очо
лює художній керівник і головний ди
ригент народний артист СРСР Ніязі. 
У виконанні цього колективу прозвучав 
фінал Концерту для фортепіано з ор
кестром композиторів Ф. Амірова і 
Е. Назірова (соліст Фархад Бадалбейлі).

Учасниками Днів стали також Дер
жавний ансамбль танцю, хорова капе
ла, камерний оркестр, вокально-інстру

ментальний ансамбль «Гая», джаз-ан- 
самбль «Мугам», вокально-хореогра
фічний ансамбль «Джаджалярім» Ба
кинського палацу піонерів і школярів 
імені Ю. Гагаріна. Великий інтерес ви
кликали виступи народного артиста 
СРСР Рашида Бейбутова і створеного 
ним Державного театру пісні, а також 
соліста академічного театру опери та 
балету імені М. Ф. Ахундова Лятфіяра 
Іманова. Глядачі познайомилися з ба
летною трупою цього театру, яка за
воювала золоту медаль V II Міжнарод
ного фестивалю танцю в Парижі. Та
лановиті танцівники показали киянам 
мистецтво національної школи, що 
створювалась під керівництвом першої 
балерини Гамер Алмас-заде.

Музика з берегів Каспію звучала на 
підприємствах, у сільських клубах Київ
щини, на сценах Запоріжжя, Херсона, 
Львова, Тернополя, Вінниці, Чернівців,—  
по всій Україні пролягли маршрути 
дружби.

О. ВОЛОДЕНКО

Камерний оркестр Азербайджанської філар
монії.

Заслужений артист Аз.РСР А. Аліев.
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Ансамбль старовинної музики Литовської 
філармонії.

„Золота осінь“

І знову, вдруге, у красу багрянцю 
київських садів і парків вплелися свят
кові мелодії «Золотої осені». Харак
терна прикмета цьогорічного фестива
лю: він вийшов за межі концертних 
залів і театрів. На мальовничих май
данчиках Центрального Ботанічного са
ду АН УРСР кияни і гості столиці Укра
їни мали нагоду почути і побачити най
різноманітніші колективи. Афіші зазда
легідь сповіщали про виступи Київсько
го, Миколаївського камерних оркест
рів, Квартету імені Лисенка, струнного 
ансамблю Херсонської філармонії, ан
самблю старовинної музики Одеської 
філармонії, оркестру народних інстру
ментів Укртелерадіо, чоловічої хоро
вої капели імені Ревуцького, хорів Ки
ївської консерваторії, Інституту культури.

«Золота осінь — 74» починалася в 
Кам'янці на Черкащині. «Золота осінь— 
78» —  у селищі Качанівка на Чернігівщи
ні. Тут зібралися сотні шанувальників 
мистецтва, учасники Всесоюзного му
зичного фестивалю —  камерний хор під 
керуванням В. Іконника, камерний ор
кестр під керуванням А. Шароєва, 
Квартет імені Лисенка, відомі солісти 
театру опери та балету імені Т. Г. Шев
ченка, філармонії, Укрконцерту.

Із «Золотою осінню» пов'язане «но
восілля» —  виступ Київського камерного 
хору під керуванням В. Іконника в Тра
пезній палаті Києво-Печерського дер
жавного історико-культурного заповід
ника. Прекрасний інтер'єр з неповтор
ними розписами, найдосконаліша аку
стика, відшліфоване до найвищого ар
тистизму звучання хорового колективу 
органічно злилися в єдине ціле. Кон
церти камерної музики, започатковані 
в Трапезній палаті, сподіваємось, і на
далі стануть, окрасою музичного життя 
Києва. В новому концертному залі ви
ступили дитячий хор «Щедрик», ан
самбль скрипалів Великого театру під 
керуванням Ю. Реєнтовича, Чернівець
кий камерний оркестр, ансамбль старо
винної музики Одеської філармонії.

Уперше... Це слово не раз доводило
ся чути протягом п'яти днів фестива
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лю. Так у Малому залі Київської кон
серваторії імені П. Чайковського про
ходив перший конкурс камерних ан
самблів Української РСР. Такий огляд 
був цікавий тим, що його учасники по
єднували творче змагання з концерта
ми для робітників київських підпри
ємств, студентів, учнів.

Гості фестивалю — Є. Серкебаєв, 
Г. Каукайте, Г. Калініна, арфістка 
В. Дулова. Заключним акордом святе 
став концерт у Палаці культури «Укра
їна», який поєднав майстерність чис
ленних колективів і виконавців нашої 
країни. В ньому взяли участь заслуже
ні симфонічні оркестри України і Азер
байджану, народний хор Білоруської 
РСР, Ансамбль пісні і танцю донських 
козаків, заслужений академічний Укра
їнський народний хор імені Г. Верьов- 
ки, Київський камерний хор, ансамбль 
старовинної музики Литовської філармо
нії, співаки Л. Шемчук, О. Басистюк, 
М. Стеф'юк, Д. Гнатюк, В. Пивоваров, 
солісти балету Р. Хилько, Т. Таякіна, 
В. Ковтун, піаніст Г. Соколов.

Красою звучання полонили зал хоро
ві колективи, які виконали «Слався»

Грає віолончеліст Олександр Князєв.

М. Глінки, твір, що став лейтмотивом 
фестивалю «Золота осінь».

На концерті, що пройшов з великим 
успіхом, були присутні член Політбю- 
ро ЦК Компартії України перший сек
ретар Київського міськкому партії 
О. П. Ботвин, заступник Голови Ради 
Міністрів УРСР М. А. Орлик, завіду
ючий відділом культури ЦК Компартії 
України О. С. Капто, міністр культури 
УРСР С. Д. Безклубенко.

О. МЕЛЬНИК

Виступає Ансамбль пісні і танцю донських козаків.



Естетика музичного побуту

.ка музика популяризується і наскільки важливе її 
І місце в громадському та особистому житті радянсь
к и х  людей? Який рівень музичних потреб тих чи 
І інших груп населення і як вони задовольняються 

відповідними соціальними інститутами з урахуванням особ
ливостей і динаміки зростання естетичних смаків, запитів 
трудящих? Ці питання постають «на стикові» естетики 
і соціології. Тому комплексний підхід до них — чи не най- 
оптимальніший у теорії й практиці соціальних функцій 
музичного мистецтва. Він дозволяє глибше збагнути функ
ціональну структуру прямих і зворотних зв’язків у систе
мі композитор — музичний твір — виконавець — критик 
(лектор-пропагандист) — слухач, осягнути таємниці полі- 
функціональної дії музики на людину та — як її  резуль
тат — сприйняття слухачем. Естетико-соціологічний метод — 
надійний інструмент для визначення ефективності проце
сів, що позначаються (і це головне) на подальшій музич
ній і, зрештою, соціальній поведінці людей.

Естетична проблематика тут пов’язана з художньо-образ
ними закономірностями музичної творчості і виконавства, 
соціологічна — зі взаємодією музики і суспільства, з якіс
ними сторонами та динамікою розвитку музичного життя. 
Щоправда, такий поділ має досить умовний характер, бо 
естетичні закономірності музичної творчості і виконавства 
зумовлені факторами ідейно-соціальними і соціально-пси
хологічними, так само як і динаміка музичного життя осо
би та суспільства немислима поза естетичними парамет
рами слухацького сприйняття. Між поняттями музична су
часність і сучасна музика пролягає «демаркаційна лінія», 
що розмежовує відповідно соціологічні та естетичні об’єк
ти спостережень у системі функціонуючої музичної куль
тури певного способу життя. З одного боку діє «комплекс 
сил», що викликає появу музичного твору (зона соціоло
гічних спостережень). З іншого «комплекс іманентних 
властивостей» твору, який спочатку виступає як потенці
альна, прихована в композиторському оригіналі художня 
енергія, а потім, у наступних актах виконавської інтер
претації та слухацького сприйняття, перетворюється на 
енергію, умовно кажучи, кінетичну (зона естетичних спо
стережень) .

Музична сучасність або, іншими словами, сучасне му
зичне життя — предмет пильної уваги нашої критики, яка 
має тут справу з певними здобутками і нерозв’язаними 
завданнями. Це стосується передусім музичної культури 
як соціально-естетичної реальності способу життя та есте- 
тико-соціологічної проблематики, пов’язаної з вивченням 
цієї реальності.

Розглянемо їх у найдинамічнішій ланці музичної куль
тури, що найбільш наочно виявляється в сучасному музич
ному побуті нашого народу.

А. В. Луначарський писав про роль музики в естетиза
ції побутової сфери радянського способу життя: «...соці
альне життя взагалі і завжди вимагає, щоб його насичу
вали музикою не тільки у вигляді вершинних композицій 
і концертних виконань, але насичували б нею глибоко сам 
побут, насичували його... робітничою піснею, дитячою пі
снею, маршем, танком і т. ін. І наш революційний побут, 
такий піднесений, вимагає більше, аніж будь-який інший, 
цієї постійної насиченості музикою». (Луначарский А. В. 
В мире музьїки. М., Музгиз, 1958, с. 219).

За час, що минув, відбулася колосальна науково-техніч
на революція, яка позначилася на всіх сферах особистого 
і громадського буття людей. Завдяки здійсненню у нас 
(а також в інших країнах соціалізму) соціалістичної куль
турної революції проблема масовості музичного мистецтва 
з об’єктивного, суспільно-політичного боку розв’язана май
же повністю. Щоправда, є ще певна нерівномірність тери
торіального розташування культурних осередків (театрів, 
клубів, концертних та інших музично-освітніх установ), 
яка зникатиме в міру остаточного наближення села до 
економічного й культурного рівня розвитку міста.

Величезну роботу, спрямовану на підвищення культури 
села, здійснює наша держава, багатомільйонний радянсь
кий народ під керівництвом Комуністичної партії. XXV 
з’їзд КПРС поставив завдання: «Зміцнити матеріальну базу 
закладів культури, особливо в сільській місцевості і в но
вих районах промислового будівництва». (Матеріали XXV 
з’їзду КПРС, с. 249). У поєднанні з перевагами соціалізму 
науково-технічний прогрес істотно сприяє вирішенню цієї 
надзвичайно важливої суспільно-політичної проблеми.

Як відомо, у побутову культуру всього населення нашої 
Вітчизни міцно увійшли так звані аудіальні форми масо
вої інформації — такі інформативно-комунікативні засоби 
зв’язку, як радіоприймач, магнітофон, програвач та інша 
звукозаписуюча й звуковідтворююча апаратура, новітня 
стереофонічна техніка, що поставлена на службу популя
ризації музичного мистецтва надзвичайно широкого жан
рового та стильового діапазону — від розважального ре
пертуару до філософськи узагальнюючих полотен світово
го симфонізму. Слід врахувати, що популяризація музики 
сьогодні з великим успіхом здійснюється ще й через ауДІОг 
візуальні канали телебачення та кіно. Таким чином, бурх
ливий розвиток засобів масової комунікації руйнує моно
полію традиційного спілкування з музикою безпосередньо 
в актах живого виконання, переносячи театрально-кон
цертне життя з вузько локальних рамок функціонування 
в макросвіт ефіру та стереофонії. Особливу роль відігра
ють трансляційні засоби масових комунікацій, завдяки яким 
музика незрівнянно розширила просторові і часові пара
метри свого впливу.

Наведемо тут деякі цифрові дані щодо звучання музики 
лише по радіотрансляційній мережі: «...приблизно полови
на всього часу мовлення на радіо відводиться музиці. 
Оскільки в масштабах всієї нашої країни радіомовлення, 
що ведеться 67 мовами народів СРСР, складає понад 1000 
годин на добу, на музичне радіомовлення припадає близь
ко 500 годин» («Современность. Человек. Радио», вьш. 2, 
М., 1970, с. 8. Цит. за кн. «Искусство и идеологическая 
работа партии». М., «Мьісль», 1976, с. 211). До цього ще 
приєднується розгалужена мережа музичних трансляційно 
телебаченню, що обслуговує 150-мільйонну аудиторію. 
Транслюючі форми комунікації (радіо, телебачення) у по
єднанні із звукозаписуючою та звуковідтворюючою техні
кою, а також іншими спеціалізованими засобами репродук
тивних зв’язків,— усе це безпосередньо відбилося, насам
перед, на кількісних показниках процесу розповсюдження 
цінностей музичної культури минулого і сучасності. З’я
вилися нечувані можливості планомірного донесення їх 
до всіх без винятку верств суспільства.

З втратою безпосереднього живого контакту артиста-ви- 
конавця зі слухачем (так званого ефекту присутності) до
сягається щось нове, незрівнянно масштабніше. З одного 
боку, радіо і телебачення надають можливість музичному 
виконавському мистецтву розширювати просторово-терито
ріальні обрії свого впливу. З іншого — масове тиражуван
ня музичних творів у вигляді грамофонно-магнітофонних 
записів допомагає подолати бар’єр часових регламентацій, 
оскільки музика відтворюється в будь-який час за бажан
ням власників відповідної техніки. До того ж, використання 
наявних засобів інформації динамізує суспільний вплив 
мистецтва, утворюючи своєрідний соціальний «сплав» му
зичного життя і суспільно-музичної комунікації. Якщо ми
стецтво за таких обставин відповідає високим критеріям 
художності, звукорепродукційні канали значно посилюють 
його здатність формувати у слухачів емоційну готовність 
до сприймання та схильність до позитивної оцінки його 
явищ як суспільно значущих музично-естетичних надбань 
сучасності.

Науково-технічна революція відкриває нові шляхи до 
освоєння музичного всесвіту, що одночасно, всім комплек
сом своїх функцій впливає на багатомільйонні «аудито
рії». Тут діють ті самі «чудеса техніки», про які говорив

7



В. І. Ленін (у заключному слові перед закриттям III Всеро
сійського з’їзду Рад робітничих, солдатських і селянських 
депутатів) у буремному 1918 році, підкреслюючи, що ре
волюція перетворить їх, разом з усією культурою, у за
гальнонародне добро.

Важливо наголосити на закономірному прогресивному ру
хові до ідеального функціонування музичного мистецтва в 
умовах науково-технічної революції. Але тут є і свої про
блеми. У практиці музичної естетизації побуту радянського 
суспільства через канали масових комунікацій, яка набула 
справді глобальних масштабів, відчутні певні, сказати б, 
витрати НТР. Йдеться, зокрема, про випадки надмірної 
експлуатації згадуваної вже аудіальної техніки, всіляких 
засобів масової інформації, що призводить інколи до пе
ретворення музичного мистецтва у шумовий фон, а слу
хача — у байдужого до нього суб’єкта.

Саме тому необхідна естетико-соціологічна постановка 
деяких, поки що до кінця не розв’язаних питань: про со
ціальну ефективність функціонування музики і про худож
ню якість її окремих (композиторських та виконавських) 
зразків, що пропонуються увазі слухачів.

З погляду соціології сучасною вважається в даному разі 
музика всіх епох і народів, яка звучить сьогодні в кон
цертних залах і театрах, по радіо і в грамзаписах, незалеж
но від того, яка це музика, коли і ким створена. «Легка» і 
«серйозна», народна і професіональна — у всьому своєму 
жанрово-видовому розмаїтті вона становить своєрідний мо
дус сучасного музичного життя, задовольняючи (або, навпа
ки, не задовольняючи) музичні запити особистості і суспіль
ства в цілому.

З естетичного ж боку обсяг побутуючої в певному се
редовищі музики, яку можна було б назвати сучасною, до
сить помітно звужується. Критерієм сучасності тут висту
пає не тільки побутування музичних творів, але також їх 
зміст, що втілюється відповідними виражальними засоба
ми (інтонаційно-образна мова) і передається як музична 
інформація, адресована сучасникам і наступним поколін
ням людей.

З одного боку, створена сьогодні і відтворена виконав
цем музика може бути визнана критикою і досвідченим 
слухачем несучасною за низкою художньо-стильових 
ознак, притаманних мистецтву минулих епох (дата напи
сання твору не є тут естетичним гарантом його сучасно
го звучання). І, навпаки, естетичний пафос численних тво
рінь музичної класики цілком співзвучний духові й зав
данням нашої сучасності. Згадаймо приклади використан
ня в урочисті дні святкування знаменних подій в житті 
радянського народу хору «Слався» з фіналу опери М. Глін- 
ки «Іван Сусанін», оркестрової увертюри «1812 рік» П. Чай- 
ковського, фіналу Дев’ятої симфонії Л. Бетховена та ба
гатьох інших творів композиторів-класиків.

У тісному зв’язку з названими естетико-соціологічними 
аспектами наше музикознавство дедалі частіше звертаєть
ся до вивчення музичного побуту радянських людей, до 
можливих шляхів впливу на процес музично-естетичного роз
витку. За вихідний, конкретно-історичний матеріал для 
аналізу обирається при цьому найбільш помітний феномен 
сучасного музичного побуту — мода.

Вельми повчальні багаторічні спостереження музиканта 
О. Чернова. У своїй праці «Досвід аналізу деяких явищ 
сучасного музичного побуту» автор цілком слушно запитує: 
чи маємо ми пасивно реєструвати примхи мод у музиці, 
чи механізм їх формування доступний аналізові, на під
ставі якого можна навчитися впливати на моду? І, не ва
гаючись, дає дотепну відповідь: управляти процесом до
цільніше, ніж боротися з ним, як це ще подекуди трап
ляється. Адже «мода в музичному побуті звичайно має 
ніби дві координати. З одного боку, всяка мода пев
ного мірою відображає потреби масової аудиторії... З іншого 
боку, в наш час, в епоху, коли створений і постійно під
тримується той щільний музичний фон», що є результатом 
гігантського поширення технічних засобів інформації, «мо
да не тільки виникає, але й організується, створюється. 
У протиборстві різних мод виявляються тенденції сучасної 
ідеологічної боротьби, що рівнозначне в кінцевому підсум
ку тенденціям сучасного політичного життя» («Музьїкаль- 
ннй современник». 36. ст. Вип. І, М., «Советский компо
зитор», 1973, с. 244).

Виходячи з цього, О. Чернов веде цікаву розмову про 
сучасний музичний побут дітей і дорослих, знаходить со
ціально-психологічний «контекст» деяким «примхам моди», 
пов’язаним, зокрема, з такими фактами, як, наприклад,

згасання масового захвату джазовою музикою та посилен
ня інтересу до вокально-інструментальних ансамблів (ВІА). 
Висловлюється припущення про причини раптового спала
ху ̂  (майже у міжнародному масштабі) моди на старовин
ний — російський і циганський — романс, на спадщину да
лекого минулого, включаючи класичне органне мистецтво. 
Причини загального захоплення останнім, особливо в моло
діжному середовищі, фахівці пояснюють, крім усього, широ
ким впровадженням у практику інструментального музику
вання як професіональних, так і самодіяльних ВІА елект- 
рооргана, звучання якого немовби прокладає психологічний 
місток до спілкування з давньою класичною спадщиною, 
зокрема з безсмертними творіннями Й.-С. Баха та інших 
майстрів.

Ці та аналогічні їм явища і тенденції в музичному по
буті радянських людей, незважаючи на деяку раптовість ви
никнення і певну нестійкість (подібно до інших мод) аж 
ніяк не суперечать нашій музичній сучасності. Вони — ціл
ком у річищі прогресивного розвитку традицій, тих есте- 
тико-виховних вимог, про які В. І. Ленін сказав: «Краси
ве треба зберегти, взяти його як зразок, виходити з нього, 
навіть коли воно «старе». Чому нам треба відвертатись від 
істинно прекрасного, відмовлятися від нього, як від вихід
ного пункту для дальшого розвитку, тільки на тій підставі, 
що воно «старе»?» (В. І. Ленін про культуру і мистецтво. 
К., «Політвидав України», 1957, с. 508).

Захищаючи красу в мистецтві і, відповідно, прогресивні 
його традиції, Володимир Ілліч водночас категорично ви
ступав проти штучної моди, хаотичного бродіння, гаряч
кових шукань нових лозунгів у західній художній культу
рі та некритичного їх наслідування у нас. «Чому треба 
плазувати перед новим,— розвиває далі свою думку Ле
нін,— як перед богом, якому треба покоритися тільки тому, 
що «це нове»? Безглуздя, цілковите безглуздя! Тут багато 
лицемірства і, звичайно, несвідомої пошани до художньої 
моди, яка панує на Заході». (Т ам  ж е).

Ленінські слова сприймаються як дуже актуальне за
стереження. Адже й сьогодні в музичному житті нашої мо
лоді іноді спостерігається некритичне наслідування зраз
ків чужої нам буржуазної масової культури. Протистав
ляючи їм досягнення соціалістичного мистецтва, Комуніс
тична партія закликає діячів художньо-ідеологічного фрон
ту активно пропагувати в нашому музичному побуті як 
складовій радянського способу життя все те, що збагачує 
духовний світ сучасника, сприяє його здоровому відпочин
ку, повноцінному культурному дозвіллю і виявленню твор
чих здібностей.

Не випадково ці аспекти дістали належне обгрунтуван
ня на листопадовому (1977 року) Пленумі ЦК Компартії 
України, присвяченому комуністичному вихованню молоді 
у світлі рішень XXV з’їзду КПРС. В директивах з’їзду під
креслено, зокрема, необхідність здійснення виховної робо
ти (а отже й музично-естетичного виховання) з урахуван
ням особливостей різних соціальних груп населення, і 
передусім молоді. Як відзначав на Пленумі В. В. Щербиць- 
кий, в роботі з молоддю нема дрібниць, тут все важли
ве — навчання, праця, побут, відпочинок, виховання. Тому 
керівникам, партійному активу необхідно постійно спілку
ватися з молоддю, знати її настрій та запити.

Вивчення музичного побуту не повинне обмежуватись 
оцінкою різних чинників, що впливають на самопочуття 
молодої людини в сучасному світі, на її естетичні настрої, 
художні смаки, симпатії, інтереси і т. ін. Воно мусить 
супроводжуватись активним втручанням у естетико-вихов- 
ний процес за ленінським принципом: «Ми не повинні 
стояти, склавши руки, і давати хаосу розвиватися, куди 
хочеш. Ми повинні цілком планомірно керувати цим про
цесом і формувати його результати» (В. І. Ленін про куль
туру і мистецтво, с. 507—508).

Саме на це спрямована ідеологічна робота партії щодо 
дальшого удосконалення соціалістичного способу життя, 
включаючи його культурно-побутову сферу. Зростаючий 
вплив музичної культури розвинутого соціалістичного су
спільства на свідомість людей праці — важливий фактор в 
ідейному протиборстві двох соціальних систем на сучас
ному етапі. Музичне мистецтво виступає в даному разі і 
формою відображення, і засобом пропаганди соціалістич
ного способу життя,

І. ЛЯШЕНКО
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Нові ббрази

Один з найстаріших українських радянських композиторів 
заслужений діяч мистецтв УРСР Валентин Тихонович Бо- 
оисов володіє щасливим хистом відчуття сучасності. В істо
рії музичної культури відомі випадки, коли маститі маест
ро в кінці довгого творчого шляху залишались виразника
ми художніх ідеалів доби, яка відходила на їх очах в ми
нуле. До нових прогресивних віянь вони часом ставились 
неприязно. Очевидно, людині, крім таланту, треба виявити 
велику творчу сміливість і волю, щоб залишити звичний, 
вторований шлях задля нових пошуків.

Упродовж останнього десятиріччя триває рішуче оновле
ний етап у творчості В. Борисова. Композитор здивував і 
порадував оркестровим «Інтермеццо». Концерт для фортепіа
но з оркестром та «Музика для струнних» переконали: 
успіх не випадковий, він — результат свідомої еволюції. 
Які ^ж нові риси розкриваються в музиці названих компо
зицій? На перше місце, мабуть, слід поставити художньо 
переконливе оперування можливостями розширеної ладото- 
нальної системи і пов'язані з цим коло інтонацій, образну 
драматургію, формотворення.

Концерт для фортепіано написано 1974 року. Не вперше 
звертається до цього жанру В. Борисов: 1936 року ним бу
ла створена одночастинна поема «Пам’яті товариша» для 
фортепіано й оркестру, присвячена М. Коляді. В ній вико
ристано українську народну пісню «Затопила, закурила си
рими дровами», яку дуже любив загиблий композитор. На 
жаль, твір так і не знайшов свого виконавця. Майже че
рез 40 років В. Борисов знову звертається до жанру кон
церту для фортепіано, але вдається до якісно іншого спо
собу письма, інших образів.

У першій редакції твір складався з двох частин. Потім, 
завдяки виключенню між розділами каденції, він став од
ночастинним. Програма відсутня, хоча введення партії го
лосу на остинатній фігурі оркестру створює реквіємоподіб- 
ний настрій. Немає і страждання, трагізму. Панує настрій 
філософсько-споглядального піднесення. Мова концерту не
багатослівна. Стислість, ущільненість думок і змісту — най- 
показовіша риса стилю.

Перший розділ побудовано за варіаційним зразком 
(а 4- а і). Тему складає послідовний виклад дванадцяти не
повторюваних звуків. Рівнобіжний, на відстані 4 октав, роз
мірений остинатний рух на піаніссімо з педаллю створює 
образ мало не космічного обширу, викликаючи серйозні 
роздуми про речі небуденні, неминущі.

Композитор трактує і розвиває тему вільно, не традицій
но. Побудова, яка виражає основну музичну думку твору, 
розширює й збагачує його ладо-інтонаційну сферу. Згаду
ються риси «невідвертого» Сі мажору з підкресленими пе
даллю опорними звуками: тонікою сі, квінтою фа-дієз, тер
цією (за письмом — мі-бемоль). Тема активно розгортаєть
ся. Провадяться перестановки остинато спочатку другої по
ловини теми, потім першої, дзеркальні та ракохідні обер
нення. Ладотональний розвиток спирається на два опорні 
співзвуки: до — ре-дієз — фа-дієз — сі (за звучанням —
улюблений автором великий септакорд зі зменшеним три
звуком) та до — фа — ля-бемоль — сі — оригінальний акорд, 
дещо споріднений обарвленням з першим. Саме на них грун
тується мелодика.

Драматургічний центр першого розділу — в партії меццо- 
сопрано, характер звучання і образний зміст якої виражають 
ідею: «Ніхто не забутий, ніщо не забуте». На голос перено
ситься центр ваги, а фортепіано перетворюється в один з

оркестрових інструментів, що супроводжує вокаліз. Зага
лом перший розділ виконує функцію прологу, позначеного 
зосередженістю музичної думки і виповненого вагомим 
змістом.

Фортепіанна інтермедія-зв’язка — імпровізаційна за ха
рактером. Інтонації другого елемента першої ї ї  теми на
віяні українськими народними танцювальними образами. 
Барвистий звукопис зумовлений широким застосуванням 
різноманітних темпо-динамічних і тембральних барв: гліс- 
сандо арфи, ксилофон, синкопи у дерев’яних духових 
інструментів, труба під сурдинку.

Фінал тяжіє до До мажору. Рондоподібність його форми 
поєднується з тричастинністю. Партія фортепіано знову 
стає провідною. Перша тема швидка, з пульсуючими рит
мами. В ній переважають грайливі настрої, але багато й 
гротеску, сарказму.

------------------- - --
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Друга тема різко протилежна за характером: повільна, 

співуча, зі смутком.
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Найвище драматургічне напруження у фіналі концерту — 
відгомін головної ідеї першої частини («Ніхто не забутий»). 
У місці золотого перетину, перед фортепіанною каденцією 
(«чудернацький танець» за визначенням автора) й укоро
ченою репризою вгадуються вже знайомі образи. Ремініс
ценцію починає фортепіано. Звучить двоголосний безкінеч
ний канон в октаву. Потім вводиться партія голосу.
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«Музика для струнних» (1975 р.) є чотиричастинним 
циклом, нагадує сюїту класичного типу, хоча перша час
тина повільна. Дальший розвиток нового напряму мистець
ких пошуків композитора виявляється у свіжості тематич
ного матеріалу, самобутності його розвитку та в новизні 
композиційної будови цього твору. Майстер контрастної 
драматургії, В. Борисов в основу «Музики для струнних» 
поклав захоплюючий музичний «сюжет».

Напружено-драматичним акордовим складом, усіма ін
струментами розпочинається Ааа£іо. Згаданий вже великий 
септакорд зі зменшеним тризвуком (ре — фа — соль-дієз — 
до-дієз) відіграє ладово опорну роль, незважаючи на те, що 
закінчується частина у Сі мажорі.

Асіакіо

Далі йде значний динамічний спад — від Ш до рр. Про
ведення головного матеріалу змінюється на піаніссімо різ
ко контрастним сонористичним шурхотом, ефект якого до
сягається півтоновим сповзанням і пощабельним накладан
ням всіх звуків хроматичної гами. Відкритим, палким люд
ським пристрастям протистоїть крижане, моторошне заці
пеніння.

«бі-гг.

У першій частині, побудованій у складній двочастинній 
формі, треба відзначити ліричний чотириголосний канон з

хвилеподібним динамічним наростанням і обривом перед 
кодою.

Друга частина «Музики для струнних» — АІ1е£го иоп Ігор- 
ро — типове для автора бурлескне скерцо. В його основу 
покладено тему, засновану на дванадцятитоновому звукоря
ді. «Розширюючи лад,— говорить композитор,— шукаю зміс
ту в музиці».

АИе§го поп ігорро

Третя частина Ьепіо (проста тричастинна форма, ясний 
Мі мажор) становить ліричний осередок циклу. Крайні роз
діли фіналу АІІе£го тосіегаіо (початок і кінець у До ма
жорі) складені в основному триголосною фугою, де розви
вається стисла «терпка» тема.

Середній епізод Ашіапіе шоззо побудовано на повільному 
варіанті початку теми. Перед репризою, як засіб арочної 
драматургії,— напружена головна тема першої частини цик
лу перериває енергійний рух, затінює радісні образи, нага
дуючи про бентежні події минулого.

Фортепіанний концерт і «Музика для струнних» В. Бори- 
сова цілком заслужено схвалені громадськістю. Своїми висо
кими художніми якостями вони заслуговують на гідну ре
презентацію в концертних програмах солістів і виконавсь
ких колективів республіки.

В. ЗОЛОЧЕВСЬКИЙ

ФР. ГЕВАРТ— ТЕОРЕТИК

Минуло 150 років віл дня народження і 
70 років з дня смерті видатного бельгійсь
кого музикознавця, диригента і музично- 
громадського діяча Франсуа-Огюста Гевар- 
та. У нашій країні він відомий передусім 
як автор робіт в галузі оркестрування. 
Менш знані інші дослідження, хоча він 
зробив великий внесок у вивчення антич
ної музики, а також у розвиток теоретич
ної гармонії.

Незважаючи на те, що чимало робіт Ге- 
варта не було перекладено російською мо
вою, він певною мірою вплинув на розви
ток радянського теоретичного музикознавст
ва 20-х—30-х років. Цьому сприяла пере
дусім активна діяльність професора Мос
ковської консерваторії Г. Катуара, автора 
першого у країні підручника з гармонії для 
спеціальних курсів консерваторій. У зга
даному підручнику й відбилися деякі ідеї 
Ге варта.

Цікавими та своєрідними були погляди 
вченого на гармонію. Основна його праця 
у цій галузі — «Трактат з теоретичної і 
практичної гармонії» (Париж — Брюссель, 
1907 р.). В ньому розглядаються важливі 
проблеми теоретичного музикознавства: лад, 
акорд, ладо-гармонічна функціональність, 
причому автор прагне з ’ясувати еволюцію 
цих явищ від епохи «несміливих спроб 
флорентійських майстрів» (тут і далі пе
реклад мій.— 3. Г.) і до сучасності. Однак 
Ге варт не займався вивченням новітньої 
музики і, характеризуючи той чи інший 
гармонічний прийом, волів брати приклади 
з доробку авторів, які «живуть лише у 
своїх творах». На його думку, «не можна 
ні класифікувати, ні визначити справжню 
цінність того, що існує лише як індивіду
альна спроба... Ніхто не володіє крите

рієм, котрий дозволив би йому правильно 
розпізнати нововведення, що назавжди 
вкоріняться у музичному мистецтві».

Геварт прагне знайти одвічні закони цьо
го мистецтва, найголовніші причини його 
розвитку. Тому він розглядає еволюцію му
зики як модифікацію окремих її первісних 
елементів. Одною іо знахідок вченого є но
ва постановка питання про ладову приро
ду музики, що вилилося у сформульовану 
ним теорію ладових систем. Суть її поля
гає в тому, що діатоніка являє собою лише 
одну з можливих форм ладової організації. 
Поряд з діатонічною ладовою системою Ге
варт доводить існування ще двох — мажо- 
ро-мінорної та хроматичної, які виникли 
після першої. Отже, Геварт поклав поча
ток вивченню мажоро-мінору щодо струк
тури, шляхів його виникнення, складу 
акордів, модуляційних засобів. Саме Геварт 
вперше висловив думку про ладову єдність 
хроматичної,, дванадцятизвукової структу
ри, дав класифікацію хроматичних звуко
рядів.

Чимало цікавих спостережень зроблено 
ним у галузі діатоніки, зокрема, у згада
ній праці розглянуті передумови до форму
вання теорії змінних функцій, яка вже у 
20-ті роки була запропонована радянським 
музикознавцем Ю. П. Тюліним. Цінним є 
також дослідження взаємозв’язку між спів- 
звуччями в умовах ладової системи. Так, 
Геварт подає оригінальне обгрунтування 
складних послідовностей акордів. Оскільки 
доведена правомочність: а) тої чи іншої 
ладової системи як єдності звуків; б) акор
ду як схеми гармонічної вертикалі,— з ’яв
ляється можливість будь-якої інтервальної 
послідовності співзвуч всередині вказаної 
ладової системи.

Геварт наблизився до явища, згодом на
званого Куртом «інтервальний крок». І хо
ча для Курта це поняття надзвичайно сут
тєве щодо обгрунтування порушення то
нальних зв’язків, то для Геварта важли
вим є не порушення, а швидше розширення, 
збагачення тональної гармонії. Ідея його 
проста: всередині системи як замкнутої 
єдності звуків можлива будь-яка послідов
ність акордів на діатонічній, мажоро-мінор- 
ній чи хроматичній основах.

Думка ця, незалежно від Геварта і за
довго до нього, вже пробивала собі шлях, 
зокрема, в нашому теоретичному музико
знавстві. Наприклад, Одоєвський рекомен
дував гармонізувати російські народні пі
сні лише тими звуками, які є в наспіві. 
А у Танєєва у вступі до «Рухливого конт
рапункту строгого письма» є буквально збіг 
із спостереженнями Геварта, хоча й пода
но іншу аргументацію. Думка про вільне 
застосування співзвуч всередині так чи 
інакше організованого звукоряду наявна 
також у теорії ладового ритму Яворського, 
у системі ладової обмеженої транспозиції 
Мессіана. Отже, Геварт, як видатний вче
ний, відобразив у своїх дослідженнях де
які провідні тенденції розвитку сучасної 
йому музики.

Важливі спостереження зроблено ним у 
галузі теоретичної гармонії. Розширення 
меж ладу та сфери дії тоніки і функціо
нальних груп співзвуч. глибокі досліджен
ня змінних функцій акордів — найбільш 
суттєві моменти концепції Геварта в галу
зі гармонії. Згодом чимало з них було роз
винуто у працях радянських та зарубіж
них музикознавців.

3. ГЛЯДЕШКІНА
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Пісенна стежина

Він народився в чарівному пісенному краї на Полтав
щині. У барвінковій Пелехівщині стояла рідна хата май
бутнього композитора. А точніше — композиторів: Георгія 
та Платона Майборід. У родині сільського садівника, щед
рого, роботящого Іларіона Майбороди, зросло двоє видатних 
сучасних митців.

Випадковість? А батькові пісні про дідів-чумаків, а впер
ше почуті від мами ніжні колискові? А перші вчителі 
співу та музики рідні дядьки Іван та Віктор?.. Теплими 
літніми вечорами у селі звучали, часом, цілі хори, окремі 
сімейні ансамблі. Безліч було тих народних мелодій, що 
з юнацьких літ заполонили серце. Тільки з роками обда
ровання, набуте музичне виховання переплавилися в бра
тів по-різному: симфоніями, операми — в Георгія, пісенною 
творчістю — у Платона. Треба сказати, що молодший з бра
тів пробував себе у великих музичних формах. Є в нього 
кілька відомих полотен, згадаймо хоча б симфонічну поему 
«Прометей», ораторію «Дума про Дніпро» для хору, соліс
тів, читця та симфонічного оркестру, кантати «Полтава», 
яку він написав на честь 800-річчя міста, та «Слався, мир
ний труд», вокально-симфонічну поему «Тополя» на слова 
Тараса Шевченка. Однак саме пісня породила його як мит
ця, а він — подарував її людям.

Згодом сім’я Майборід переїхала до Запоріжжя. Платон 
уже керував музичним гуртком у школі.

Платон Іларіонович згадує, що саме там, у Запоріжжі, 
ще в школі, почав писати прості обробки народних пісень 
і власні. А ще — вірші. Бо хто ж у  сімнадцять років не 
захоплювався поезією, а надто така емоційна натура, як 
молодший Майборода.

Не знав він тоді, що на нього вже чатує перше випро
бування, перше розчарування: він не витримав вступних 
екзаменів до Київської консерваторії, де вчився брат Геор
гій, і Платонові було страшенно прикро, що не виправдав 
братових сподівань. Хто зна, як би склалася доля митця, 
коли б не трапився йому мудрий і добрий наставник — 
композитор Левко Миколайович Ревуцький. Він зумів пе
реконати Платона в необхідності подальшого навчання, в 
тому, що обраний ним шлях у житті — єдино правильний 
і просто необхідний. До консерваторії він вступив 1938 ро
ку, перед тим учився в музичному училищі у класі Л. М. Ре- 
вуцького.

Пізнання світу музики, романтику фольклорних експеди
цій перервала війна. Митець повного мірою звідав її  жа
хи — і моторошний посвист куль запеклого бою, де він, 
безстрашний молодий боєць-санітар, витягав з-під ворожого 
вогню поранених, і фашистську неволю — каторгу. У зви
тяжних лавах Радянської Армії повернувся воїн на рідну 
землю.

Платон Іларіонович знову береться до навчання. Отой ве
личний «Прометей», про якого згадувалося на початку,— твір 
самобутній і художньо зрілий,— був дипломною роботою не
давнього солдата, який прагнув утвердити мовою музики 
образ народу-переможця. Згодом ця тема червоною ниткою 
вплететься в «Пісню про рідну землю», в «Пісню про Дніп
ро», «Розлягалися тумани» та в цілу низку творів про пер
ших Героїв Соціалістичної Праці.

На розвиток творчості молодого композитора не могли не 
справити впливу мажорні ритми повоєнного життя — періо
ду бурхливого відродження країни після ворожої навали і, 
головне, мистецькі стосунки з такими чудовими майстрами 
слова, як Максим Рильський, Володимир Сосюра, Платон Во
ронько, Терень Масенко, Анатолій Шиян, Микола Нагнибі- 
да, Андрій Малишко. Багаторічна плідна, зворушлива й пре
красна дружба з Андрієм Самійловичем полишила у твор
чості композитора яскравий слід.

Історія музики знає чимало чудових дуетів. Але дует 
Малишко—Майборода створив цілий напрямок в українсь
кому пісенному жанрі. Згадаймо «Київський вальс», «Ти моя 
вірна любов», «Пісню про вчительку», «Ми підем, де трави 
похилі», славнозвісну пісню «Рідна мати моя», «Мою стежи
ну»,— кожна з цих пісень — яскравий портрет українського 
народу, бо і поетично, і в мелосі закарбувала його найкращі

риси: вірність, чистоту, глибокий ліризм. 1 що головне — 
з часом вони не втратили своєї актуальності, своєї свіжості. 
Пісню «Вчителько моя» й досі співають на всіх шкільних 
випускних вечорах, а «Рідна мати моя» з легкої руки народ
ного артиста СРСР Дмитра Гнатюка — першого її виконав
ця — облетіла увесь світ. Нині її співають болгарською, 
чеською мовами, а ще й англійською, іспанською, навіть — 
японською. От така сила справжнього твору високого мис
тецтва.

Платон Іларіонович створив ще одну прекрасну пісню 
на Малишкові слова — «Моя стежина»,— через кілька років 
після смерті улюбленого друга й співавтора, коли він пи
сав музику до фільму «Абітурієнтка» за сценарієм О. Гон- 
чара. Відразу знайшла вона щирий відгук у людських 
серцях, її підхопили самодіяльні виконавці. Пісня — філо
софський роздум, пісня — мрія про майбутнє, про ту жит
тєву стежину, якої шукає і прагне кожна людина, стала 
новим творчим здобутком автора. Нині в доробку компо
зитора близько трьохсот пісень.

Музика П. І. Майбороди звучить і в кіно, і в театраль
них спектаклях, у телевізійних виставах. Перший фільм, 
до якого він написав музику,— «Долина синіх скель», про
клав широку дорогу його творам в кінематографії. «Гроза 
над полями», «Літа молодії» (це саме з цієї картини поча
ла своє самостійне життя пісня «Рідна мати моя»), «Абі
турієнтка» — всіх не злічити. Наспівність, душевність при
несли цим творам заслужений успіх.

Платон Іларіонович написав музику до 15 спектаклів, 
які йдуть на сценах Києва, Москви, а також Запоріжжя, 
Вінниці та інших міст республіки. Це — «Професор Буйко» 
за Я. Башем, «Не судилось» за М. Старицьким, «Якщо ти 
любиш» М. Зарудного, «Правда і кривда» М. Стельмаха.

Платонові Іларіоновичу Майбороді, народному артисту 
республіки, минає шістдесят. Плідна творчість митця, як за
вжди, дарує радість людям.

Т. СУЯРКО

ДО Д Р У З ІВ  ПО ЗМАГАННЮ
Трудящі Чернівецької області вже багато років змагаються з 

трудящими Закарпаття. Разом з робітниками, колгоспниками і 
культпрацівниками своїм досвідом роботи і творчими досягнення
ми обмінюються відділення Музичного товариства Української РСР. 
Одна з кращих в області первинних організацій товариства само
діяльний народний хор села Клішківці Хотинського району (керів
ник В. Фокшук) та оркестр народних інструментів «Буковина» Чер
нівецького обласного відділення (керівник І. Міський) дали концер
ти для робітників Рахівського лісозаводу та колгоспників села 
Велика Візниця Мукачівського району.

Ці колективи побували також у Яремчі Івано-Франківської об
ласті, виступили в міському Будинку культури та перед курорт
никами, які приїхали на відпочинок з багатьох республік Радян
ського Союзу.
Чернівці С. ДІДИК
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Вперше на Україні

І ніпропетровський театр опери та 
балету встиг зарекомендувати 
себе як колектив, що сміливо 

' шукає свій шлях у мистецтві. 
Він розробляє соціально вагому тема
тику, звертається до монументальних 
спектаклів, де розгортається широка 
панорама народного життя. Такий під
хід театр виявляє у постановках тво
рів різних епох, стилів, жанрів. По
стійний пошук, прагнення вирішува
ти складні художні завдання визначає 
всю його роботу. Театр був ініціато
ром створення нової опери «Пробу
дження» («Дніпрові пороги») Л. Ко- 
лодуба, брав активну участь у роботі 
над третьою редакцією «Богдана 
Хмельницького» К. Данькевича; ним 
переконливо розкрито загальнолюдсь
ке значення і національну своєрід
ність балету К. Молдобасанова «Мате
ринське поле». Завершив театр свій 
четвертий сезон прем’єрою опери Дж. 
Гершвіна «Поргі і Бесс» — першою 
музично-сценічною інтерпретацією цьо
го твору на українській сцені. (Спек
такль був поставлений у нашій країні 
в Талліні, Ленінграді й Куйбишеві).

Сміливість і ентузіазм колективу, 
який вперше зустрівся з новою яскра
вою національною сучасною музичною 
стилістикою, помножені на величезну 
наполегливу працю, дали позитивний 
результат — народився цікавий спек
такль, з точним відчуттям ідейно-об
разного ладу музики Дж. Гершвіна, з 
самостійною творчою концепцією. По
становники — диригент В. Мертенс, ре
жисер Р. Тихомиров, художник В. Аре- 
ф’єв, хормейстер В. Кіосе, балетмей
стер Д. Тхоржевський — прочитали опе
ру як народну драму, де складність 
життєвих колізій і характерів стала 
втіленням соціальних протиріч. Збе- 
рігши яскравий жанрово-побутовий ко
лорит твору (строкатий, галасливий 
натовп бідняцької негритянської вули

Б есс— М. Степаиова, Поргі — Н. Смирпов 
у виставі «Поргі і Бесс» Дж. Гершвіна.

ці), автори спектаклю намагались під
креслити його загальнолюдську значи
мість. Трагічне кохання Поргі і Бесс 
сприймається як соціальна трагедія 
Америки, де ворогують не тільки два 
світи — білих і чорних, а й насампе
ред — багатіїв і бідноти.

Образно-ідейний задум виразно відчу
вається у новій музично-сценічній ре
дакції, зробленій В. Мертенсом і Р. Ти- 
хомировим, які зберегли основний 
текст партитури. Необхідні у величез
ному творі купюри зроблено головним 
чином за рахунок незначних епізодів. 
Це не впливає на розвиток дії, а допо
магає виявити суть драми. У виставі 
зникли білий «благодійник» Арчдейл, 
шахрай Фрейзьєр, полісмен, детектив, 
і весь «білий» світ втілився в одній 
особі жорстокого шерифа, що допомог
ло загострити основний конфлікт опери. 
Трагедія чорної Америки — в яскраво
му протиставленні двох сил. Відмова 
від деяких епізодичних жанрових об
разів (продавці меду, крабів) посили
ла основну психологічну спрямова
ність твору. Купюри, як і об’єднання 
5, 6 та 7 картин в одну, динамізували 
розвиток дії. Суттєвим виявилося пере
несення монологу ІІоргі «Чорний крук» 
з другого акту в третій, де він напов
нюється новим змістом, стає кульміна
ційним моментом трагічної долі Поргі, 
розлученого з Бесс. Незважаючи на де
які невідповідності у тексті, монолог, 
за музично-образним ладом, точно впи
сується в ситуацію і логічно завершує 
музичну драматургію образу.

В цілому дніпропетровська редакція 
«Поргі і Бесс» відзначається продума
ністю і цілісністю, хоча викликають 
заперечення досить великі купюри на 
початку останньої картини. Із зник
ненням оркестрового вступу до неї 
певного мірою зникає і особлива атмо
сфера життєлюбності, оптимізму, ха
рактерна для простих людей.

Спектакль набирає сили художнього 
узагальнення. Цьому сприяє рішення 
художника В. Ареф’єва, який знайшов 
дуже достовірний (що йде від сюжету) 
і водночас символічний зоровий образ 
вистави. У центрі сцени — конструкція 
з численними драбинами і площадками, 
що завішані різним лахміттям. Все це 
нагадує «дивний» будинок Кетфіш-Роу. 
Та раптом він ніби перетворюється на 
маленький корабель з трапами і щог
лами: за прозорими стінами розгорта
ється панорама збуреного, вируючого 
моря. Серце стискається, коли дивиш
ся на цей незахищений і крихкий бу- 
динок-корабель; вражає напрочуд пе
реконливий символ жорстокого життє
вого моря, у якому захлинається лю
дина. Як художня антитеза «звучить» 
інтермедійна завіса, на якій у темряві 
світяться величезні очі негрів. Десят
ки очей, насторожених, суворих; вони 
ніби чекають, вимагають помсти за 
вчинене зло.

Постановники вистави і виконавці 
прагнуть заглибитися у вир життєвої 
боротьби, у суперечності людських

М у з и ч н и й  т еа т р

пристрастей. Режисер допомагає акто
рам виявити розвиток характерів, їх 
неповторність і типовість. Долі героїв 
невіддільні від страждань народу, від 
життя негритянської вулиці, тому 
Р. Тихомиров переносить дію в народ
ну юрбу, яка бере активну участь в 
усьому, що відбувається на сцені. Ре
жисер розробляє лінію поведінки для 
кожного хориста і знаходить цікаві мі
мічні мізансцени навіть тоді, коли хор 
розташований на другому плані. Плас
тичний малюнок масових сцен, як і 
сольних, органічно включає танцю
вальні елементи; хореографу Д. Тхор- 
жевському вдалося домогтися від ар
тистів хору майже балетної виразності.

Хормейстер В. Кіосе багато попрацю
вав з колективом, досягаючи тонкого 
відчуття національного колориту музи
ки Дж. Гершвіна з її специфічною 
гармонією і ритмікою. Але хорові ще 
бракує свободи виконання, імпровіза
ційності, є зауваження і до дикції. Та 
ці недоліки, звичайно, зникнуть у 
процесі подальшої роботи над оперою.

Долі героїв сприймаються як типові 
для негритянської бідноти. Жадоба 
життя, душевна доброта і цілісність, 
властиві народу, знаходять найбільш 
яскраве втілення у характері Поргі. 
Артист К. Смирнов акцентує саме ці 
якості свого героя. М’яка сценічна 
пластика, фактура, тембр допомагають 
акторові створити образ доброго велет
ня. Ця робота яскраво засвідчила 
творче зростання молодого артиста. За
вдяки уважному ставленню до слова, 
акторській виразності, рівному, емоцій
но забарвленому звучанню голосу ге
рой К. Смирнова, у порівнянні з його 
попередніми партіями, більш правди
вий, психологічно достовірний. Співак 
розкриває «зерно» образу, насамперед, 
вокальними засобами.

Інший виконавець Поргі — М. Брат- 
ков підкреслює в образі свого героя ак
тивне, вольове начало, що виявляється 
в сценічному малюнку ролі і у виді
ленні декламаційних епізодів. Але ак
торові ще треба працювати над во
кальною стороною партії.

Постановники опери, намагаючись по
силити її соціальне звучання, підкрес
люють протиставлення Поргі Крауну і 
Спортинг Лайфу. Поділ на два табо
ри — багатих і бідних — виявляється і 
в розшаруванні негритянського оточен
ня. У виставі значно поглиблюється 
образ Крауна. Він не тільки жорсто
кий і грубий, але в ньому є сміливість 
і сила, які часто сприймаються як до
кір пасивності жителів Кетфіш-Роу. 
І тим очевидніша розтлінність буржу
азного суспільства: засвоївши закони 
білого боса, Краун сам вдається до на
сильства. Цей задум режисера і дири
гента вдалося втілити завдяки великій 
акторській виразності М. Полуденного, 
виконавця партії Крауна. Осмисленість 
і багатобарвність вокального інтонуван
ня дозволили співаку виліпити яскраву 
постать, що запам’ятовується.
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Здібний молодий співак Е. Сребниць- 
кий створив цікавий образ цинічного 
«ловця людських душ» торговця нар
котиками Спортинг Лайфа. Виразні 
грим артиста і пластика рухів. Що
правда, недостатність досвіду заважає 
повному освоєнню цієї складної ролі і, 
насамперед, вокального звучання. Та 
хочеться відзначити, що удосконален
ня триває з кожним виходом Е. Среб- 
ницького на сцену, тому сподіваємося, 
що цей образ з часом буде таким же 
вагомим, як і Краун.

Новий спектакль підтвердив пра
вильність і перспективність напряму 
художнього керівництва театру у фор
муванні та вихованні молодої трупи. 
Це відчувається не тільки в роботах 
К. Смирнова, Е. Сребницького, а й у 
виступах М. Степанової в партії Б есе.

Співачка ліричного плану яскраво роз
крилася в драматичній ролі, виявивши 
темпераментність, активність, зрілість 
творчої думки. Бесс у її виконанні, ні
жна, поетична, з особливою гостротою 
відчуває трагедію суспільства, вона на 
роздоріжжі між світом Поргі та Крау- 
на. Музикальність, благородна манера 
співу, чіткість дикції відзначають ви
конання М. Степанової. Цю ж партію 
підготувала ще одна молода співачка 
В. Коваленко.

Постановка «Поргі і Бесс» свідчить 
про великі потенціальні можливості 
дніпропетровської трупи. Звичайно, во
ни ще не розкриті повністю. Не досить 
відшліфовані деякі епізодичні партії, 
хоча в цілому вдало знайдено їх зву
чання. Це чарівна, тендітна, граціозна 
Клара (артистки Л. Гавриленко та

Г. Кибкало), темпераментна Сіріна 
(Л. Соловей).

Нова прем’єра — ще один екзамен на 
зрілість. Музичний керівник спектаклю 
В. Мертенс зумів розкрити ідейно-об
разний задум твору, багато попрацю
вав з оркестром, виявивши темброву 
багатобарвність і яскравість партиту
ри, зумів досягти рельєфності вокаль
ного й інструментального пластів та 
органічної їх єдності.

Та спектакль повинен ще удоскона
люватися, потрібна більша імпровіза
ційна свобода. Оволодіваючи сучасним 
репертуаром, театр стоїть на шляху до 
здійснення постановок таких шедеврів 
радянської оперної драматургії, як тво
ри С. Прокоф’єва і Д. Шостаковича.

Дніпропетровськ А. ПОСТАВНА

Шляхами пошуків
Сьогодні оперету вже не можна розглядати лише як ко

медійний жанр, бо дедалі частіше драматурги і компози
тори звертаються до складних тем і проблемі сучасності, 
до високохудожніх творів Шекспіра, Шоу, Дюма, Серван- 
теса, Гоголя, Треньова, Арбузова, Корнійчука. Можна го
ворити про народження нової естетики жанру, який все 
далі відходить від старих канонів.

Останнім часом на сцени театрів музичної комедії і опе
рети активно прокладає собі шлях мюзикл, що користу
ється певним успіхом у глядачів. Та непокоїть творча по
зиція окремих авторів і режисерів, які, захоплюючись ним, 
зовсім відкидають оперету, як непотрібну нашим театрам. 
Не варто протиставляти оперету мюзиклу — вони можуть 
і повинні розвиватися паралельно, збагачуючи одне одного.

Практика минулого театрального сезону свідчить про 
прагнення збагатити репертуар новими сучасними твора
ми, розширити їх жанрові можливості, знайти оригіналь
не музично-сценічне рішення класичних оперет.

Одеський театр музичної комедії показав глядачам дві 
сучасні вистави: «Серце моє тут» Г. Цабадзе і «Товариш 
Любов» В. Ільїна. Автори мюзиклу «Серце моє тут» (лі- 
бретто Е. Митницького і Г. Аронова за п’єсою О. Іоселіані 
«Поки гарба не перекинулась») прагнули підкреслити гу
маністичний зміст твору, наголосити на споконвічних мо
ральних проблемах. Постановники — режисер Е. Митниць- 
кий і диригент І. Кільберг — зосереджують увагу на роз
критті внутрішнього світу героїв, створюють спектакль 
глибоко ліричний і хвилюючий. Музика Г. Цабадзе — мело
дійна, яскраво національна, ритмічно багата. Як лейтмотив 
звучить пісня Агабо (композитор використав мелодію ра
ніше написаного естрадного твору «Останній візник»), що 
має важливе смислове й емоційне навантаження.

М. Водяний створив правдивий, зворушливий образ Ага
бо, розумної, доброї, чуйної людини, яка все життя відда
ла праці й дітям.

Спектакль «Серце моє тут», поставлений разом з гру
зинськими митцями — художником Г. Месхішвілі, балет
мейстером Ю. Зарецьким — став ще одним виявом тісних 
взаємозв’язків братніх культур.

Коли жанр твору О. Іоселіані — комедія, то п’єса К. Тре
ньова «Любов Ярова», за якою написаний мюзикл «Това
риш Любов» (композитором В. Ільїним і 1 лібреттистом 
Ю. Рибчинським) — чиста драма: розповідь про героїчні 
дні революції, про боротьбу за утвердження нового ладу.

Складна центральна роль стала великою творчою пере
могою молодої артистки Г. Жадушкіної. Вона розкрила 
багатогранність образу героїні, зуміла передати різні по
чуття і настрої — ненависть, любов, гнів, світлу віру в май
бутнє. Це чесний, безкомпромісний боєць революції.

Образ Дуньки випадає із загального рішення вистави, 
незважаючи на бездоганну і майстерну гру артистки Л. Са- 
тосової. Кожна поява цього персонажа сприймається як 
дивертисментний номер, М. Водяний дуже органічний і 
природний в ролі Швавді, який приваблює своєю енергією,

народним гумором. Артист шукає комедійні барви не в 
ситуації, а в характері ІПванді, створюючи образ позитив
ного комедійного героя.

Хоча режисер Е. Митницький не знайшов оригінального 
образного вирішення спектаклю (дещо прямолінійне ви
користання прийомів драматичного театру), а художник 
М. Івницький не допоміг йому створити на сцені піднесе
ну героїко-романтичну атмосферу, все ж вистава у своїх 
кращих епізодах досить переконлива і приваблює вираз
ністю окремих образів.

Взявши до постановки твір «В усьому винні сардинки» 
польських авторів — композитора Ю. Таларчика та драма
турга 3. Зейдлера-Заборського,— колектив Одеського теат- 
ду дещо відійшов від високих художніх критеріїв і влас
них традицій у формуванні репертуару. Режисеру М. Ал- 
патову, художнику 1. Івницькій та диригенту Е. Вінниць
кому не можна закинути щодо загальної постановочної 
культури вистави. Легко і вільно почувають себе в коме
дійних ситуаціях виконавці: В. Фролова (Зося), В. Фро- 
лов (Стефан) та Б. Боровський (Тодор Липко). Однак ідея 
твору — молоде подружжя має піднятися над дріб’язкови
ми побутовими непорозуміннями — розкривається не через 
образи героїв, а за допомогою надуманих «детективних» 
колізій і, зрештою, губиться в них.

Ярова — Г. Жадушкіна, Яровий — С. Пень- 
нов у виставі «Товариш Любов» В. Ільїна.
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Шукаючи нові сценічні форми, одеський колектив ство
рив виставу-концерт «Ритм-балет», здійснену молодим ба
летмейстером А. Якубовим. Однак ніяких відкриттів і зна
хідок ні в театральних формах, ні в тематиці у спектаклі 
немає. Це звичайні танцювальні номери, до речі, не оригі
нальні, поспіхом об’єднані віршами та піснями, що їх ви
конує ведуча вистави. Гарний задум — виявити творчі мож
ливості молодого балетного колективу — не дістав цікавого 
хореографічного втілення і напевно не приніс радості ні 
виконавцям, ні глядачам.

До оновлення і розширення жанрового діапазону музич
них вистав прагне й Київський театр оперети. Це підтвер
джують спектаклі «Три мушкетери» М. Дунаєвського, «То
вариш Любов» В. Ільїна, «Принцеса цирку» І. Кальмана, 
в яких відчутний вплив суміжних видів мистецтва — дра
ми, естради, цирку.

Кияни також звернулися до постановки мюзиклу «Това
риш Любов». Та на відміну від одеських колег вони праг
нули поглянути на революційні події очима нашого сучас
ника, надати образам певної узагальненості, героїко-роман- 
тичного звучання. Намагаючись поєднати психологічну за
гостреність з театральною видовищністю, постановник 
В. Бегма вводить у пролог Сучасника, який прокладає 
«місток» із сьогодення в героїчне минуле. Вистава зву
чить мажорно, сповнена радості життя (на відміну від 
одеської). Про цей спектакль журнал вже писав (№ 3 за 
1978 р.), тому хочу лише зауважити, що спільним для 
Київського і Одеського театрів є дещо «концертне» вирі
шення ролі Дуньки. Каскадний характер, відверте «подан
ня ефектів» різко порушує стилістику вистави і зменшує 
значення цього образу.

Порівнюючи спектаклі «Товариш Любов» в Одесі, Киє
ві і Москві, можна сказати, що київська інтерпретація 
твору найбільш цікава, найближча до жанру мюзиклу. Ця 
вистава відзначена Республіканською комсомольською пре
мією ім. М. Островського за 1978 рік.

Успіх спектаклю «Три мушкетери» М. Дунаєвського ви
значається винахідливістю режисерського рішення, оригі
нальним декораційним оформленням, яскравими акторсь
кими роботами. Незважаючи на прорахунки авторів ліб- 
ретто М. Розовського та Ю. Ряшенцева (по суті літера
турний монтаж), режисер В. Бегма знайшов досить цікаву 
постановочну концепцію твору, в чому допоміг молодий 
художник В. Ареф’єв. Дія відбувається на фоні величез
ної старовинної гравюри — панорами битви, де все зміша
лося: голубі камзоли, пивні кухлі, жіночі туфельки, свин
цеві ядра. Оформлення задає виставі веселий іронічний 
тон, і цей настрій підхоплюють актори. Особливо хочеть
ся відзначити Д. Шевцова (Кардинал), Т. Тимошко (Міле
ді), Л. Запорожцеву (Королева), І. Афанасьєва (Д’Арта- 
ньян), В. Борисенка (Бонасьє). Спектакль «Три мушкете
ри» засвідчив професіоналізм і сценічну культуру трупи, 
справжню майстерність акторів у оволодінні технікою 
фехтування, визначив напрям дальшого пошуку.

Харківський театр музичної комедії поставив веселу, 
життєрадісну оперету «Біля самого синього моря» компо-

А рам іс— Ю. Чубарев, Атос — Ю. Бурих, Д’Артаньян — 
І. Афанасьев, Портос — В. Неборачко у виставі «Три мушке
тери» М. Дунаєвського.

зитора І. Ковача та поета Р. Левіна за п’єсою С. Михалко- 
ва «Дикуни». Автори, залишивши без змін сюжетну канву 
літературного першоджерела (відому глядачам з популяр
ного фільму «Три плюс два»), поглибили її ліричне зву
чання, підкреслили доброзичливий гумор. Музична драма
тургія грунтується на поєднанні кількох наскрізних лейт
мотивів (відпочинку, моря, кохання) та окремих заверше
них арій-пісень, ансамблів естрадно-концертного плану. 
Партитура твору відзначається багатобарвністю оркестро
вих партій, яскравістю вокальних характеристик.

Постановник В. Утенін прагне якнайповніше розкрити 
вокально-акторську майстерність солістів, активно залучає 
до «коментування» драматичного розвитку подій балет (ба
летмейстер Л. Фарбер), який одночасно виконує і певні 
«службові» функції в перестановці деталей оформлення 
(художник С. Кузовкін). Однак статичність хору (протя
гом вистави він не відходить від порталів) певною мірою 
руйнує художній задум постановника — органічно поєднати 
всі засоби сценічної виразності в єдиному образпо-емоцій- 
ному «організмі».

У Харківському театрі чимало здібних і талановитих 
акторів, але, нам здається, їхня робота над образами цієї 
вистави ще не завершена. У вокальних епізодах часто бра
кує чіткої дикції, монологи і діалоги декламуються без 
емоційного забарвлення.

Вітаючи зусилля колективу у створенні нового репертуа
ру шляхом творчої співпраці з композитором і драматургом, 
треба також звернути увагу художнього керівництва те
атру на підвищення ідейно-художнього рівня вистав, за
гальної музично-вокальної і постановочної культури.

Сьогодні важко уявити театр без класичних творів. Вони 
потрібні не тільки глядачеві, а й акторам, бо це прекрасна 
школа сценічної і вокальної майстерності. Прикладом су
часного підходу до класики може бути вистава Харківсь
кого театру «Циганська любов» Ф. Легара. Автори тексту 
В. Лебедєв-Кумач та В. Регінін свого часу очистили лібрет- 
то від зайвих нашарувань, що утворилися протягом три
валої сценічної історії оперети, і це допомогло режисеру
0. Барсегяну загострити соціальний конфлікт; гумор на
був викривального характеру. Вистава стала своєрідним 
іспитом творчої зрілості колективу. Хочеться насамперед 
відзначити майстерну гру акторів Є. Холодова, Н. Рощи- 
ної, Е. Климчук, В. Побережця, А. Дадаліної, В. Підсадно
го, а також роботу молодого диригента К. Глушенка і ху
дожника С. Кузовкіна.

Оперету Ж. Оффенбаха «Герцогиня Герольштейнська» по
ставив на своїй сцені Одеський театр музичної комедії. Лі
тературна основа п’єси, запропонована Ю. Хмельницьким 
та К. Поляковим, не відповідає, а де в чому суперечить 
партитурі композитора. Слабкість п’єси позначилась і на 
загальному вирішенні спектаклю, і на грі акторів. Цього 
разу театру зрадив художній смак. Більшість героїв спек
таклю мають невиразний, однозначний, дещо банальний 
вигляд. Окремі удачі виконавців обумовлені не чіткими ре
жисерськими рішеннями (постановник Ю. Хмельницький), 
а майстерністю самих акторів. Ні «Прекрасна блена», по
ставлена раніше, ні «Герцогиня Герольштейнська» не при
несли успіху: вони стали прикрим зразком вільного пово
дження з класичними творами, що й призвело до худож
ньої поразки.

Далеко не всі режисери спроможні знайти сучасне ви
рішення класики. Київська вистава «Принцеса цирку»
1. Кальмана — відверто експериментальна робота режисе
ра В. Бегми. який полемізує з традицією втілення цього 
твору (вся дія відбувається в цирку). Прагнучи загострити 
соціальну лінію оперети, режисер змінює фінал — містер 
Ікс залишається з артистами, а не з Теодорою, як було 
раніше.

Нові спектаклі Одеського, Київського, Харківського те
атрів свідчать, що колективи прагнуть наблизитись до су
часності і, спираючись на кращі твори радянської та сві
тової драматургії, у тісному зв’язку з композиторами твор
чо переосмислюють досвід драматичного театру, мюзиклу 
й естради. Проблеми освоєння нових тем, образів та му
зично-сценічних форм — це завдання творчого зростання 
колективів, постійного пошуку засобів виразності.

До жанру оперети все частіше звертаються провідні ком
позитори країни, і глядачі чекають від наших театрів 
справжніх комедійних спектаклів з яскравою музикою, ви
нахідливо поставлених і добре зіграних.

В. ЯМКОВИЙ



ГЕРБ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ С лова Л . Т а ш а р еи п а
М у зи п а  О. З у е в а

2. Колосся кумачем в Гербі обвите — 
То кров дідів, що йшли на барикади, 
Борців, яких сам Ленін вів на битву 
За нашу справедливу рідну владу,

Приспів.

3. Вирує лан колгоспний — зелен-золот, 
Встають заводи наші величаві, 
Осяяли планету Серп і Молот,
Живем в одній сім’ї, в одній державі.

Приспів.

4. Живе в Гербі колосся променисте, 
Сія зоря червона п’ятикутна 
Над кулею земною в небі чистім— 
То наша дружба, вічна і могутня!

Приспів.
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ПАРТІЯ МОЯ
Слова М. У пеника  
М узи к а  М. Ж ер б ін а

1. Мужня партіє,
за тобою

в полум’яний жовтневий час 
на великі діла до бою 
йшли загони повсталих мас. 
Дужа партіє,

крізь негоди 
провела ти своїх синів 
до омріяних днів свободи — 
величавих і світлих днів.

Приспів: Партіє,
Ленінська правда твоя 
Всім, всім народам сія. 
Ти нас єднаєш, І 
Ти надихаєш, [двічі 
Партія моя. )
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2. Мудра партіє,
наче ріки,

що вливаються у моря, 
всі народи-брати навіки 
об’єднала твоя зоря.
Вірна партіє,

за Вітчизну,
як над світом знялася мла, 
нездоланну сім’ю залізну 
ти на подвиги повела.
Приспів.

3. Славна партіє,
воєдино,

ти зібрала трудящий світ 
і ведеш уперед невпинно 
до звитяжних майбутніх літ. 
Рідна партіє,

ти зростила
нас у праці та боротьбі,— 
наша впевненість, наша сила, 
наша правда ясна — в тобі.

Приспів: Партіє,
Ленінська правда твоя 
Всім, всім народам сія. 
Ти нас єднаєш, ] 
ти надихаєш, > двічі 
Партія моя. ; 
Слався, партіє, 
слався, партіє,
Слався,
Слався, партіє Леніна, 
Слався, слався в віках!
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Там, де біла хата Приспів:
На любов багата,
Скупані в любистку, ми росли. А за туманами 
Пахла рута-м’ята, Нові світи.
Вітром неприм’ята, Ми їх відкриємо —
Там, де ми закохані були Т я, і ти.
З тобою. Л ми
В тихі вечори над. колисками 3 тобою землю обійдем,
Нам пісень співали матері... Ми все здобудем, все знайдем! 
Пролітають роки за роками, Для того ми одна сім’я — 
Стеляться тумани на зорі. Ти і я.

Там, де світ зоріє.
Кликали нас мрії,
Вабили, як хвилі на воді.
В небі соколята 
Вчилися літати,
Брали нас на крила молоді.
З тобою
Долю соколину доганяти 
Мчали ми на конях вороних. 
Нас батьки учили пам^ятати: 
Звідки ми, з якої сторони?
Приспів.

Зійдемося, друзі,
Та й на отчім крузі, 
Молодість покличемо свою. 
Буде запах м’яти,
Буде що згадати 
У благословенному краю 
З тобою.
А якщо у когось на тривогу 
Серце защемить у сивій млі- 

"Припадем до отчого порога, 
Сили наберемось від землі.
Приспів.
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Митці з берегів
Багаторічна дружба єднає діячів ми

стецтв двох братніх республік — Укра
їни і Вірменії. Знаменною подією в 
культурному житті стали гастролі Єре
ванського державного академічного те
атру опери та балету ім. О. Спендіаро- 
ва, який вперше приїхав до Києва. 
Цікавим і різноманітним виявився ре
пертуар вірменських друзів. Вони по
казали дві національні опери — «Ануш» 
А. Тиграняна та «Саят-Нова» О. Ару- 
тюняна, класичні твори — «Іоланта» 
П. Чайковського, «Норма» В. Белліні, 
«Отелло» Дж. Верді та «Севільський 
цирульник» Дж. Россіні; глядачі поба
чили балети А. Хачатуряна «Гаяне» і 
«Спартак», а також «Жізель» А. Адана, 
«Дон-Кіхот» Л. Мінкуса і «Шопеніану».

Твір А. Тиграняна «Ануш» та сучас
на опера О. Арутюняна «Саят-Нова» 
продовжують кращі традиції націо
нального музично-театрального мисте
цтва, започатковані оперою О. Спендіа- 
рова «Алмаст», яка свого часу була 
поставлена на сцені Одеського театру 
опери та балету.

Вистави «Норма», «Отелло», «Севіль
ський цирульник», як і національні 
спектаклі, відзначалися високим вико
навським рівнем провідних солістів, 
хору (хормейстер — заслужений діяч 
мистецтв Вірм.РСР Р. Айвазян), ор
кестру (головний диригент — народний 
артист Вірм.РСР А. Катанян, дири
генти — народний артист Вірм.РСР 
А. Восканян та заслужений діяч ми
стецтв Вірм.РСР Ю. Давтян). У твор
чому складі театру талановиті співа
ки — народні артисти СРСР Г. Гаспа- 
рян, Н. Ованесян, М. Еркат, народні 
артисти Вірм.РСР С. Даніелян, А. Ару- 
тюнян, А. Карапетян, В. Мірокян, 
Д. Погосян та багато інших.

У Києві відбулися дві прем’єри теат
ру — «Севільський цирульник» Дж. Рос
сіні (постановник — головний режисер 
заслужений артист Вірм.РСР Т. Лево- 
нян) та «Спартак» А. Хачатуряна. Цей

Севану
балет, а також «Гаяне» А. Хачатуряна, 
поставлені головним балетмейстером 
театру народним артистом Вірм.РСР 
В. Галстяном, відзначаються оригіналь
ним хореографічним рішенням. Спек
таклі «Дон-Кіхот», «Жізель», «Шопені- 
ана» засвідчили високу культуру кла
сичного танцю солістів народних 
артистів Вірм.РСР В. Галстяна і Л. Ов- 
нанян, заслужених артистів Вірм.РСР 
Е. Мнакацанян, Н. Харатян, А. Марі- 
кяна, О. Дивоняна та ін. і кордебале
ту — вихованців Єреванського хорео
графічного училища.

За значний вклад у справу взаємо
збагачення і зближення соціалістичних 
культур братніх народів СРСР і велику 
роботу по пропаганді досягнень музич
но-театрального мистецтва під час гаст
ролей у Києві Державний ордена Ле
ніна академічний театр опери та ба
лету ім. О. Спендіарова нагороджено 
Почесною Грамотою Президії Верхов
ної Ради Української РСР.

Сцена з опери А. Тиграняна «Ануш», 

Сцена з балету «Гаяне» А. Хачатуряна.
Т. ОЛЕКСІЄНКО

Р Е Ц Е Н З І Ї ,  О Г Л Я Д И
„СОНЕТИ" М. ДРЕМЛЮГИ ----------------------------------------------------------------------------------

Нещодавно видавництво «Музична Украї
на» випустило збірку вокальних сонетів 
М. В. Дремлюги, написаних протягом 
1973—75 рр. З тридцяти одного твору, що 
складають цикл, до збірки увійшло дев’ят
надцять. Автор не наголошує на нерозрив
ній єдності романсів: між ними немає сю
жетного зв’язку, майже відсутня й інтона
ційна спільність. Проте в загальній побу
дові циклу простежується певна логіка, 
якою зумовлене розміщення романсів окре
мими «підрозділами». Це «Пісні кохання» 
на вірші Петрарки, Сонети на слова Міке- 
ланджело, «Пам’яті друга» (Вільям Шекс- 
пір), «Любовні сонети» (Адам Міцкевич), 
Сонети на слова російських класиків. Соне
ти на тексти іспанського поета Хуана Ра- 
мона Хіменеса, Сонети на слова українсь
ких авторів, Сонети на вірші українських 
та російських радянських поетів.

Кожен з малих циклів вияскравлюе особ
ливості поезії того чи іншого автора, а та
кож, у більшості випадків, об’єднаний 
спільним настроєм музичного вислову. Так, 
твори на слова Петрарки та Міцкевича від
значаються піднесеною емоційністю, в ро
мансах на вірші Шекспіра превалює більш 
стриманий, лірико-філософський настрій, а 
в «Сонетах Мікеланджело» панують уро
чисті інтонації. Цикл на вірші українсь
ких поетів — це громадянська лірика; тут

прославляються творчі здібності людини, 
невичерпна сила її  розуму і фантазії. Со
нети на слова російських поетів та Хіме
неса сповнені пейзажних замальовок, 
уособлюють роздуми про призначення мит
ця. Вельми різноплановий цикл на тексти 
радянських авторів, де відображені і лірич
ні настрої, і філософські роздуми, і гро
мадянська тематика.

Глибиною думки й художньою доверше
ністю більшості текстів, до яких зверта
ється М. Дремлюга, зумовлено те, що автор 
не намагається зблизити окремі сонети на
скрізними лейтмотивами або лейтінтонаці- 
ями. Всі вони сприймаються як самостій
ні твори. Своєрідна форма сонета, де най
частіше зіставляються два чотиривірші та 
два тривірші, викликала плідні пошуки від
повідних способів її  музичного втілення. 
Композитор застосовує різноманітні варі
анти тричастинних і двочастинних форм, 
не повторюючи вже знайдене. Автор рідко 
витримує єдиний настрій, частіше подаючи, 
з появою другого тривірша, новий музич
ний образ («Коли увесь туди я прагну», 
«Благословенна та пора» та ін.).

Види романсів теж різні. Це, зокрема, 
філософський монолог з декламацією (оби
два сонети Мікеланджело), заокруглена на
співна кантилена ( «В короні хмар ясних 
на сході сонце стало». «Я так начну оспі

вувать любов»). Подекуди наявні інтонації 
радянських масових пісень («Настроймо ж 
струни ми на лад високий», слова Риль
ського), риси російської протяжної пісні 
(«В полі чистому сріблиться», вірш Пуш
кіна); романс «Усі думки про тебе» (Міц
кевич) витриманий у ритмі вальсу. Як зав
жди у вокальних творах М. Дремлюги, в 
циклі досить багато елегійних звучань, про
те переважає все ж таки романс-монолог.

Багатопланова система поетичних образів 
зумовила складну, подеколи імпресіоніс
тичну мову сонетів. Композитор викорис
товує квартові гармонії, збільшений і змен
шений лади. Часто закінчення творів грун
тується на вібруючому нашаруванні різних 
акордів. У пейзажних замальовках, як пра
вило, застосовуються барвисті звучання, 
що виконують передусім звукозображальні 
функції: «Як лине до землі морський при
бій» (ІПекспір), «Фантазія» (Леся Україн
ка) та ін.

«Сонети» М. Дремлюги, видані «Музич
ною Україною», знайомлять з новими здо
бутками композитора в жанрі романсу. 
Однак, оскільки до збірки увійшли не всі 
твори, принцип «малих циклів» порушено. 
Повністю подані лише твори на слова 
Шекспіра та Мікеланджело. Проте навіть 
у такому вигляді збірка допоможе розши
рити репертуар наших співаків.

Н. ШУРОВА
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До інтерпретації поліфонічного 
циклу А. Хачатуряна

;В иконавство

г щ т |и к л  «7 речитативів і фуг для фортепіано» А. Хачату- 
| Н  Ірин а, що створювався автором протягом багатьох ро- 
|  И  Щків (з 1928 по 1970), виявив уміння композитора 
■■■^поєднати новаторські пошуки з вірністю класичним 
традиціям. Органічний зв’язок з класикою відчутний і в 
побудові всього циклу, і в зіставленні емоційно-динамічно
го розвитку кожного речитативу та наступної за ним фу
ги. «7 речитативів і фуг» об’єднані за класичною тради
цією в парні мікроцикли, що йдуть під одним номером. 
Вони побудовані як на спільних образних і композиційних 
рисах речитативу і фуги, так і за принципом контрасту: 
1, 4 і 5 мікроцикли схожі між собою настроєм, а 2, 3, 6, 
7 — контрастні.

Речитативи А. Хачатуряна, відповідно до традицій 
Й.-С. Баха, а далі Д. Шостаковича і Р. Щедріна, мають зна
чення вступу, зберігаючи при цьому самостійну виразність 
і органічно поєднуючись із фугою. Сама назва «речитатив» 
відкриває широкий простір творчій фантазії композитора, 
дає можливість виявити майстерність А. Хачатуряна — ім
провізатора, його уміння проникати в найпотаємніші гли
бини жанрової природи музики.

Фуги циклу мають більш узагальнений характер (що не 
порушує традиції в їх створенні), відзначаються різнома
нітністю інтонаційного матеріалу, мистецтвом гармонічного 
варіювання. Поряд з тим логіка, що характерна для будь- 
якої зв’язки, виключає стихійність фантазії композитора і 
підпорядковує імпровізацію певній закономірності.

За кількістю голосів фуги циклу переважно триголосні 
(№ 2, № 4, № 6, № 7), одна — двоголосна (№ 5) і дві чо
тириголосні (№ 1 і № 3).

На відміну від попередників, композитор не дотримуєть
ся якогось одного принципу тональної послідовності. То
нальний план можна визначити як ладотональну нестій
кість в речитативних частинах з відносною стійкістю у 
фугах. Автор використовує діатонічні лади, що найхарак
терніше для фуг циклу, і звертається до засобів політо
нальності, точніше, бітональності, що притаманне більшою 
мірою речитативам. Якщо проаналізувати використання ді
атонічних ладів, то можна знайти в поліфонічному циклі 
елементи дорійського до мінору і фа мінору (фуги № 2 і 
№ 7), лідійського Ре мажору Першої фуги.

Тематичний діапазон фуг дуже різноманітний, що пов’я
зане з їх характером (вокальним та інструментальним), а 
також з контрастом між народною танцювальністю (№ 2 
і № 5) та пристрасною ашугською імпровізацією (№ 3 і 
№ 7).

Розглядаючи поліфонічний цикл в цілому, не можна не 
зупинитися на секундовому сполученні, що властиве зву
чанню народних інструментів Кавказу: тара, саза, кеман- 
чі. Композитор любить гострі співзвуччя, різні поєднання 
великих і малих секунд, які йдуть від звучання тріо на
родних інструментів — сазандарі (склад: тар, кеманча та 
бубон), сприймає секундові співзвуччя як повні консонан
си. Секунда є провідною інтонацією творчості А. Хачату
ряна, виразником емоційно-смислового тонусу, носієм екс
пресивного начала. Часто зустрічаються інтонації нони та 
зменшеної октави як ускладнені секунди.

Необхідно підкреслити і показову для цього циклу полі
ритмію фактури, поєднання різних нашарувань — важли
вий засіб гармонічної виразності в сучасній музиці (ре
читативи № 2, № 4, № 6, № 7); зміну фактури в процесі 
музичного розвитку (речитативи № 3, № 4, № 7); секвен
цію, як засіб розвитку, типовий для творів імпровізацій
ного плану (речитативи № 1, № 3, № 4, № 7); викорис
тання двох характерних типів динаміки: динаміки «відсто
ювання» (досить тривале перебування на одному рівні на
пруження) і динаміки «становлення» (поступове нагнітан
ня з спрямуванням до кульмінації, що є поширеним при
йомом сучасної музики).

В процесі інтерпретації музичних творів використовують
ся різні засоби виразності, У статті зупинимося на двох —

артикуляції і динаміці та їх ролі в кожному з семи но
мерів поліфонічного циклу.

Характер музики — настрій ліричного пейзажу Першого 
речитативу та фуги — підказує інтерпретатору вибір вико
навських засобів. Фігураційний рух у правій руці ство
рює колорит і вимагає м’якого туше при граничному ла
конізмі рухів та відчутті клавіатури, що вкрай важливо в 
поєднанні з шагсаіо сапІаЬіІе тематичного матеріалу лі
вої руки. Переважання шагсаіо, поп Іе^аіо, гіпГогхапсІо 
вимагає ясної і чіткої артикуляції.

У динаміці секвентний рух співпадає з наростанням 
звучності (прийом паралелізму). В цілому динаміку Пер
шого речитативу можна визначити як динаміку станов
лення.

В артикуляції фуги автором використаний контрастний 
прийом Іе^аіо; динаміка виявляється однаковою, підля
гаючи принципові поступового наростання звучності до 
кульмінації з затуханням в кінці. Образно-емоційний зв’я
зок між Першим і Другим речитативами композитор під
креслює шляхом використання однакових засобів музичної 
виразності: фігураційний виклад супроводу з секундами в 
правій руці і підкреслена виразність мелодичної лінії в 
лівій (як ноктюрн з віолончельною темою). Сама терміно
логія сапІаЬіІе езргеззіуо, шагсаіо в моменти кульмінацій, 
підкреслення мелодики свідчить про значення артикуляції. 
Композитор у динаміці використовує певні закономірності, 
будуючи масштабні епізоди за принципом наростання звуч
ності.

Друга фуга контрастує з речитативом своєю жанровістю, 
танцювальністю (швидкий темп, пунктирний ритм, багато 
форшлагів, дрібних тривалостей), тому необхідно акценту
вати увагу на артикуляції. В цілому для фуги показове пе
реважання динамічної яскравості з елементами контрасту 
(зиЬіІо р, зиЬіІо £), а починаючи від заключної стретти — 
збільшення динаміки до закінчення фуги.

Темп (АИе£го), характер (£іосозо). токатність Третього 
речитативу свідчать про те, що без точної, цілеспрямованої 
артикуляції не обійтись і тут. Штрих поп Іе^аіо харак
терний для речитативу в цілому, а динаміка використову
ється автором у тому ж плані — поступового наростання 
звучностей до кульмінації (тут їх дві) і затухання її до за
кінчення.

Аріозна фуга контрастна речитативу, і одразу з’являєть
ся інший штрих — Іе^аіо, що відповідає й темпові, і фак
турі (переважне використання більш довгих тривалостей). 
У динаміці залишається та ж сама закономірність — досить 
довгі епізоди, побудовані на наростанні звучності.

У Четвертому мікроциклі виявляються інтонації актив
ного заклику. Звідси й відповідні засоби музичної вираз
ності: акценти, переважання поп Іе^аіо, елементи токатнос- 
ті; на всі ці артикуляційні прийоми варто звернути увагу, 
бо їх порушення призведе до зміни характеру твору. В ди
наміці спостерігаємо поєднання динамічної стійкості (в за
кличних інтонаціях) і динамічного контрасту (в секвент- 
них і токатних епізодах).

П’ятий мікроцикл досить простий за фактурою (єдина 
двоголосна фуга). Обидва номери циклу відзначаються 
жанровістю, танцювальністю, що підкреслюється і метром 
6/8, і пунктирним ритмом. В артикуляції знаходимо Іе^аіо 
і поп 1е§а1о в поступовому та паралельному викладах, 
синкопи, акценти, шагсаіо, що властиві танцювальним 
формам.

Шостий мікроцикл цікавий як приклад використання 
композитором органного пункту в поліфонічному циклі. 
Саме з фактурно-гармонічним остинато пов’язані яскраві 
барвисті національні звучності. Монументальністю, «плас- 
товидністю» розвитку відзначається Шостий хоральний ре
читатив, однак остинато не призводить до статики. Дина
міка допомагає зберегти напруженість, драматичність; по
ліритмія фактури вимагає певної уваги до артикуляції.
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Досить складною для виконання є триголосна фуга, фак
тура якої багата на хроматизми, секундові інтонації. І тут 
динаміка «становлення» (наростання звучності до кульмі
нації) зберігає своє дійове значення.

У речитативі заключного Сьомого мікроциклу поєдну
ються епізоди імпровізаційні і пісенні, що зумовлює вико
ристання прийому динамічного контрасту і динамічного 
«становлення». В артикуляції композитор звертається до 
Іе^аіо і до поп 1е£аІо в паралельному та послідовному 
викладах. У фузі переважає тагсаію, тому велика кількість 
акцентів, форшлагів, прийом поп Іе^аіо вимагають гос
троти і точності звучання, сміливості і рішучості у вико
нанні. Динамічне напруження досягається прийомом до
сить довгого «відстоювання» (в межах однієї звучності) і 
динамічного контрасту.

Високий художній рівень поліфонічного циклу А. Хача- 
туряна^ зумовлює необхідність більш широкого викорис
тання його в педагогічній практиці.
Харків Л. КУЗЬОМІНА

З ініціативи 
консерваторії

Важливим завданням формування світогляду молодих 
будівників комунізму є виховання їх у дусі радянського 
патріотизму і пролетарського інтернаціоналізму. Велика 
роль в цьому належить мистецтву і, зокрема, музиці.

Ефективним засобом інтернаціонального виховання сту
дентів музичних вузів, молоді з розвиненою творчою фан
тазією, загостреним емоційним сприйняттям є, звичайно, 
музика, яка безпосередньо входить в учбовий процес. Му
зичне мистецтво емоційно впливає на людину, стимулює 
перетворення естетичного враження в ідеологічний фак
тор, що в свою чергу сприяє формуванню світогляду.

Систематичне вивчення музики інших республік посту
пово виробляє у студентів слухацькі асоціації між нею і 
позамузичними факторами, дає можливість ознайомитися 
з мистецтвом братніх народів. Щоб глибше пізнати будь- 
яку національну культуру, необхідно осягнути її  від на
родних пісенно-інструментальних джерел до творчого пе
реосмислення в професіональному мистецтві. Вивчення 
образних, ладово-інтонаційних, ритмічних особливостей на
ціональної музичної мови, орієнтація на кращі зразки 
композиторської творчості формують у студентів музичні 
смаки та інтереси. Необхідно досягти вироблення навиків 
ефективного художнього сприйняття творів національного 
мистецтва, а це в першу чергу залежить від попередньої 
підготовки, яка є найдовшим і, мабуть, найскладнішим 
процесом. Тому варто переглянути під цим кутом зору си
стему музичного виховання в дитячих музичних школах 
і в музучилищах. Треба також звернути увагу на форму
вання репертуарної політики концертних і театральних 
організацій, радіо і телебачення.

Викладачі Одеської консерваторії ім. А. В. Нежданової 
у своїй практичній роботі приділяють велику увагу інтер
національному вихованню студентів. Педагоги колективно 
розробляють методику викладання даної теми, учбові про
грами з фортепіано. Практичною частиною роботи є скла
дання збірників з творів композиторів народів СРСР з ме
тодичним і виконавським їх аналізом та стислою харак
теристикою творчості композиторів.

В консерваторії періодично влаштовуються відкриті кон
церти з творів композиторів братніх радянських республік, 
їх твори вводяться до плану самостійної роботи студентів.

У період підготовки і святкування 60-річчя Великої 
Жовтневої соціалістичної революції, коли трудящі Одеси 
щомісяця ставали на трудову вахту на честь однієї з рес
публік нашої країни, колектив консерваторії широко про
пагував досягнення братніх музичних культур. На базі 
міського музичного училища і училищ Одеської зони кон
серваторія організувала практичний семінар, де відбувся 
обмін досвідом роботи по інтернаціональному вихованню 
студентів.
Одеса М. ГЛАЗУНОВА

Ювілей „Подолянки"

Ансамбль пісні і танцю «Подолянка» Хмельницької об
ласної філармонії відсвяткував своє сорокаріччя. Колектив, 
якому притаманне натхненне і щире виконання, знають 
у найвіддаленіших куточках Батьківщини, йому аплоду
вали на Далекому Сході, в Сибіру, на Уралі, Кавказі, в Се
редній Азії, Молдавії та Білорусії, в Москві на сцені 
Кремлівського Палацу з’їздів.

Творчий діапазон ансамблю — від народної пісні і тан
цю до розгорнутих вокально-хореографічних полотен ра
дянських композиторів. «Подолянка» постійно збирає та 
пропагує українські, зокрема подільські, народні пісні і 
танці. Тут любовно зберігаються поставлені за народними 
мотивами вокально-хореографічні композиції «Купальські 
ігри», «Обжинки», «Подільське весілля», «Варварка», «На 
лузі», обробки подільських народних пісень: «Ой глибокий 
колодязю», «Дума про Богдана Хмельницького», «Червона 
калина», «У неділю на риночку», «Ой у полі тополенька».

Колектив — частий гість у студентській, учнівській, мо
лодіжній аудиторії, на комсомольських новобудовах краї
ни. Його шефські концерти, методична та практична допо
мога аматорським колективам, виступи в абонементних 
концертах для молоді є важливим внеском у справу кому
ністичного виховання трудящих.

Творчий склад ансамблю в основному молодіжний (се
редній вік артистів — 26 років). Його керівники — молоді 
талановиті випускники мистецьких вузів країни: голов
ний диригент М. Б а лема, диригент В. Ярецький, балет
мейстер В. Глушенко.

Ансамбль пісні і танцю «Подолянка» нагороджений По
чесною Грамотою Міністерства культури СРСР, Президії 
ВЦРПС та Міністерства сільського господарства СРСР як 
переможець у соціалістичному змаганні по обслуговуван
ню сільського глядача (1972 р.), а також Почесною Гра
мотою Президії Верховної Ради УРСР (1974 р.).

Готуючись до 60-річчя славного Ленінського комсомолу, 
ансамбль збагатив репертуар творами, що відображають 
героїчну історію і трудові звершення передового загону 
молоді. «Поема про Островського» розповідає про життя- 
подвиг полум’яного патріота. Пісня «І Корчагіна ярий во
гонь» присвячена першопрохідцям Байкало-Амурської ма
гістралі. До ювілею підготовлені сучасні твори «Веди нас, 
партіє могутня», «Мій рідний краю», вокально-хореогра
фічна композиція «Нивами подільськими», «Весна на По
діллі».

У новій програмі перше відділення присвячено рідному 
Подільському краю, його працьовитим людям, друге — ін
тернаціональній дружбі радянської молоді.

Хмельницький В. БИЧАК
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Орбіти
української музики

□ ----------------
Почесною грамотою фольклорного 

фестивалю придунайських країн в 
Угорщині нагороджений вокально-хоре
ографічний ансамбль радгоспу «Слав
не» Кримської області, який змагався 
з 24 колективами. Особливо високо бу
ло оцінено яскраву вокально-хореогра
фічну композицію «Українські ліричні 
вечори».

Самодіяльний колектив створено з 
народного хору і ансамблю танцю. Всі 
його учасники —  трудівники радгоспу, 
сільська інтелігенція, школярі старших 
класів.

□ ■---------------------

Урочистими зборами громадськості 
почалися Дні Києва в стародавній сто
лиці Японії Кіото. Тижнева програма 
включала концерти, вечори дружби, 
проведення виставки «Київ —  столиця 
Радянської України». Для участі в цьо
му святі дружби міст-побратимів у Кі
ото прибула делегація Києва на чолі з 
заступником голови виконкому міської 
Ради народних депутатів М. В. Лаврухі- 
ним. У групі — солісти Київського те
атру опери та балету народний артист 
Радянського Союзу Валерій Ковтун та 
народна артистка республіки Тетяна Та- 
якіна, народна артистка УРСР Гізела 
Ципола, лауреат міжнародного конкур
су імені Чайковського Валентин Пиво- 
варов, ансамбль троїстих музик Укра
їнського народного хору імені Григорія 
Верьовки разом з солістом Клименком, 
заслужений колектив республіки Квар
тет імені Лисенка, заслужений артист 
УРСР Олексій Янкевич, концертмейстер 
Світлана Волик.

Глядачі з захопленням зустрічали ко
жен виступ київських митців. Два кон
церти відбулися в залі палацу культу
ри, який вміщує 1600 слухачів. Бажа
ючих було стільки, що багатьом дове
лося сидіти на східцях, стояти. Один 
концерт пройшов у музичному центрі 
фірми «Ямаха». Цікавими були зустрічі 
в консерваторії, де Квартет імені Ли
сенка мав нагоду почути симфонічний 
оркестр, познайомитися з японськими 
національними інструментами, а балет
ний дует дав кілька уроків учням хоре
ографічного училища.

□ — --------------

З міжнародного фестивалю старо
винної музики в югославському місті 
Задарі повернувся камерний ансамбль 
Київської філармонії. Наша кореспон
дентка зустрілася з художнім керівни
ком заслуженим артистом УРСР Олегом 
Сергійовичем Кудряшовим. Він розпо
вів:

— Поїздка в Югославію —  перше 
турне нашого колективу. Програма 
складалася з двох відділів. У першому 
виконували твори вітчизняної музики, 
у другому — зарубіжної. Ми познайо
мили слухачів з частинами Львівської 
табулатури, старовинними українськими 
піснями, думою XVII століття про Бог

дана Хмельницького і Барабаша, з тво
рами Бортнянського та іншими. Зви
чайно, на першому нашому концерті в 
місті Спліті ми дуже хвилювалися, але 
слухачі надзвичайно тепло зустріли 
виступи колективу.

Загреб, Любляна, Бєлград... Два тиж
ні ми також гастролювали по Югосла
вії. Неабияке значення мало те, що са
ма обстановка концертів настроювала 
на особливий лад: вони відбувалися в 
старовинних монастирях, церквах IV — 
VIII століть. І в результаті виходив не 
просто концерт, а своєрідне дійство, 
де інтер'єр відповідав музиці. На мою 
думку, такі концерти можна влаштову
вати в Києві.

Нас чекає досить напружений сезон, 
багато гастрольних поїздок по Україні 
та інших республіках Радянського Сою
зу. Готуємось до виступів у Москві, в 
приміщенні Знаменського собору. Лю
бителі старовинної музики зможуть по
чути нову програму, до якої ввійдуть 
твори Вівальді та Баха, зразки вітчизня
ної музики. Нам, як і раніше, активно 
допомагає композитор Мирослав Ско- 
рик; зараз він підготував кілька праць —  
свою транскрипцію старовинної музики 
з недавно знайденої Литовської табула
тури.

Розмову вела О. ІВАНЕНКО
□---------------

Концерт чоловічого вокального ан
самблю «Горизонт» Палацу культури 
шахтоуправління «Жовтневе» міста До
нецька записано на кольорову плівку 
для передачі за програмою Інтербачен
ня «Донецьк —  Магдебург». Ансамбль 
створено два роки тому. Самодіяльні 
артисти Г. Коркін, В. Бричка, А. Щети- 
нін, В. Суслов, І. Асєєв та інші викону
ють сучасні народні і військово-патрі
отичні пісні. Вони виступили на Сніж- 
нянській шахті «Ремовська», в колго
спах Волноваського району, в Торезько- 
му будинку відпочинку, на святі вій
ськово-патріотичної пісні біля Саур- 
могили.

□---------------
На XI Всесвітньому фестивалі молоді 

та студентів у Гавані виступала творча 
молодь з усіх континентів. Серед ко
лективів, які успішно демонстрували 
мистецтво Країни Рад, були й посланці 
нашої республіки. Це самодіяльний на
родний ансамбль, танцю «Горлиця» 
Кам'янець-Подільського педінституту 
їм. В. П. Затонського, а також тріо бан
дуристок Українського телебачення і 
радіо у складі Антоніни Мамченко, 
Світлани Петрової та Алли Шутько. 
Молоді артистки, виступаючи у концерт
них програмах порівняно недавно, вже 
стали популярними. В їхньому реперту
арі твори Платона Майбороди, Олек
сандра Білаша, Ігоря Шамо, Віталія Фі- 
ліпенка, Володимира Шаповаленка.

Раніше дівчата грали в оркестрі на
родних інструментів Українського теле
бачення і радіо. Вони закінчили музич
не училище ім. Р. Гліера, а згодом 
Світлана Петрова і Алла Шутько —  Ки
ївську консерваторію ім. П. Чайков
ського, Антоніна Мамченко —  Харків
ський інститут мистецтв.

Тріо стало учасником популярних пе
редач Центрального телебачення «Піс
ня— 77», «Пісня— 78», дипломантом Все
союзного конкурсу радянської пісні на

честь 60-річчя Великого Жовтня і ла
уреатом республіканського конкурсу. 
Зі своїм самобутнім мистецтвом киян
ки познайомили слухачів НДР, Італії, 
Франції.

Добре знаний у республіці ансамбль 
танцю «Горлиця» створений 15 років 
тому. З 1967 р. його очолює молодий 
хореограф Володимир Сьєдін. Ансамбль 
одержав золоту медаль на Першому 
Всесоюзному фестивалі самодіяльної 
художньої творчості трудящих. «Горли
ця» — це 40 аматорів, студентів, залюб- 
лених у мистецтво хореографії. Багато 
оригінальних композицій з репертуару 
ансамблю побудовано на фольклорно
му матеріалі Хмельницької області, як, 
наприклад, танець «Варварка» із села 
Бакота, «Подільські гуляночки» із Сту- 
дениці.

□--------------
У канадському місті Ріджайні відбув

ся традиційний етнографічний фести
валь «Мозаїка —  78», у якому взяла 
участь група митців з Полтави у скла
ді піаніста Германа Юрченка, співаків 
Неллі Ленькової і Якова Малька. Про
граму складали фортепіанні твори 
В. Сокальського, М. Лисенка, а також 
пісні українських радянських авторів —  
А. Коса-Анатольського, П. Майбороди, 
О. Білаша.

□

«Черемош» зачарував польських гля
дачів яскравою виконавською майстер
ністю»,— писали місцеві газети про га
стролі в Жешувському воєводстві са
модіяльного народного ансамблю пісні 
і танцю Львівського державного універ
ситету імені Івана Франка. У реперту
арі його —  вокально-хореографічна ком
позиція «Космачанка», білоруська «Ля- 
воніха», литовська народна пісня «Ти
хий вечір», популярний таджицький 
«Танець з хустками».

«Черемош» виступав на сценах Ле
нінграда і Мінська, Вільнюса і Горько- 
го. Перед поїздкою до братньої країни 
програма ансамблю поповнилася поль
ською народною піснею «В Кандзелян- 
ському бору».

□

П'ять вечорів зал театру «Беакіс» у 
місті Піреї не вміщав усіх бажаючих 
подивитися виступи вокально-танцю
вального ансамблю «Дніпро» з Дніпро
петровська. Понад три тисячі глядачів 
на кожному концерті гаряче вітали по
сланців Радянської України, які в про
грамі Днів СРСР у Греції представляли 
наше мистецтво. Кожен номер — а в ре
пертуарі ансамблю танці багатьох на
родів Радянського Союзу —  зал зустрі
чав оваціями. Грецька преса відзначала 
високу техніку і злагодженість колек
тиву, добру гру та вокальну майстер
ність солістів, тріо бандуристок. «Дніп
ро» представив радянське народне тан
цювальне мистецтво якнайкраще. Його 
виступи було сприйнято не просто як 
черговий концерт зарубіжних артистів, 
а як важливий культурний захід у рам
ках ініціатив наших товариств дружби.
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XVI Міжнародний конкурс струнних 
квартетів ім. Лео Вейнера у Будапеш
ті —  одне з найскладніших змагань ан
самблів цього складу. Як завжди, у йо
го програмах обов'язковими були тво
ри Гайдна, Бетховена, Брамса, Бартока, 
Шостаковича, сучасних угорських ком
позиторів. На конкурсі молодих музи
кантів виступили квартети з СРСР, Бол
гарії, НДР, Угорщини, Румунії, Англії 
та Франції.

Лауреатами стали струнні квартети 
з Радянського Союзу— Московського 
музично-педагогічного інституту ім. Гне- 
сіних і Київської державної філармонії, 
а також з Угорщини та Болгарії.

Жюрі, очолюване А. Міхаєм, відзна
чило складність програми киян, які 
вперше за всю історію цього конкурсу 
виконали П'ятий квартет Бартока. До 
відповідальних змагань наш ансамбль 
у складі Семена Кобця (перша скрип
ка), Олександра Панова (друга скрип
ка), Григорія Вайнштейна (альт), Воло
димира Пантелєєва (віолончель) готу
вав професор Московської консервато
рії Р. Давидян.

Квартет Київської філармонії.

Перемога на Міжнародному конкур
сі відкрила перед молодими музикан
тами великі перспективи у справі про
паганди українського радянського ми
стецтва, вітчизняної та світової класич
ної камерної музики.

В. ЛЕВЧЕНКО

□
Заслужений ансамбль танцю УРСР 

«Запорожець» Запорізького моторобу
дівного заводу— неодноразовий лауреат 
республіканських фестивалів самодіяль
ної художньої творчості трудящих. Цей 
колектив, яким вже багато років керує 
заслужений працівник культури УРСР 
Ю. Д. Большаков, виступав у Португалії 
та Фінляндії. Підготовлено нову про
граму з 14 танців для концертної по
дорожі по Югославії.

□---------------
Традиційними стали поїздки концерт

них бригад України до Тюменської об
ласті. Цього разу в гості до ударників 
сибірських будов вирушили лауреати 
Першого Всесоюзного фестивалю само
діяльної художньої творчості трудя
щих —  солісти народного хору «Про
мінь» та ансамблю «Рябинушка» з Дні
пропетровська.
□---------------

«Ален мак» —  назва вокально-інстру
ментального ансамблю Дубнівського 
районного Будинку культури (художній 
керівник Ганна Любак). Крім україн
ських і російських народних пісень, су
часних творів, у репертуарі ансамблю 
багато болгарських мелодій: трудящих 
Ровенської області та Відінського окру
гу єднає міцна дружба. Недавно ан
самбль побував на гастролях у Болга
рії. Самодіяльні митці виступили з кон

цертами у місті Луковіт, перед бійця
ми студентського будівельного загону, 
піонерами, у відінському готелі «Ров- 
но». Чимало нових болгарських мелодій 
дубнівчани привезли додому.

ГАСТРОЛІ ДРУЖБИ
Цього літа харків'яни мали нагоду 

побувати на виставах двох музичних ко
лективів: Азербайджанського держав
ного театру музичної комедії імені Іііи- 
халі Курбанова та Кабардино-Балкар- 
ського державного музичного театру. 
В репертуарі митців з Баку твори ро
сійських і азербайджанських компози
торів, західноєвропейська класика.

Відкриттям для харківського глядача 
стали гастролі Державного музичного 
театру Кабардино-Балкарської АРСР. 
У репертуарі молодого колективу (цьо
го року він відзначив своє десятиріч
чя)—  5 оперних і 11 балетних спектак
лів.

Обидва колективи, працюючи на сце
ні Харківського театру музичної коме
дії, паралельно показували свої спек
таклі у палацах культури заводів, висту
пали перед трудящими сіл Чугуївсько
го, Валківського, Нововодолазького, 
Дергачівського та інших районів об
ласті. Артисти Азербайджанського те
атру музичної комедії побували в селі 
Соколово, де оглянули експозицію му
зею радянсько-чехословацької дружби, 
поклали квіти до обеліска радянським 
і чехословацьким воїнам, які загинули 
при визволенні села.

Успішно пройшли гастролі Харків
ського театру музичної комедії в Ба
ку і Тбілісі, де були показані, поряд з 
класичним репертуаром, твори україн
ських радянських композиторів.

Харків Ю. КОВАЧ

З СКАРБНИЦІ МАЙСТРА
На початку нашого століття в українську музику увійшов моло

дий композитор Станіслав Людкевич і з перших же кроків поста
вив свою високопрофесіональну творчість на службу передовим 
ідеалам свого часу. «Гей слов’яни», «Вічний революціонер», 
«Кавказ». «Останній * бій», а пізніше — «Каменярі», «Заповіт», 
«Наймит» не тільки визначили мистецький внесок композитора 
в скарбницю української музики, а й засвідчили ідейне спряму
вання його творчості як співця героїчної боротьби народу за со
ціальне і національне визволення.

Та крім цих вершинних вокально-симфонічних і симфонічних тво
рів С. Людкевич дав нам кілька десятків солоспівів. І хоча серед 
них є такі, де переважають громадянські мотиви («За байраком 
байрак», «Спи, дитинко моя» та ін.), все ж більшість — витончені 
лірико-психологічні мініатюри. Солоспіви С. Людкевича — яскрава 
сторінка в українській романсовій ліриці. Ці твори написані з 
тонким відчуттям семантики слова та його фонетичної будови, гли
боким проникненням у зміст поезії, надзвичайно розвиненою мело
дичною лінією, оригінальним гармонічним забарвленням, багатою 
фактурою фортепіанного супроводу і нарешті з широкою експре
сією виразу.

До жанру романсу композитор звертався принагідно упродовж 
сімдесяти років, і більшість із цих мініатюр не була надрукова
на. Лише у 1969 р. в Києві, а потім у Москві вийшли перші збір
ки. Значна частина вокальної творчості композитора — чудові об
робки народних пісень для голосу з фортепіано (не опубліковані).

На жаль, обробки і оригінальні солоспіви майстра вокальної лі
рики’ мало відомі слухачам. Причиною такого прикрого явища є 
певний консерватизм наших співаків у доборі репертуару. Мені 
доводилося не раз чути від них, особливо від тенорів: «Немає 
чого співати, композитори нічого цікавого не пишуть для нашого 
голосу». Та досить розгорнути згадану збірку і зупинити погляд 
хоча б на таких шедеврах як «Черемоше, брате мій» чи «Як лю
бо», і ми переконаємося, що нарікання на відсутність репертуару 
перебільшені. Виконавцям слід бути трохи чутливішими до нових 
музичних вражень, мати бажання вийти за коло однакових інто
націй та обмеженої кількості звичних назв.

Ці думки виникли після концерту заслуженої артистки республі
ки, лауреата Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка Марії 
Байко в Малому залі Київської консерваторії, який був присвя

чений 100-річчю від дня народження Станіслава Пилиповича Люд
кевича. У першому відділенні співачка виконала 9 солоспівів, а в 
другому— 10 обробок народних пісень. Поряд з загальновідомими 
перлинами «Спи, дитинко моя», «Тайна», «Як любо» ми почули 
переконливу інтерпретацію менш популярних творів: «Ой ти, дів
чино, з горіха зерня», «Якби ви знали», «Ти моя найкраща пісня» 
тощо. В них артистка виявила найцінніші риси свого виконав
ського стилю — щирість та безпосередність, що є результатом від
чуття і глибокого проникнення в інтонаційну сферу композитора, 
великої уваги до слова, до смислових акцентів поезії.

Важко віддати перевагу якійсь мініатюрі. Вражають найтонше 
піаніссімо останньої фрази в «Одній пісні голосненькій», особли
вий настрій та забарвлення голосу середнього епізоду в солоспіві 
«Ой ти, дівчино, з горіха зерня». Багатство нюансування, філіру
вання звука — сильні сторони ліричного обдаровання М. Байко. 
Але в експресивних, типових для С. Людкевича кульмінаціях 
(особливо в солоспівах, написаних для драматичного тенора) спі
вачці не вистачило емоційної напруги. Та не будемо дорікати ар
тистці, а подякуємо за те, що змогли почути згадувані твори.

Другий відділ, на нашу думку,— найвище досягнення виконави
ці. Стихія народних інтонацій, народно-поетичних образів, вокаль
ний діапазон творів якнайкраще підходив співачці, її  твбрчій ін
дивідуальності. Всі пісні відібрані автором 8 характерною для 
нього вимогливістю, мають високохудожні тексти, мелодичний 
матеріал, близький його власному інтонаційному мисленню — не  ̂
мовби оригінальні твори композитора на народну поезію. Оскільки 
більшість виконуваних творів ще й досі не надруковані і отже 
невідомі ні співакам, ні слухачам, радість була подвійною: від 
знайомства з перлинами майстра та їх високохудожнього вико
нання. Кожна пісня не тільки натхненно інтерпретована, але й 
представлена як своєрідна лірична поема, в якій народ виявив 
найрізноманітніші відтінки своєї співучої душі, а композитор зу
мів надати цьому виразу закінченої художньої форми.

Говорячи про успіх концерту, необхідно відзначити виконання 
партії фортепіано Т. Лаголою, якій властиві натхненність, спільне 
«дихання» з співачкою, тонке відчуття фрази. В самій творчій 
індивідуальності обох виконавиць є спільні риси — ліризм, худож
ній смак, розуміння особливостей камерного музикування.

І. ГАМКАЛО



ТРИДЦЯТИРІЧЧЯ Освіта1, виховання

алеко за межами республіки відомі імена дириген
тів народного артиста СРСР Степана Турчака, на
родного артиста УРСР Андрія Кушніренка, заслуже
ного діяча мистецтв УРСР Володимира Пекаря, 

заслужених артистів України Івана Гамкала, Тараса Ми- 
китки, лауреатів Державної премії УРСР імені Т. Г. Шев
ченка співачок Марії, Даниїли і Ніни Байко та інших 
діячів музичного мистецтва. Всі вони — вихованці Львівсь
кого музично-педагогічного училища ім. Ф. Колесси, яке цьо
го року відзначало 30-річчя своєї діяльності. Створене 
1945 року як педагогічне училище № 2, воно в 1948 р. ре
організоване в музично-педагогічне.

Завжди щедро віддавали свої знання учням, прищеп
люючи любов до майбутньої професії, М. Ю. Лещинська, 
викладач сольфеджіо, Р. Г. Ведмецька-Сагайдак, яка пра
цює в училищі з першого року і нині керує роботою фор
тепіанного відділу, Н. В. Кокотайло, один з перших заву
чів В. Ф. Тіпаков та директори Є. Ю. Рудченко та М. Д. Ра- 
душкін, А. С. Благітко, випускниця першого набору муз- 
педучилища, завуч І. І. Бугайов. Як методист педагогічної 
практики і керівник курсу методики викладання співу у 
шкільних і дошкільних закладах, А. С. Благітко виховала 
багатьох спеціалістів різних поколінь. Від перших років 
заснування училища в ньому працює Є. В. Войтова-Тома- 
шевська, очолюючи предметно-методичну комісію музич
но-теоретичних дисциплін.

Особливе місце серед педагогів-ветеранів належить 
Є. Д. Вахняку, нині заслуженому артисту УРСР, доценту 
Львівської консерваторії. Один із перших викладачів хо
рового диригування і засновник мішаного хору училища, 
великий знавець і ентузіаст своєї справи, він зумів при
щепити любов до майбутньої професії своїм вихованцям, 
а безпосередня участь у цьому хорі кожного учня стала 
справжньою школою співу і диригування. Зараз традиції, 
закладені Є. Д. Вахняком, успішно продовжує наш ви
пускник Є. А. Федоренко. Мішаний хор під його керуван
ням, як і чоловічий під керуванням М. А. Телюка та жі
ночий під керуванням Б. Р. Кокотайла,— гордість учили
ща. Досить згадати, що в ювілейному 1977 році мішаний 
хор брав участь у постановці Львівським оперним теат
ром опери М. Кармінського «Десять днів, що потрясли 
світ». Не один твір львівських композиторів вперше про
звучав у виконанні хорів нашого училища.

Цікаве порівняння: якщо в 1948 році тут працювало 20 
викладачів спеціальних музичних предметів, то зараз — 
178, у тому числі 65 — вихованці училища різних випус
ків, які закінчили також вищі навчальні заклади (серед 
них і нинішній директор училища О. О. Музальов). Два
дцять одного викладача училища нагороджено значком 
відмінника народної освіти СРСР.

Докорінно змінилася матеріально-технічна база. Учили
ще має три комплекти для оркестрів народних інструмен
тів, орган, тут організовано духовий оркестр, ансамбль со
пілкарів. Кабінети обладнані необхідними технічними за
собами запису й відтворення музики, є фонотека. Окремі 
події з життя училища зафіксовані на кіноплівці.

Ще трохи статистики: в 1948 р. тут навчалося 60 юна
ків і дівчат, а зараз — 501. За ЗО років (25 випусків) під
готовлено 2110 спеціалістів широкого профілю. Це вчителі 
співів та музики в загальноосвітніх середніх школах, му
зичні керівники в дитячих садках, тобто ті фахівці, від 
яких залежить музичне виховання дітей, починаючи з три- 
чотирирічного віку. А, як відомо, потреба у спеціалістах 
такого профілю — постійна. Згідно з Постановою ЦК КПРС 
і Ради Міністрів СРСР «Про дальше удосконалення на
вчання, виховання учнів загальноосвітніх шкіл і підготов
ку їх до праці» співи та музику з першого класу повинні 
вести спеціалісти. Здійснювати це завдання покликані й 
наші випускники.

Зараз немає на Україні такого педагогічного училища, 
де б не працювали наші вихованці (Коломийське, Симбір
ське, Луцьке, Хмельницьке, Ялтинське та ін.). Не можна 
не згадати тут і цікавого починання Львівської музич

ної школи № 4, де кілька років тому організована спеці
альна експериментальна група дітей дошкільного віку. Ро
боту з ними очолюють або безпосередньо проводять випуск
ники нашого училища Н. В. Балакіна, Г. В. Вождаєва, 
Л. А. Воробйова та інші, а переймати їхній досвід приїж
джають із різних кінців країни. На Першому Всесоюзному 
фестивалі самодіяльної художньої творчості трудящих, при
свяченому 60-річчю Великого Жовтня, переможцями вийшли 
багато хорових колективів, де працюють наші випускники. 
Так у Івано-Франківській області Великі золоті медалі 
вручено хорам, які очолюють Степан Ярмусь та Іван Фе- 
нютчин, а чоловічому хорові під керуванням Ярослава Кру- 
шельницького — диплом першого ступеня.

Основою цих успіхів стали грунтовні знання і практич
ний досвід роботи в музичних колективах. В училищі крім 
хорів працюють ще й оркестри народних інструментів. 
Учасниками оркестрів є всі наші учні, в тому числі піаніс
ти — як обов’язковий інструмент вони вивчають домру.

Цікавий творчий колектив — ансамбль скрипалів, яким 
керує викладач А. В. Микитка. Напередодні 60-річчя Ве
ликого Жовтня ансамбль та група викладачів побували у 
Києві, де з великим успіхом виступили в святковому кон
церті перед колективом педагогічного училища та праців
никами Міністерства освіти УРСР. На базі ансамблю ство
рено камерний оркестр, разом з яким викладачі М. Про- 
цев’ят, М. Котович та М. Мишанич підготували цікаву про
граму з творів італійських композиторів XVII—XVIII ст., 
що транслювалася по Українському телебаченню.

Активна участь у концертному житті і вокального від
ділу (очолює І. В. Сільвестрова). В програмах часто зву
чать твори українських радянських композиторів у вико
нанні тріо бандуристок та окремих педагогів. Цьогорічний 
Міжнародний день театру тут відзначено постановкою опе
ри М. Лисенка «Наталка Полтавка» силами викладачів, а 
також солістів театру опери та балету — заслуженого ар
тиста УРСР Г. Кузовкова, артиста О. Вітика, який є педа- 
гогом-вокалістом в училищі.

У нас часто відбуваються тематичні концерти. Фортепі
анний відділ (спеціальне і обов’язкове фортепіано) підго
тував два вечори з творів П. Чайковського: цикли «Пори 
року» та «Дитячий альбом». Викладачі відділу неоднора
зово виступали з фортепіанними дуетами в концертах пе
ред трудящими міста, по телебаченню. Художні колекти
ви училища вже понад двадцять років ведуть велику шеф
ську роботу. Викладач училища Я. Мазур організував на 
громадських засадах духовий оркестр у колгоспі імені 
Б. Хмельницького. Працюючи в сільській школі, він ство
рив цікавий дитячий ансамбль сопілкарів, який, до речі, 
успішно виступив у цикловій телевізійній музичній пере
дачі. В училищі активну роботу проводить рада зв’язку з 
випускниками. На традиційні березневі зустрічі збираєть
ся багато колишніх вихованців. Вони діляться досвідом, 
одержують необхідні методичні поради від своїх виклада
чів, а також заповнюють анкети, які дають цінний мате
ріал для вивчення їхньої роботи, для вдосконалення на
вчально-виховного процесу.

Єдине в республіці музично-педагогічне училище імені 
Ф. М. Колесси стало справжньою кузнею кадрів — майбут
ніх музикантів.

Львів Д. САЄНКО

В І Т А Є М О  Ю В І Л Я Р І В !
. .  .70 рок ів  м узи кознавцю  Зо ї М а н у їл івн і К а л и н і. 
. .  .7О р о к ів  к о м п о зи т о р у  М и к о л і Я к о ви ч у  

Г рж ибовськом у.
. . .60  ро к ів  к о м п о зи т о р у , н ародн ом у а р т и ст о 

ві У Р С Р  П л а т о н у Іл а р іо н о в и ч у  Ш айбо роди
. . .50  р о к ів  к ом п ози т ору  Н ін і К о ст я н т и н івн і 

А н д р іевськ ій .
. . .50 р о к ів  м узи козн авц еві Г л ібу  С ераф им овичу  

В иноградову.
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ІМПРОВІЗАЦІЯ 
НА УРОКАХ 
СОЛЬФЕДЖІО

Діти наділені природними творчими здібностями. Видат
ний педагог Б. Асаф’єв ще в 20-ті роки рекомендував ши
роко використовувати їхню самостійність, виховувати твор
чий, а не репродуктивний тип. Але й досі не завжди в ди
тячих музичних школах звертають увагу на творчість 
учнів.

Малюки прагнуть діяльності більш активної, ніж просто 
слухання музики, співання «номерів» з сольфеджіо (чи на
віть пісень) або заняття з фаху. Практика показує, що 
імпровізація практично доступна для всіх без винятку 
школярів. їх захоплює процес творчості, пробуджує заці
кавленість, емоційний відгук на музику.

Навчити дитину любити музику... Чи не найголовніше 
це для учнів ДМШ, більшість з яких не стануть професіо- 
налами-музикантами, однак, відвідуючи школу 5, 7, а то й 
9 років (з підготовчою групою), мають бути не тільки гра
мотними слухачами концертів, не тільки культурними спі
ваками самодіяльного хору (цього намагається навчити і 
сучасна середня школа), а й уміти закомпанувати товари
шам, підібрати на інструменті улюблену пісню чи танок, 
скласти свою мелодію.

Часто учень, пасивний на уроці, пожвавлюється, вико
нуючи нескладне творче завдання, і буває, що той, від ко
го, загалом, не чекаєш чогось самостійного, раптом робить 
приємний сюрприз. Іноді творчі здібності «лежать» на по
верхні, та не треба складати рук і тоді, коли їх доводить
ся «витягувати»,— хай навіть при перших спробах старан
ний учень, сумлінно подумавши над текстом, приносить 
безліч повторений примітивний двотакт, до того ж явно 
навіяний знайомою пісенькою. Бувають випадки, коли, 
після відповідної роботи, вже через два роки такий учень 
змінюється, створює набагато цікавішу музику. Складаю
чи навіть найпростіші мелодії, діти навчаються більш 
охоче.

Імпровізацією з учнями підготовчих груп займається, ба
гато педагогів-теоретиків, незважаючи на брак методичної 
літератури, обміну досвідом, часто і текстів для імпровіза
ції (не завжди можна відшукати співучі, виразні, короткі 
тексти). У молодших, а тим більше у старших класах ім
провізація, хоч і визначається в програмах із сольфеджіо 
у вигляді окремих вправ (створення мелодії на заданий 
ритм, другого речення), застосовується все рідше. Зрозумі
ло, що ускладнюється теоретичний матеріал, бракує часу, 
і в результаті композицією займаються з педагогом лише 
найбільш здібні, ті, що обіцяють стати професіоналами.

А чи не потрібніше це саме переважній більшості, хто 
музикує «для себе» (тобто і для оточуючих)?

Майже в кожному класі є учень (не завжди найкра
щий) , який виділяється умінням підбирати на слух попу
лярні мелодії, а головне — творити власні, хоч вони рідко

відповідають вимогам доброго смаку, бо заняття ці без
контрольні. Після уроку такого учня буквально тягнуть до 
інструмента, обступають тісним колом, і він, зніяковіло 
поглядаючи на педагога, пам’ятаючи про щойно одержа
ну трійку, змушений грати свої твори. А інші, кращі, здіб
ніші учні? Хтось намагається щось запам’ятати, навіть за
писати «з рук», хтось, наперед впевнений у невдачі, тіль
ки заздрісно зітхає, але навряд чи є хоч один байдужий.

Вирішальне значення для успішного музичного розвит
ку дітей має характер їх власної діяльності. Варто систе
матично стимулювати самостійні творчі заняття, пошуки, 
які допомагають дітям відчути виразність музики. Аналі
зуючи різні варіанти мелодії на той самий текст, учні від
кривають для себе її величезні виражальні можливості. Не
даремно великий російський письменник Л. Толстой гово
рив, що у дітей відчуття прекрасного дуже правильне.

Після попередньої підготовчої роботи з імпровізації в 
класі школярі охоче виконують творчі завдання вдома. Це 
більш продуктивно, бо на уроці перший проспіваний ва
ріант мелодії часто стає гальмом для фантазії, зразком, 
який, може, і несвідомо, наслідують всі учні. Слід ретельно 
проаналізувати їхні твори, відзначити вдалі за виразніс
тю фрази.

Не всі діти можуть записати мелодію і не завжди слід 
цього від них вимагати, бо дехто з них навмисно спрощує 
музику. Але буває, що учні намагаються зафіксувати влас
ні мелодії, які випереджають їхні теоретичні знання,— 
і не можуть впоратися з цим завданням. Пошуки вираз
ності призводять до створення досить цікавих мелодій 
школярами, які вчаться ледве півроку. Важливо тактовно 
виправити помилки, допомогти справитися з ритмом, не 
допускаючи глузування інших дітей. Варто також кращі 
твори, які через складність юний автор не може зафіксу
вати нотами, записати на магнітофонну плівку. Це дуже 
подобається учням. Велике значення має вдало підібра
ний виразний текст для імпровізації (його повинні добре 
прочитати, відчути діти).

У підручнику О. Андрєєвої «Від рими до октави» є гар
ні вправи для імпровізації: приклади на доспівування то- 
ніки, закінчення мелодії, цікаві, образні тексти для імпро
візації. Але, мабуть, на самому початку такої роботи ці 
тексти будуть трохи задовгі. Малятам легше складати ме
лодії на коротенькі вірші, на зразок тих, що наведені в 
книзі Б. Шеломова «Імпровізація на уроках сольфеджіо»: 
«Дождь, дождь, целнй день», «Заинька беленький» тощо. 
Діти й самі часто віршують. Гадаємо, що створення мело
дії на заданий ритм, як вправа, можливе, але дещо зв’язує 
творчу ініціативу. Інша справа — вірш. Тут завдання стає 
більш творчим, бо текст виразніший від ритму.

Дуже подобаються дітям жартівливі тексти. Мабуть, ба
жанню багатьох педагогів-музикантів відповідав би вихід 
у світ підручника чи методичного посібника, присвячено
го творчій імпровізації з сольфеджіо, з вправами, іграми, 
текстами для складання мелодій, бажано українською мо
вою. Хотілося б на сторінках періодичних видань побачи
ти статті досвідчених педагогів з такого важливого питан
ня, як імпровізація на уроках сольфеджіо.

І. ГАДАЛОВА

ЗУСТРІЧ З МУЗИКОЮ І ПОЕЗІЄЮ

Шлях великої групи майстрів мистецтв і 
письменників Москви та Києва проліг по 
Черкащині: у Каневі, Кам’янці, Черкасах 
проходило свято поезії О. С. Пушкіна і 
Т . Г. Шевченка та музики П. І. Чайковсь
кого.’

Протягом трьох днів присутні на концер
тах могли відчути справжню насолоду від 
виконаних І. С. Козловським романсів 
П. Чайковського і М. Глінки та українсь
ких народних пісень. Разом з солістом Мос
ковського театру ім. К. Станіславського і 
В. Немировича-Данченка Яном Кратовим і 
солістом Московської філармонії Віталієм 
Громадським Іван Семенович виступив та
кож у сценах з опер «Євгеній Онєгін» 
П. Чайковського та «Борис Годунов» М. Му- 
соргського.

У концертах прозвучали дует Германа і 
Лізи з опери П. Чайковського «Пікова да
ма» у виконанні солістки Великого театру 
Союзу РСР Л. Юрченко та В. Громадського, 
арія Тараса з опери Г. Майбороди «Тарас

Шевченко» (соліст Київського театру опери 
та балету заслужений, артист республіки 
Роман Майборода).

Учасниками свята стали солістка Мос
ковської філармонії Марія Сорокоумовська 
(арфа), заслужений артист УРСР Микола 
Сук (фортепіано), лауреат республікансько
го конкурсу читців Павло Громовенко. чо
ловічий вокальний квартет «Явір», вокаль
не тріо українського народного хору 
ім. Г. Верьовки у складі Ніни Матвіенко, 
Валентини Ковалевської, Марини Миколай- 
чук. З власними віршами виступили* ки
ївські поети Микола Упеник, і Леонід Гор- 
лач, а московська письменниця Лідія Ле- 
бединська розповіла про перебування де
кабристів та О. С. Пушкіна на Україні. 
Цікаві факти життя і творчбсті Ш І. Чай- 
ковського, тісно пов’язані * з Черкащиною, 
зокрема з Кам’янкою, висвітлили Ірина 
Юріївца та Ксенія Юріївна Давидови — 
родички композитора, які прибули на свято

разом з правнуком О. С. Пушкіна Григо
рієм Григоровичем Пушкіним.

У концертній поїздці по Черкащині де
бютували юні виконавці — недавно створе
ний ансамбль сопілкарів та хор дитячої 
музичної школи з рідного села І. С. Коз- 
ловського Мар’янівки Васильківського ра
йону на Київщині. Під керівництвом вчи
теля Я. В. Михайлюка ансамбль сопілкарів 
виконав твори з «Дитячого альбому» 
П. І. Чайковського, над яким композитор 
працював, перебуваючи в Кам’янці.

Учасники свята цоезії і музики на Чер
кащині відвідали меморіальний будинок- 
музей у Кам’янці, де П. Чайковський жив 
і працював над операми «Євгеній Онєгін», 
«Орлеанська діва», балетом «Лебедине озе- 

. ро» та іншими творами і куди свого часу 
заїжджали* декабристи, а також О. С. Пуш- 

уі кін. До* пам’ятників Т. Г. Шевченку та 
П. ’ І. Чайковському було покладено квіти.

Р. ОМЕ ЛЯШКО
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Покликані 
Великим Жовтнем

Нещодавно громадськість Черкащини урочисто відзначи
ла 60-річчя самодіяльного народного етнографічного хору 
колгоспу «Зоря комунізму». На це радісне свято зібралися 
сотні жителів селища Руська Поляна та численні гості. 
Про історію хору розповів заступник голови виконкому 
селищної Ради народних депутатів В. І. Оншценко. Теплі 
слова подяки багатьом поколінням хористів були вислов
лені у виступах начальника Черкаського обласного управ
ління культури Ю. М. Радченка, голови правління облас
ного відділення Музичного товариства УРСР А. Ф. Силкі- 
на. представників багатьох організацій.

Свідченням яскравого розквіту і єднання культур брат
ніх народів нашої країни назвали цей ювілей гості свята — 
секретар парторганізації колгоспу «XX партз’їзд» Теле- 
нештського району Молдавської РСР П. В. Тодоров і ху
дожній керівник народного хору села Козловичі Слуцького 
району Мінської області О. В. Долженок. Колективу-ювіля- 
ру було вручено Почесну Грамоту Міністерства культури 
СРСР і ЦК профспілки працівників культури, а також чи
сленні пам’ятні адреси, грамоти, цінні подарунки. У кон
церті виступили учасники художньої самодіяльності села 
Миндрешти Теленештського району, вихованець Руськопо- 
лянського хору, а нині соліст Державного українського на
родного хору ім. Г. Верьовки заслужений артист УРСР Ми
кола Шраменко і, звичайно ж, винуватці торжества.

Великий Жовтень звільнив селян Руської Поляни, як і 
всіх трудящих нашої країни, від експлуатації, відкрив їм 
шлях до матеріального добробуту, освіти, культури і по
кликав до вільної художньої творчості. В 1918 р. тут було 
створено хор, у якому співала переважно молодь. У 30-і роки 
в хор прийшли і літні колгоспники. Репертуар його збага
тився піснями про нове життя.

Війна перервала творчу працю колективу. Після перемо
ги село відбудовувало зруйноване гітлерівцями господар
ство. Відновив роботу і хор, яким у різні роки керували 
В. М. Лихоносова, Я. А. Кисленко, М. І. Шевченко, І. О. Шев
ченко, В. Я. Бондаренко. Колектив заслужив високих від
знак — Почесної Грамоти Президії Верховної Ради УРСР та 
найменування «самодіяльний народний».

Нова сторінка історії Руськополянського хору почалася 
з 1965 р., коли сюди прийшов вихованець Київського му
зичного училища Олександр Стадник. Він організував ди
тячий хор і окремо хор хлопчиків, що одразу збагатило 
музичне життя Руської Поляни, здійснив записи та оброб
ки місцевих народних пісень, написав кілька пісень, що по
повнили репертуар багатьох хорів Черкащини.

Ювілейний концерт Руськополянського народного хору.

Наполеглива робота принесла перемоги, колектив став 
лауреатом республіканських фестивалів 1967, 1970 і 1972 ро
ків, після чого О. Стаднику присвоєно почесне зван
ня заслуженого артиста Української РСР. За активну кон
цертну діяльність, високий ідейно-художній рівень репер
туару та виконавської майстерності, продемонстрований на 
конкурсах Першого Всесоюзного фестивалю самодіяльної 
художньої творчості трудящих, Руськополянський хор удо
стоєно звання лауреата і Великої золотої медалі, а керів
ника і всіх учасників колективу — Малої золотої медалі.

Заслугою колективу є й те, що він дав путівку в про
фесіональне мистецтво багатьом своїм вихованцям. Крім 
уже згаданого М. Шраменка, в Українському народному хо
рі ім. Гр. Верьовки співає Т. Добровольська; артистами 
Черкаського народного хору стали М. Гаркавенко, А. Шин
каренко та О. Тесля.

Руськополянський народний хор гідно представляв на
родне мистецтво України в братніх радянських республі
ках і за кордоном. 1974 року він здійснив творчу подорож 
до міста Єлгава Латвійської РСР як гість міської самоді
яльної народної хорової капели, з якою встановив дружні 
зв’язки під час її  перебування на Черкащині. В 1976 р. 
наші співаки виступали з творчим звітом на Виставці до
сягнень народного господарства в Москві, за що нагоро
джені дипломом Головного комітету ВДНГ СРСР. Влітку 
1977 р. хор взяв участь у святі молодості «Крушвиця — 77» 
в Польській Народній Республіці, а в грудні побував у 
Молдавії на святі 20-річчя самодіяльного народного хору 
«Думбрава» села Миндрешти Теленештського району. І всю
ди концерти українців користувались незмінним успіхом 
у глядачів. Про це свідчать, зокрема, численні грамоти, 
листи, подарунки, виставлені в щойно створеному музеї 
хору.

Основу репертуару складають твори радянських компо
зиторів, український фольклор, в тому числі пожовтневий. 
Визначальними рисами діяльності колективу завжди були 
і є пропаганда пісенно-обрядової творчості українського на
роду, дбайливе збереження і примноження фольклорних 
традицій рідної Черкащини. Тому творче обличчя хору ха
рактеризують насамперед пісні, записані в Шевченковому 
краї. Це руськополянські пісні «Ой з-за гори, гори», «На 
вигоні хлопці гуляють», «Ой зайди, зайди, місяцю, за ко
мору», веснянки, купальські, петрівчані, весільні та багато 
інших. Тут же охматівська «Ой у полі криниця безодня» 
та записана у Великій Бурімці пісня «Ой у полі на роз
доллі».

Самодіяльні артисти прагнуть не лише донести до слу
хача красу народної музики, а й показати цілі сценічні 
твори, де хоровий спів поєднується з танцями, жестами, 
мімікою. При цьому дотепно використовується народний 
побутовий реквізит. За таким принципом створено вокаль
но-хореографічні композиції «Руськополяночка», «Хай на
ша доленька буде ясна», «Вас вітають черкащани», а та
кож вокально-ігрові етнографічні картинки «В понеділок 
на весіллі», «На Івана на Купала» та ін. Ці високохудож
ні композиції сприймаються глядачами як сцени народної 
опери.

Виконавська манера руськополянців грунтується на ви
сокій вокальній культурі, що є результатом повсякденної 
наполегливої праці керівника з колективом і особливо йо
го підготовчою групою. В основному складі хору зараз 48 
співаків, усі — місцеві жителі: трудівники колгоспу і сіль
ська інтелігенція. Щороку він поповнюється, головним чи
ном вихованцями підготовчої групи.

Роботі хору, як і всіх самодіяльних колективів артілі 
«Зоря комунізму», постійну увагу приділяють партком і 
правління та виконком селищної Ради народних депутатів. 
Правління придбало сценічні костюми, реквізит, виділяє, 
коли треба, автотранспорт для поїздок, оплачує роботу ху
дожнього керівника, баяніста і костюмера.

Протягом багатьох років у Руськополянському народно
му хорі діє первинна організація Музичного товариства 
УРСР. Вона активно допомагає художньому керівникові в 
навчально-виховній роботі з колективом. У складі бюро 
цієї організації депутат селищної Ради вчителька комсо
молка Н. А. Гладуш, її  колега А. О. Нагорний, екскава
торник комсомолець Л. Л. Гнідаш та інші активісти. Голо
вою бюро — невтомний ентузіаст культосвітньої роботи 
Д. П. Гордійчук, який донедавна працював директором 
сільського Будинку культури в Руській Цоляні, а вийшов
ши на заслужений відпочинок, став, так би мовити, ди
ректором хору на громадських засадах.
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Хор систематично виступає з шефськими концертами 
для трудівників села і школярів Черкащини. Протягом 
останніх двох років він дав понад сто таких концертів, був 
учасником фестивалю дружби будівників газопроводу Орен
бург — Західний кордон СРСР, заключного концерту пере
можців Всесоюзної естафети виконавців народної пісні та 
ансамблів народної музики назустріч XI Всесвітньому фе
стивалю молоді і студентів на Кубі, заключних заходів Де
кади польської літератури в УРСР. Колектив знімався у 
фільмі польських кінематографістів та в документальній 
стрічці «Самодіяльні таланти Радянської України», здійснив 
записи на Всесоюзному, республіканському і обласному ра
діо, неодноразово виступав по Українському телебаченню. 
Без участі хору — в повному складі чи невеликих груп спі
ваків або агітаційно-художньої бригади з його учасників — 
не проводиться в селі жодне народне свято: комсомольське

весілля, проводи юнаків на службу в Радянську Армію, вша
нування ветеранів війни і праці тощо. Крім того хор постій
ний учасник районних та обласних музичних заходів з на
годи визначних політичних подій.

На честь 60-річчя ВЛКСМ підготовлено нову програму. 
В ній, поряд з новими творами, улюблені пісні різних по
колінь радянської молоді — «Там вдали, за рекой», пісня з 
кінофільму «Добровольці», а також пісні О. Стадника «За 
Республіку Рад» на слова М. Дашківського, «їм було дев’ят
надцять» на слова Я. Івашкевича. Збережено в репертуарі 
й пісню В. Захарова на слова С. Михалкова «Наша сила в 
деле правом». Вона завжди викликає патріотичне піднесен
ня, гордість за нашу могутню і миролюбну Батьківщину.

Оглядаючи пройдений аматорами сцени 60-річний шлях, 
ми говоримо: в добрий час, друзі, нових вам успіхів.

Черкаси І. ГАПОНЕНКО

Педагог, диригент, організатор
Оркестри і ансамблі народних інстру

ментів нині діють у філармоніях, в ба
гатьох палацах та будинках культури 
міст і сіл нашої республіки. З кожним 
роком розширюється їх репертуар, 
зростає виконавська майстерність, що 
сприяє ефективності в ідейно-естетич
ному вихованні слухачів і самих вико
навців. У розвитку цього музичного 
жанру на Україні і підготовці кадрів 
керівників оркестрів велику роль віді
грав видатний диригент, педагог і ор
ганізатор Володимир Андрійович Ко- 
маренко (1887—1969).

В одній з церковнопарафіяльних 
шкіл Харкова для дітей бідняків у 
вільний від уроків час навчали й му
зичної грамоти — знайомили з техні
кою гри на духових інструментах та 
балалайках. Більш здібні випускники 
цієї школи вступали до повітового учи
лища. При прийомі надавалась пере
вага музично обдарованим учням.

І в школі, і в училищі всіма цими 
справами відав педагог музичного учи
лища і капельмейстер військового ор
кестру Василь Йосифович Катанський. 
Він же керував духовим і балалаєчним 
оркестрами училища. Тут син кухаря 
Володя Комаренко вже грав відпові
дальну партію балалайки-прима.

1905 рік. В. А. Комаренко, маючи вже 
досвід художньо-організаційної роботи, 
створює з прогресивної молоді неве
личкий домрово-балалаєчний гурток. 
Крім музичних занять, учасники його 
багато читали, обмінювалися думками 
про політичні події. Гурток, прибрав
ши собі назву «Прогрес», виступав у 
робітничих аудиторіях та на благодій
них концертах.

Під час перебування в 1906 р. на вій
ськовій службі в Жмеринці Комарен- 
кові вдалося організувати полковий 
солдатський оркестр російських народ
них інструментів. За зразок молодому 
диригентові правив широко відомий 
Великоруський оркестр під керуванням 
В. В. Андрєєва.

1908 року коштом меценатки О. В. По- 
номарьової в Харкові було засновано 
товариство «Просветительньїй досуг» — 
організацію клубного типу для задово
лення культурних запитів службовців 
торговельної фірми «Пономарьов і Ри- 
жов». Службовець цієї фірми В. А. Ко
маренко створює домрово-балалаєчний

оркестр, який згодом став зразковим не 
тільки для Харкова. При оркестрі дія
ло методичне бюро, що подавало до
помогу оркестрам такого тицу на Ук
раїні.

Великим святом для любителів ро
сійських народних інструментів стали 
гастролі на Україні оркестру В. В. Анд
рєєва в 1912 і 1913 рр. Перебуваючи 
в Харкові, Андрєєв відвідав клуб то
вариства «Просветительньїй досуг», 
прослухав керований Комаренком ор
кестр і дав високу оцінку цьому колек
тиву, а Комаренка назвав продовжува
чем справи свого життя — масового 
музичного виховання простого люду. 
Маючи всесвітню славу «народника», 
Андрєєв видав Комаренкові спеціальне 
посвідчення, де написано: «Пред'ьяви- 
тель Владимир Андреевич Комаренко 
известен мне как весьма опьітньїйру- 
ководитель великорусского оркестра и 
знаток преподавания игрн на народ
них музикальних инструментах, а по
тому я с уверенностью могу рекомен- 
довать его как организатора и дири- 
жера.

Основатель Великорусского оркестра 
В. Андрєєв».

Під час громадянської війни В. А. Ко
маренко перебував у Першій Кінній 
армії С. М. Будьонного. 1920 року йо
го відкликано у розпорядження політ- 
управління Південно-Західного фронту 
до Харкова на посаду капельмейстера 
і викладача музики в гарнізонному клу
бі. Створити червоноармійський дом
рово-балалаєчний оркестр тут йому не 
вдалося, бо підрозділи довго не затри
мувались у гарнізоні, а ледве сформу
вавшись, відбували на фронт. За пого
дженням з губернським відділом нар
освіти, В. А. Комаренкові доручили ор
ганізувати в Харкові професіональний 
оркестр такого типу. Він виступав на 
концертах-мітингах, у госпіталях, на 
агітпунктах, а також у садах і парках 
міста. Цей колектив, який слід вважа
ти першим на Радянській Україні про
фесіональним домрово-балалаєчним ор
кестром, 1932 року передано Харківсь
кій філармонії.

З метою симфонізації (збагачення 
тембровими барвами) свого оркестру 
Комаренко разом з відомим музичним 
майстром Міщенком сконструював* сі
мейство оркестрових гармонік з темб

рами флейти, гобоя, фагота. Гармоніки, 
застосовані В. А. Комаренком в оркест
рах філармонії, Музично-драматичного 
інституту та Палацу піонерів, дали очі
куваний ефект. Однак, залишившись 
експериментальними (не було налаго
джено масового виробництва), вони бу
ли замінені вдосконаленими різнотемб- 
ровими баянами, в яких використано 
винахід Комаренка.

Популярність, інтенсивний розвиток 
оркестрів такого типу викликали по
требу підготовки для них художніх ке
рівників високої кваліфікації. 1924 ро
ку при Харківському муздрамінституті 
відкрито клас народних інструментів, 
а в 1926 р. і кафедру з цього фаху, які 
очолив В. А. Комаренко.

Та цим не обмежувалася діяльність 
талановитого музиканта і невтомного 
пропагандиста народної музики. Він 
писав багато транскрипцій творів для 
оркестру, які й сьогодні становлять 
значну художню цінність і цілком за
слуговують видання. Багаторічна робо
та методиста і педагога відображена у 
двох збірниках етюдів для чотири
струнної домри та в книзі «Методика 
гри на чотириструнній домрі», виданих 
«Радянською школою».

Шефствуючи над оркестром україн
ських народних інструментів села На- 
талине Красноградського району на 
Харківщині, Володимир Андрійович ви
клав свій досвід роботи у книзі «Укра
їнський оркестр народних інструмен
тів» (Державне видавництво образо
творчого мистецтва і музичної літера
тури, 1960), яка була тривалий час 
єдиним посібником для керівників та
ких оркестрів і відіграла значну роль 
у створенні колективів аналогічного 
складу. Міністерство освіти України до
ручало В. А. Комаренкові складання 
навчальних програм і методичних до
кументів для учбових закладів, він був 
постійним учасником жюрі обласних 
оглядів художньої самодіяльності і 
громадським консультантом Харківсь
кого обласного Будинку народної твор
чості.

Всю силу свого таланту і невичерп
ної енергії, весь вогонь щедрого серця 
Володимир Андрійович віддав благо
родній справі духовного збагачення 
народу.

Л. НОЄОВ
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фондах Бібліотеки СРСР ім. В. І. Леніна нещодавно 
знайдено рідкісне і надзвичайно цікаве видання 
XVIII ст.— оркестрові голоси трьох симфоній Ернс- 
га Ванжури. На титульному листі зазначено: «Три 

національні симфонії для великого оркестру, засновані на 
кількох російських, українських та польських піснях, на
писані бароном Ванжурою. Опус 1».

Дослідникам музики відомо, що симфонії Ванжури були 
видані в кінці XVIII ст. Це засвідчують газетні оголошен
ня про їх продаж. Однак самого видання досі ніхто з нас 
не бачив. Текст одного такого повідомлення нам вдалося 
знайти в «Санкт-Петербургских ведомостях» (№ 19, 1798 р.): 
«В музичній крамниці Шпревіца... продаються щойно опу
бліковані ноти, а саме: ...3 симфонії національні для ве
ликого оркестру, твір Барона Ванджури, 6 крб. Тут же 
приймають передплату вартістю 5 крб. на 3 симфонії зга
даного Ванджури...» Це оголошення з’явилося у лютому, 
що дозволяє датувати видання початком 1789 р.

Барон Е. Ванжура (чи Ванджура, Ванчжур, в латин
ській транскрипції ттс ги га ) народився в Богемії, в місті 
Вамберзі в середині XVIII ст. (Б. Л. Вольман визначає дату 
його народження точніше — 1750 р., однак не подає дже
рела цих відомостей). Дату ж його смерті визначають 
по-різному: Ейтнер, Длабач та Вольман стверджують, що 
він помер у Москві 1801 року. У Фіндейзена дата його 
смерті — 1802 р., а місце — Петербург.

До свого приїзду в Росію, де він був придворним музи
кантом, Ванжура служив у австрійській армії і вже тоді

Титульна сторінка видання оркестрових голосів трьох симфоній 
Е. Ванжури.

займався музикою. Відомо, що в 1773 р. він скомпонував 
кілька танців, які стали популярними. На початку 80-х 
років Е. Ванжура їде у Відень, потім до Петербурга і за
лишився в Росії до кінця життя.

Як сповіщає Фіндейзен,1 в кінці 1783 р. Е. Ванжура за
пропонував проект організації театрального пансіону при 
Московському виховному будинку і план створення на йо
го основі загальнодоступного театру з різноманітним ре
пертуаром та різномовними трупами. Проект було затвер
джено, і Ванжура, призначений директором виховного бу
динку, в листопаді 1783 р. переїхав до Москви. За рік він 
створив там трупу і школу. Але конкуренція виховного 
будинку дуже турбувала Меддокса, який мав привілеї на 
театральні спектаклі в Москві. До початку 1785 р. Мед- 
доксу вдалось домогтися скасування рішення опікунської 
ради, і створена трупа разом зі школою перейшла до ньо
го. Зазнавши поразки, Ванжура виїхав до Петербурга ідо 
1797 р. служив у дирекції імператорських театрів. Він 
влаштовував придворні спектаклі та концерти, підбирав 
репертуар, вів переговори з видавцями про друкування 
нот.

Діяльність Ванжури при дворі не була суто адміністра
тивною. Користуючись прихильністю імператриці, він, як 
відомо, писав музику до її опери «Хоробрий і сміливий 
витязь Ахридеїч», поставленої в Ермітажному театрі 1787 р., 
а також у публічних театрах Петербурга і Москви, від
повідно в 1787 і на початку 1800 р.

У вересні 1785 року Ванжура опублікував у «Санкт-Пе
тербургских ведомостях» повідомлення про передплату на 
музичний журнал (ІоигпаІ Ое шизідие роиг Іе сіауесіп ои 
ріапоїогїе <Шіе аих сіатез раг В. IV., атаїеиг). Випустивши 
один номер, Ванжура продовжив видання лише в 1790 р., 
а останні знайдені оголошення про вихід кількох номерів 
з’явилися вже в 1794 р. Як відзначають дослідники, Ван
жура друкував в журналі майже виключно свої твори, і 
список їх досить великий. Це, крім малих форм (фран
цузькі пісні, танцювальні п’єси), також шість увертюр, дві 
російські симфонії, дванадцять арій з опер. Зазначимо, 
що всі вони написані до 1785 р. Фіндейзен, який бачив 
перший номер журналу (потім загублений) за цей рік, 
констатує, що загальний рівень опусів був дилетантським, 
однак сам факт написання такої кількості крупних ком
позицій засвідчує велику творчу активність Ванжури.

Особливий інтерес для нас становить вміщена у жовт
невому номері журналу «Російська симфонія на українсь
кі пісні» в клавірному перекладенні. Вона стоїть першою 
у виданні 1798 р., виявленому в Бібліотеці СРСР ім. В. І. Ле
ніна. Досі дослідники лише припускали, що симфонія на
писана Ванжурою. Знайдене видання, з ім’ям автора на ти
тульному листі, дозволяє стверджувати це з повного пере
конаністю.

Ванжура брав участь у придворних камерних концертах, 
гак званих «малих ермітажах». Він виступав (як клавеси
ніст) у квартеті з Тіцом (скрипка), Дельфіні (віолончель) 
і Кордоне (арфа), а також у дуеті з Тіцом, писав музику 
для камерних ансамблів «малих ермітажів».

Після смерті Катерини II впливовість Ванжури впала, 
і в 1797 р. йому запропонували відставку з призначенням 
пенсії. У 1798 р. він надрукував у видавця Г. Шпревіца 
свої шість симфоній не в клавірному перекладенні, а як 
оркестрові голоси. Перша половина цього видання (три сим
фонії) тепер знайдена.

Оркестрові голоси випущені окремими зошитами з роз
дільною пагінацією. Титульний лист повторено двічі: на 
партіях перших і других скрипок. Видавцем вказаний С-те 
8рге\УіЧг (напевно, Гійом?), а не СеЬгшІег ЗргетоЧг. Номер 
дошки на титульному листі — 41, тобто 41-ше видання 
Шпревіца. В нотному тексті на місці номера дошки сто
їть цифра 1, що означає, напевно, перший том, адже, за 
оголошенням, до червня того ж року Шпревіц планував 
випустити другий том. Вказаний номер дошки дозволяє 
встановити, що Г. Шпревіц займався видавничою справою 
ще в 1797 р. 1798 року він об’єднався з братом (чи бра
тами), і фірма стала називатись СеЬгшІег Зргешіг.
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До-мажорна симфонія, надрукована в жовтневому номері 
«Журнала для дам» в 1790 р., вміщена першою у ви
данні 1798 р. Очевидно, вона була першою й написана. По
рівняння журнального клавіру симфонії з партитурою, 
зведеною зі знайдених голосів, дозволяє простежити вне
сені автором уточнення майже через 10 років після напи
сання твору. Музичний матеріал симфонії не порушено, 
але змінено зв’язуючі епізоди між темами, іншим став по
чаток розробки. Як відомо, перша частина твору викорис
товувалась як увертюра до опери «Мірошник — чаклун, 
обманщик і сват» у постановці 1806 р. Крім транспонуван
ня в Ре мажор, зроблено і деякі інші незначні зміни по
рівняно з клавіром 1790 р. та партитурою 1798 р. Точно 
невідомо, з якою увертюрою йшла опера до 1806 р., мож
ливо, це була та ж таки частина симфонії.

Твір було написано, вочевидь, на початку 80-х років, не
забаром після приїзду автора до Росії. Перша частина сим
фонії могла бути приєднана до опери, яка теж в цей пе
ріод була популярною, приблизно в середині 80-х років. 
Ознайомленню Ванжури з народним пісенним матеріалом, 
безперечно, сприяли театр, з яким він був тісно зв’язаний, 
перші на той час друковані збірники народних пісень Тру- 
товського і Теплова та Товариство російських музикуючих 
дилетантів. Природно, що він писав симфонії на фольк
лорній основі, за аналогією до російської комічної опе
ри, де музична канва створювалась «нанизуванням» замк
нутих номерів, заснованих на «голосі» тієї чи іншої попу
лярної пісні.

Як і більшість російських аристократів та придворних, 
Ванжура вважав свої заняття музикою аматорськими, не 
маючи великого композиторського таланту й не одержав
ши грунтовної музичної освіти. Написання ж симфонії ви
магало певних професіональних навичок і широкого зна
йомства з європейськими досягненнями в цій галузі. Му
зичні інтереси російського двору обмежувалися французь
кою та італійською комічною оперою. Саме це, на нашу 
думку, зумовило вади симфоній Ванжури: побудова над
то традиційна, як класичний тричастинний сонатно-симфо
нічний цикл, з сонатним алегро в першій частині, повіль
ною другою і рондо у фіналі. Склад оркестру — типовий 
для того часу. Струнні (перша і друга скрипки, альти, 
баси — іноді з розподілом партій віолончелей та контраба
сів), перша і друга флейти, перший і другий кларнети, 
фаготи, валторни (в Першій симфонії є ще труби). Особ
ливість інструментування симфоній Ванжури у тому, що 
майже всі теми спочатку викладаються кларнетами, за ви
нятком хіба що головної партії першої частини цієї сим
фонії, дорученої струнним.

І все ж згадані твори становлять величезний інтерес, не
зважаючи на обмеженість поданого матеріалу, недоскона
лість і кострубатість стилю, одноманітність інструменту
вання, неорганічне поєднання епізодів європеїзованого 
стилю з народнопісенними цитатами. Це єдині поки що 
партитури вітчизняних симфоній XVIII ст., які стали до
ступні дослідникам.

Ми не будемо зараз детально аналізувати Першу До-ма- 
жорну симфонію — вона досить відома. Нагадаємо лише 
основні її теми та особливості інструментування.

Даючи симфоніям підзаголовки — російська, українська, 
польська,— Ванжура у доборі тем не завжди дотримувався 
суто національного принципу. Російські пісні «Молодка мо
лодая», «Во поле береза стояла» і «Как ходил, гулял Ва- 
нюша» проходять в українській симфонії, українська пі
сня «Котилися вози» — в російській симфонії, козачок — 
у польській симфонії. Все це могло бути й результатом 
свідомого поєднання близьких за слов’янським походжен
ням тем, і наслідком недостатньо чіткого розуміння авто
ром симфоній національних особливостей музики кожного 
з цих народів. Згадаймо, що Україна називалась тоді Ма
лоросією, а розподіл народних пісень було вперше зробле
но тільки в збірнику Прача, у Трутовського ж під назвою 
російських йшли і українські пісні.

Головна партія 1-ї частини заснована на темі російської 
народної пісні «Молодка молодая» у варіанті, взятому із 
збірника Трутовського, її грають струнні. (Нотний приклад 
№ 1). Потім вона переходить до кларнета, утворюючи ніби 
першу варіацію і повторюючи таким чином принципи ви
кладення, уже знайдені в популярному на той час жанрі 
камерної музики. Побічна партія — в Соль мажорі — за
снована на темі української пісні «Ой гай, гай, гай зеле
ненький». Починають флейти, друга фраза у кларнетів, по
тім тема переходить в баси: фаготи, альти, віолончелі та 
контрабаси (№ 2).

Розробка починається в ля мінорі висхідними гамопо- 
дібними ходами всього оркестру, після чого виникає нова 
тема (№ 3), яку в тогочасних збірниках народних пісень 
знайти не вдалося. Після неї — «Во поле береза стояла» 
(скрипки піццікато і флейти). Далі, через зв’язуючу, від
бувається перехід до дзеркальної репризи.

Друга частина — анданте в соль мінорі. Тема виклада
ється фаготами, віолончелями, контрабасами і альтами у 
супроводі синкопуючих скрипок, що утворюють підголос- 
іш (№ 4). Далі виникає ще одна народнопісенна тема — 
у флейт в супроводі піццікато струнних (№ 5). її  розви
ток закінчується мажорним ІШ і на новій мелодії (№ 6).

Фінал симфонії^— рондо. Рефреном подається тема укра
їнської пісні «Ой послала мене мати» («Вийшли в поле 
косарі») у варіанті, близькому до пісні № 68 зі збірника 
Трутовського. Виконують флейти і скрипки (№ 7). Перший 
епізод — на темі пісні «Ой коли я Прудиуса любила» (Тру- 
товський, № 53) — кларнети і скрипки (№ 8). У варіанті 
симфонії, опублікованому в «Журнале для дам», у першо
му епізоді рондо використана тема пісні «Как ходил, гу
лял Ванюша». Тема другого епізоду нагадує танцювальні 
награші (№ 9), визначити її походження не вдалося.

Друга симфонія — Ез-йиг — також складається з трьох 
частин. Головна партія першої — АИе^го тобегаїо — за
снована на темі «Камаринської» — кларнет соло у супро
воді струнних. її  виклад подається впереміж з епізода
ми оркестрового іиїїі (№ 10). Побічна нагадує українську 
пісню «Котилися вози» — в В-Йиг, спочатку соло кларнета 
у супроводі піццікато струнних, потім переходить до флейт 
на фоні руху вісімками у альтів (№ 11). Інтонації побіч
ної проходять у басах і приводять до варіантного викладу 
головної теми у В-йиг, далі знову у кларнетів у супроводі 
струнних і фагота.

Розробка починається зі зв’язуючого матеріалу експози
ції (с-шоїі, ї-то11, В-биг), після чого з’являється нова 
тема, яку виконують кларнети в терцію (№ 12). Реприза 
дзеркальна.

Друга частина — Апсіапіе с-тоіі. Дует флейт і фаготів 
у супроводі піццікато струнних заснований на темі «Как 
у нашего широкого двора». В середньому епізоді відбува
ється розвиток цієї ж теми — Ез-тоІІ, ї-тоіі, с-тоіі 
(№ 13). Третя частина — рондо, Ез-йпг. Основна тема на
гадує народні награші (№ 14). У першому епізоді вико
ристана тема пісні «Белолица, круглолица» — кларнет і 
струнні (№ 15). У другому епізоді — «Как пошли наши по
дружки» — (теж кларнети в супроводі струнних, № 16). 
В рондо виникає ще кілька коротких тематичних уривків, 
близьких до народних награшів, походження яких поки 
що не визначене (№№ 17, 18, 19).

Третя симфонія— паііопаїе роїопаізе- Вона дещо біль
ша обсягом від попередніх, приваблює природністю викла
ду й побудови цілого. Багатство тем, що часто змінюють
ся і переходять одна в одну, наводить на думку про де
яку сюїтоподібність форми при дотриманні класичної схе
ми тричастинного сонатно-симфонічного циклу. Теми цієї 
симфонії також народного характеру, однак у наявних 
довідниках польського фольклору нам не вдалося знайти 
жодної з них.

Велика свобода викладу музичного матеріалу пояснюєть
ся більш детальним знанням автором польського фолькло
ру. Адже місце народження композитора — Східно-Чеська 
область, що межує з польськими територіями. Певно, тут 
побутував змішаний польсько-чеський фольклор, з яким 
композитор міг бути знайомий з дитинства.

Головна тема першої частини виконується солюючим 
кларнетом у супроводі струнних і фагота (№ 20). Побічну, 
у Фа мажорі, виконують флейти (№ 21). У розробці — 
кілька нових тем, теж танцювальних (№ 22, 23). Реприза 
дзеркальна, замість головної партії з’являється лише пер
ша її інтонація.

Друга частина — мінорний полонез. Не можна не відзна
чити відхід автора від традиційного трактування цього офі
ційно-урочистого прекрасного танцю. (Як відзначає Ю. В. Кел- 
диш,2 тенденція до використання полонезу для вираження 
різноманітних — ліричних, пасторальних, драматичних — 
станів проявилась, наприклад, у О. Козловського). Основна 
тема другої частини — похмура (№ 24). Перше тріо в 
А8-сіш\  солююча флейта і фаготи у супроводі струнних 
(№ 25). Друге тріо в Р-биг — ІиШ (№ 26). Фінал — рондо, 
В-сіиг: Всі теми танцювальні, структура квадратна. Фінал 
витримано в єдиному настрої, різноманітні і водночас 
близькі за характером теми змінюють одна одну, створю
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ючи картину масового народного танцю. Наведемо деякі 
з них. Рефрен (кларнет у супроводі струнних, № 27). Пер
ший епізод — £-то11, флейта у супроводі струнних (№ 28). 
Другий епізод — В-сІиг, ІиШ (№ 29). У кінці його з’являєть
ся повільний розділ,— тема у фаготів і скрипок — Апсіапіе 
поп ігорро, Ь-то11 (№ ЗО). Кода заснована на матеріалі, 
що нагадує основну тему рефрену.

Радянське музикознавство завжди приділяло багато ува
ги вивченню ранніх етапів становлення вітчизняної музич
ної культури. Розшукування, збирання, науковий опис і 
публікація кращих зразків — одне з головних завдань му
зичного джерелознавства. Зараз ми вже досить повно зна
ємо камерну музику XVIII століття, вокальну та інстру
ментальну. Рукописні альбоми, що належали тогочасним 
аматорам, а також друковані видання дають можливість 
встановити, яким був камерний репертуар домашнього му
зикування — популярні народні мелодії, побутову танцю
вальну музику, варіації на теми поширених пісень та ро
мансів тощо.

Ми маємо досить повне уявлення про репертуар музич
них театрів того часу, не лише придворних, а й окремих 
маєткових, а також загальнодоступних театральних закла
дів Москви та Петербурга. На жаль, набагато менше відо
мо про репертуар оркестрів та інструментальних ансамб
лів, які, без сумніву, поряд з популярною на той час у 
Європі музикою, виконували і твори композиторів, що пра
цювали в Росії і використовували місцевий пісенний ма
теріал. Знайдені симфонії Е. Ванжури становлять надзви
чайну цінність: таких опусів надто мало, а крім того, в 
них зроблено спробу «схрещення» традицій європейського 
симфонізму з національно своєрідним українським, росій
ським та польським матеріалом.

Москва М. ПРЯШНИКОВА
ПРИМІТКИ:
1 М. Фіндейзен. Очерки по истории музьши в России... М.-Л., 1929, 
с. 217.
2 Ю. Келдиш. Русская музика XVIII вена. М., 1965, с. 394,

Приклади до статті:
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Народний співець
Д о ІОО-річчя від  дня н ародж ен н я  
П . Ф. Т к а ч е н к а -Г а л а ш к а

У списку міжнародних ювілярів, за
твердженому XIX сесією генеральної 
конференції ЮНЕСКО на 1977 і 1978 
роки, серед п’ятнадцяти імен від Укра
їнської РСР бачимо ім’я кобзаря Пет
ра Федоровича Ткаченка (відомий та
кож як Галашко). Народився він 21 
грудня 1878 р. в селі Синявка Сосниць- 
кого повіту Чернігівської губернії у 
бідняцькій сім’ї. На дев’ятому році 
життя втратив зір. Подальша його до
ля склалась, як і доля багатьох незря
чих музично обдарованих юнаків: у 16 
років розпочав навчання у свого зем
ляка кобзаря А. Гайдука, але незаба
ром перейшов до кращого вчителя — 
Терентія Макаровича Пархоменка. За 
4 роки опанував традиційний кобзар
ський репертуар, з яким і вирушив по 
селах та містах Чернігівщини.

Петро Ткаченко цікавився громадсь
ким життям, уважно прислухався до 
пісень революційної боротьби. Про це 
він розповідав своєму землякові, ни
ні відомому радянському кобзареві 
М. П. Полотаю, який не раз записував 
від нього пісні — історичні, суспільно- 
побутові, ліричні, гумористичні, а та
кож на слова Т. Шевченка (див. жур
нал «Народна творчість та етногра
фія», 1967, № 4).

Ткаченко не виконував релігійних 
псалмів (за винятком одного) та кан
тів, що були в репертуарі майже всіх 
кобзарів і лірників дожовтневого часу, 
вважав себе атеїстом і до церкви не 
ходив. Зате часто співав вільнолюбні 
народні і революційні пісні, в тому 
числі «Замучен тяжелой неволей» та 
«Смело, товарищи, в ногу», і своїм ви
конанням сприяв поширенню їх під 
час першої російської революції 1905— 
1907 рр. У статті Т. Пащенка «Кобзар 
Петро Ткаченко» («Етнографічний віс
ник», 1927, № 3) зроблено слушне при
пущення, що народний співець до де
яких текстів сам складав мелодії або, 
як це нерідко бувало в практиці коб
зарів, вдавався до імпровізації та част
кової переробки відомих пісень.

У вже згаданій статті М. П. Полотай 
пише: «При наших зустрічах він ніко
ли не співав дум, а земляк його проф.
С. В. Савченко запевняв, що Ткаченко 
дум зовсім не знав, хоч пісню про Мо
розенка називав думою, як і Пархо- 
менко». Такий сумнів є і в статті 
Т. Пащенка.

Нам здається, що категорично твер
дити, ніби в репертуарі кобзаря не бу
ло дум, немає підстав. Не забуваймо, 
що він був учнем Т. М. Пархоменка, 
одного з кращих виконавців дум та 
історичних пісень, тож важко повірити, 
щоб майстер не передав йому зразків 
народного епосу. Як правило, в репер
туарі кожного більш-менш відомого 
кобзаря і лірника твори цього жанру 
були неодмінно. Нерідко обдарованість 
народних співців якраз оцінювалась 
кількістю та майстерністю виконання 
ДУМ.

Є ще один аргумент на підтверджен
ня нашої точки зору. Відомий україн
ський художник О. Г. Сластіон нама
лював серію портретів кобзарів, де ба
чимо і Ткаченка-Галашка. На кожно
му портреті художник подав прізвище 
кобзаря, дату змалювання і назви дум, 
виконуваних ним. На аркуші з зобра
женням співця з Синявки також є пе
релік: «Брат і сестра», «Плач неволь- 
ників», «Удова» (див. альбом «Портре
ти українських кобзарів О. Сластіона». 
Вид-во АН УРСР, К., 1961, стор. 62). 
Не можна припустити, щоб Опанас Ге
оргійович Сластіон, шанувальник і доб
рий знавець кобзарства, зокрема жан
ру дум, помилково приписав Ткаченко- 
ві те, що мало бути найціннішим у 
його репертуарі.

Багато доріг сходив незрячий спі
вець, несучи трудовому люду народні 
та революційні пісні. Він виступав у 
Києві, Харкові, Катеринославі, Одесі, 
Полтаві, Чернігові, Прилуках, Пиряти- 
ні, Лохвиці, Ніжині, Конотопі, Кремен
чуці, Миколаєві та інших містах, не ка
жучи вже про численні села, мав бага
тьох знайомих серед інтелігенції та 
студентів.

1905 року Ткаченко-Галашко позна
йомився з директором історичного му
зею в Катеринославі, добрим знавцем 
і шанувальником кобзарського мисте
цтва професором Д. І. Яворницьким. За 
два місяці проживання у видатного 
вченого народний співець кілька разів 
з великим успіхом виступав у цьому 
музеї, а також у прилюдних концертах 
і на різних виставках. Д. І. Яворниць- 
кий високо цінував спів та гру свого 
гостя, підтримував матеріально і ре
комендував культурним діячам в ін
ших містах влаштовувати його ви
ступи. —  —

Під час мандрів Ткаченко зустрічався 
з робітниками — членами соціал-демо- 
кратичної партії і виконував їхні до
ручення — доставляв підпільним орга
нізаціям і окремим революціонерам не
легальну літературу. Він розповідав 
М. П. Полотаю: «Одного разу надавали 
мені листівок у Миколаїв та й пита
ють, як же я повезу, а як, буває, по
ліція зробить трус? А я позапихав у 
кобзу... (це мені не вперше, я й на Чер
нігівщині так робив), а решту в чобо
ти — розпоров халяви, позапихав кни
жки та благополучно й привіз. Профе
сор Яворницький дав листа до генерала 
Миколи Аркаса (композитора.—
Ф. Л.) і той гостинно мене прийняв 
і влаштував мій концерт (це було 
1908 р.— Ф. Л.) ... Але поліція довіда
лась, прийшла, мене заарештувала, а 
через два дні звільнила, бо Аркас по
клопотався у губернатора. Тільки мені 
було наказано, щоб негайно виїхав до
дому, що я й мусив виконати» (т ам  
же).  Пізніше це підтвердив у розмові 
з Полотаєм колишній поводир Ткачен
ка Григорій Семко, який у 1927 р. був 
головою сільради.

Рис. М. Маловського.

Вдруге кобзаря було арештовано у 
Дарниці, а в 1909 р.— в Пирятині за 
участь у нелегальних зборах на квар- 
тирі вчителя гімназії. Зазнав він ре
пресій також у Конотопі та Кременчу
ці, але ризикував і далі, У спілкуван
ні з передовими людьми черпав сили 
для продовження своєї діяльності.

Велику Жовтневу соціалістичну ре
волюцію П. Ф. Ткаченко зустрів з ра
дістю, брав активну участь у бурхли
вому житті свого села — відвідував усі 
збори, мітинги, охоче виступав на кон
цертах. Але скористатися умовами для 
вільної творчості вже йому не довело
ся. Хвороба (тиф) розвивалась ката
строфічно швидко, і 3 січня 1918 року 
Петро Федорович помер.

Нам пощастило розшукати двох зем
ляків П. Ф. Ткаченка-Галашка, які ни
ні проживають у Києві. Це лікарі-пен- 
сіонери Василь Семенович Зінченко та 
Федір Іванович Южвенко. В. С. Зін
ченко розповів, що він, тоді ще учень 
Менської гімназії, був на похороні коб
заря, якого поховали на цвинтарі біля 
церкви (це вважалося знаком особли
вої шани до небіжчика). За свідчен
ням В. С. Зінченка, попрощатися зі 
співцем прийшло багато жителів Си
нявки і сусідніх сіл. З промовою ви
ступив молодий інтелігентний чоловік 
(прізвище його не запам’яталося), який 
охарактеризував кобзарську діяльність 
покійного і відзначив його громадську 
активність. На могилу було покладено 
вишиваний рушник, кобзу, а на ній — 
грона червоної калини.

Вдячні земляки шанують пам’ять 
Петра Федоровича. В рідному селі йо
му встановлено пам’ятник. Напередод
ні сторіччя від дня народження коб
заря на Чернігівщині проведено вечо
ри й концерти, в яких взяли участь 
письменники, артисти філармонії, са
модіяльні ансамблі бандуристів.

Ф. ЛАВРОВ, 
кандидат філологічних наук



Диригент П. Л. Яновський
(До 8 0 -р іч ч я  в ід  дня н ародж еп н я)

«...Для всіх нас — яскравий приклад 
Ваша безмежна відданість музичному 
мистецтву». З цими словами пошани 
звернувся до Петра Леонідовича Янов: 
ського колектив Дніпропетровського 
музичного училища імені М. І. Глінки. 
Студенти, викладачі, громадськість,— 
всі щиро дякували своєму вчителеві і 
наставнику за п’ятдесят років плідної 
діяльності як диригента і тридцять — 
як педагога.

Він прийшов до музики через гурток 
аматорів, який сам організував, навча
ючись у Криворізькому комерційному 
училищі. Там уподобав флейту, оволо
дів грою на ній і в 1922 р. вступив до 
Київської державної консерваторії у 
клас професора О. В. Химиченка. Зго
дом захопився диригуванням, яке опа
новував під керуванням композитора 
Б. М. Лятошинського і професора 
М. А. Малька.

Тоді ж, ще студентом, П. Л. Яновсь
кий організовує «Оперний ансамбль ста
жистів», який готував майбутніх спі
ваків до оперної діяльності. Група ен
тузіастів поставила опери «Євгеній Онє- 
гін» і «Пікова дама» П. Чайковського, 
з якими виступала в приміщенні теат
ру клубу металістів (нині приміщення 
Київської оперети).

Згодом відбулися прем’єри «Мазепи» 
П. Чайковського, «Русалки» О. Дарго- 
мижського, «Бориса Годунова» М. Му- 
соргського, «Кармен» Ж. Бізе, «Фауста» 
Ш. Гуно та ін.

Двадцятисемирічний П. Л. Яновсь
кий працює в різноманітних оперних 
колективах Києва, зокрема, головним 
диригентом у 4-й пересувній Українсь
кій опері. З 1932 по 1940 рр. він — ди
ригент Вінницького театру опери та

балету. «Аїда», «Ріголетто», «Фауст», 
«Паяци», «Русалка», «Тоска», «Лак- 
ме» — з цими виставами театр гастро
лював по республіці, знайомлячи слу
хачів з класичною оперною спадщи
ною. В численних рецензіях відзнача
лася професійна майстерність, висока 
художня якість роботи П. Яновського, 
тонке проникнення в стиль і характер 
музики, особиста натхненність, емоцій
ність диригента.

Подією в житті Вінницького театру 
стала постановка в 1938 р. опери «Під
нята цілина» І. Дзержинського. «Дири
гент Яновський,— писала місцева га
зета,— зумів цілком виконати своє зав
дання, відтворити задуми композитора, 
чудовий музичний твір з повного коло
ритністю, з прекрасним звучанням ор
кестру». Схвальні відгуки дістали і 
прем’єри опер «Черевички» П. Чай
ковського (1939), «Іван Сусанін»

М. Глінки (1940), лібретто якої впер
ше зазвучало в перекладі М. Рильсь
кого.

У переддень Великої Вітчизняної вій
ни П. Л. Яновський був диригентом те- 
атру-студії при Київській консервато
рії та викладачем її оперного класу.

Одразу після визволення від німець
ко-фашистських загарбників Дніпро
петровська Яновський розпочинає робо
ту в музично-драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка, а через рік очолює 
симфонічний оркестр обласної філар
монії. Відтоді і до кінця життя (помер 
1977 р.) П. Л. Яновський активно спри
яв розвитку музичної культури міста. 
Численні концерти, підготовка музи
кантів у музичному училищі, громад
ські справи — скрізь, де потрібні знан
ня і чуйність, люди зверталися до 
П. Яновського, і він щиро дарував ще
дроти своєї душі.

Шкода, що пожовклі від часу арку
ші паперу з подяками профспілкових 
і державних організацій, військових 
частин і навчальних закладів не мо
жуть у стислих виразах передати мас
штаб роботи і той ентузіазм, з яким 
її виконував П. Л. Яновський.

Вже на пенсії митець багато часу 
віддавав аматорам оперного мистецтва 
як художній керівник оперної студії 
Будинку вчених Дніпропетровська. 
«Алеко» С. Рахманінова, «Бояриня Ві
ра Шелога», «Царева наречена» 
М. Римського-Корсакова, «Аїда» Дж. 
Верді та ін. були поставлені під його 
керівництвом.

Для хореографічного ансамблю Пала
цу культури студентів П. Л. Яновсь
кий написав одноактний балет «Весня
на ніч», який був показаний на кон
курсі в Києві. Разом із студентами 
працював над балетом В. Соловйова- 
Сєдого «Тарас Бульба». Диригент і пе
дагог П. Л. Яновський все життя само
віддано працював на ниві музично-ес
тетичного виховання трудящих.

О. СТЕЛЬМАШЕНКО

ПОДАРУНОК НАРОДНИКАМ

Становлення оркестрів українських народ
них інструментів відбувалось як складний 
творчий і організаційний процес, для якого 
потрібний був певний час, а головне — 
концертна практика. Ще й тепер між ди
ригентами, композиторами, науковцями не
має повної одностайності хоча б у тако
му принциповому питанні: якій групі інст
рументів належить провідна роль.

Завдяки постійному піклуванню Кому
ністичної партії і уряду про розвиток на
родного мистецтва стала можливою експе
риментаторська і творча робота, внаслідок 
чого і сформувалося виконавське обличчя 
оркестру такого типу. Досить грунтовно 
описали цей процес радянські музикознавці 
і фахівці-практики В. Комаренко, А. Гуме- 
нюк, П. Іванов, А. Омельченко та інші.

Книжка В. Гуцала «Грає оркестр україн
ських народних інструментів», яка нещо
давно вийшла у видавництві «Мистецт
во»,— найновіша і професіонально найдо
сконаліша спроба узагальнення всього по
зитивного, що нагромаджене практикою. Ав
тор — диригент Київського оркестру народ
них інструментів, знавець народного му
зикування, чудовий інструменту вальник. 
Головне, до чого він прагнув у книжці,— 
допомогти керівникам самодіяльних колек
тивів скористатися принципами, вивірени
ми в цьому чудовому оркестрі. Адресуючи 
методичні настанови диригентам-народни- 
кам, він свідомо не спрощує теоретичних 
положень та практичних рекомендацій: ма

теріал викладено досить глибоко, повно і 
водночас доступно й цікаво. В. Гуцал праг
не до максимальної точності у формулю
ванні теоретичних визначень і конкретних 
прикладів. Переконливою, на наш погляд, 
є його позиція стосовно назви «троїсті му
зики», яка акцентує увагу читача не стіль
ки на кількості інструментів у ансамблі, 
скільки на «тріадній» природі основних 
функцій народного виконавства: мелодія, 
гармонічний акомпанемент, ритм (бас).

Рецензована робота починається коротким 
вступом, у якому розкрито теоретичні осно
ви інструментування для даного складу 
оркестру. В основному розділі подано опис 
і характеристику інструментів, висвітлено 
їх технічні, виконавські та художньо-вира
жальні можливості. Практичний розділ 
«Додатки» за обсягом найбільший. І це 
цілком закономірно, оскільки цитовані при
клади дають можливість наочно ілюструва
ти теоретичний матеріал, а повністю надру
ковані партитури поповнять репертуар са
модіяльних оркестрів. Адже за винятком 
двох творів, надрукованих у брошурі 
П. Іванова «Музики з Поділля», для да
ного складу оркестру досі нічого не вида
валося. Особливо наголосимо на доступнос
ті для самодіяльних оркестрів та цікаво
му доборі пропонованих партитур. Це, зо
крема, твори «Леніну у вінок» І. Вимера, 
«Веснянка» В. Гуцала, «Запорізький марш» 
6. Адамцевича (обробка В. Гуцала), «Гу
цульські наспіви» Т. Ремешила.

Книжка виграла б, якби грунтовніше й 
повніше було висвітлено основи інструмен
тування. Неперспективною здається нам 
пропозиція щодо малої флейти. В ролі 
флейти-пікколо доцільніше використовува
ти сопілку-пікколо, фрілку-пікколо та зви
чайну фрілку. Особливо це стосується 
останньої. Цей технічно найрухливіший, 
однаково рівний у всіх регістрах інстру
мент з яскравим тембром не тільки не 
поступається своїм симфонічним анало
гам, а й робить справді неповторною 
звучність кожного пасажа, форшлага. тре
лі чи мелодичного звороту, вносить в ор
кестр елементи яскраво вираженого на
родного (карпатського) колориту. Що це 
так, можна пересвідчитись, слухаючи гру 
заслуженого артиста УРСР В. Попадюка, 
дипломанта республіканського конкурсу мо
лодих виконавців на народних інструмен
тах М. Маркевича, викладача Коломийсь
кого педучилища М. Тимофіїва. викладача 
Дрогобицького музучилища В. Петрованчу- 
ка та інших.

Від імені керівників самодіяльних колек
тивів хочеться подякувати авторові, видав
ництву «Мистецтво», Київському оркестру 
народних інструментів (художній керівник 
заслужений діяч мистецтв УРСР Я. Орлов), 
які доклали чимало зусиль, щоб зробити 
нам такий потрібний подарунок, і вислови
ти побажання, щоб таких посібників було 
більше.
Дрогобич М. ХАЙ
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основних матеріалів, надрукованих у журналі
в 1978 р.

Артемов А. Соната Г. Ляшенка: створення і виконання — 5 
Архімович Л. «Іван Сусанін» — 5
Архімович Л. «Іркутська історія» на оперній сцені — і 
Бас Л. Нові сходинки «Щедрика» — 1 

^Беленкова І. Принципи діалогу в опері — 2 
Бондаренко Л. Концерти пам’яті корифея — 4 
Булат Т. Життєдайне камерне мистецтво — 4 
Булат Т. Про динаміку розвитку романсу — 5 
Ванюкевич В. Мистецтво імпровізації — піаністам — 2 
Верещагіна А., Устинова В., Мельник О. А у нас, у дворі — З 
Виноґрадов Г., Красовський Ю. Методика і натхнення — 1 
Виноградов Г. Проблеми педагогічної методики — 4 
Володенко О. Мелодії Азербайджану — 6 
Габелко В. Зорова партитура вистави — 5 
Гадалова І. Імпровізація на уроках сольфеджіо — 6 
Гайдамака П. Творчість харківських композиторів — І 
Герлах X. Преса НДР про українських митців (про Л. Грабов- 
ського і Л. Дичко) — З
Головащенко М. Соломія Крушельницька в «Ла Скала» — 5 
Грабовський Л. Перлини світової класики — 4 
Гритчина Е., Королюк Н. «Шляхами Жовтня» — 5 
Гуцал В. Народна музика на фестивалі — 1 
Давидов М. Народній музиці — міцну базу — 4 
Дворниченко В. Майстер — 4
Деменко Б. Поліритміка у фортепіанному виконавстві — 2
Доля А. Профорієнтація в музичній школі — 2
Єрмаков Є. Місце зустрічі — Одеса — 4
Жеребкер Г. Від комуза — до симфонічного оркестру — 5
Загайкевич М. Вперше на сцені — (опера «Русалчині луки» М. Ле-
онтовича на київській сцені) — 2
Загайкевич М. «Дівчина і Смерть» — 5
Задерацький В. Комунікативність музики: діалектика традицій 
та новаторства — 1
Захаров А. Виконавська майстерність — предмет хорознавства — І
Зінькевич О. З прем’єр минулого сезону — 5
Золочевський В. Нові образи — 6
Ідейне загартування мистецької молоді — 1
Ільченко О. За сучасними вимогами — 4
йовенко 3. Друга молодість бандури — 4
Калина 3. Генріх Нейгауз у Києві (до 90-річчя від дня наро
дження) — 2
Канерштейн М. Патріот вітчизняної музики (про О. М. Вино- 
градського) — 4
Капрєлов В. Ансамбль солістів — З 
Капрелов В. У гостинній Ярославії — 1 
Квасниця 3., Дябло Т. Ще раз про урок музики — 5 
«Київська весна — 78» — 4
Кирнос Л. Поліфонія в творах В. Губаренка — 5
Клин В. Музика Казахстану і Грузії — 5
Конькова Г. Фольклор і жанрова структура твору — 1
Кузьоміна Л. До інтерпретації поліфонічного циклу А. Хачату-
ряна — 6
Кузик В. Пісенна естафета молодих — З
Кульбовський М. Вокально-хоровий ансамбль у класі диригу
вання — 1
Курінна Т. Шефи з міста металургів — 5
Лавров Ф. Славетний кобзар (до сторіччя від дня народження 
І. І. Кучугури-Кучеренка) — 4
Лавров Ф. Народний співець (до 100-річчя від дня народження
П. Ф. Ткаченка-Галашка) — 6
Ланда Г. З досвіду лекторської роботи — 2
Лащенко А. Так досягається майстерність — З
Левченко В. У камерному жанрі — 5
Лесник-Фіцко Г. Гортаючи сторінки минулого — 2
Линник М. «Молоді голоси» — 5
Лисенко В. М. Лисенко в Петербурзі — З
Лисяна О. До класифікації видів поліфонії — 4
Лисяна О. Книга О. Чугаєва — 5
Лобанов А. До критики концепції особи в ранніх сценічних тво
рах А. Шенберга — З
Лобковенко К. Інтернаціональні засади творчості Б. Лятошинсь- 
кого — 4
Ляшенко І. Естетика музичного побуту — 6 
Мельник О. «Золота осінь» — 6
Мірошниченко С. Предмет дослідження — професіоналізм — 2

Некрасова Н. Жанрово-стилістичні особливості музичної драми — 1 
Носов Л. Диригент, педагог, організатор (про В. А. Комарен- 
ка) — 6
Носов Л. Духовна зброя радянських воїнів — 1 
Носов Л. Мистецтво в арсеналі молодогвардійців — 5 
Перепьолкін Ю. Підпільне ім’я — Дрон — 4 
Полевой В. Дебют композиторів Криму — 4
Поставна А. Уперше на Україні (опера Дж. Гершвіна «Поргі І 
Бесс» в Дніпропетровську) — 6
Пролєева В. П. Ф. Чайковський, дід композитора — З
Пряшникова М. Автор — відомий — 6
Ржимовська Л. Династія митців — 5
Розанова О. Нове прочитання балету — 5
Синіцин В., Терентьев Д. Семантична природа артикуляції — З
Станішевський Ю. Проблеми балетної драматургії — 5
Станішевський Ю. Репертуар оперного театру — З
Стельмашенко О. Про цілісність радянської музичної культури — З
Суторихіна М. Дітям подобається — 5
Суярко Т. Пісенна стежина (до 60-річчя П. І. Майбороди) — 6
Талант і натхнення молодих — 6
Тиждень музики для дітей та юнацтва —З
Тимошенко О. Абітурієнт: питання підготовки до вузу — 2
Тимошенко О. По шляху вдосконалення — 5
Тишко Н. Прем’єра нового балету — 1
Телена Т. Школа виховання — 4
Токарєв Ю. Сучасна казка — 2
Тольба В. Михайло Роменський (до 90-річчя від дня народжен
ня) —1
У вінок слави Леонтовича — 2 
Фартушна С. Від цехів, бригад, відділків — 5 
Хомичевський М. Естафета з незабутніх двадцятих — 2 
Цветкова Н. За пультом — Ф. Глущенко — 4 
Чередниченко В. «Нам дуже пощастило» — З
Черпухова К. Музично-театральне життя Варшави 90-х років XIX 
століття — 4
Чубасова І. Успіх балетного дуету — З
Шамаєва К. З архівних джерел — 2
Швачко Т. Вистави Лейпцігської опери — 4
Шистко В. З досвіду роботи — З
Шпірний Т. Фестиваль революційної пісні — і
Шпірний Т. Вірність традиціям комсомолу — 5
Шрамко І. Українська кобза-бандура — 1
Шульженко А. Фасцинація в естетичному сприйманні — 2
Шурова Н. Вдумливість пошуку (про Е. Акритову) — 2
Шурова Н. «Сонети» М. Дремлюги — 6
Щириця Ю. Справжні скарби — 2
Ювілейні звіти митців (V пленум правління СКУ) — 2 
Юферова 3. Дебют композитора — 5 
Яворський Е. «Товариш Любов» — З 
Ямковий В. Шляхами пошуків — 6

МУЗИЧНІ ТВОРИ:

Білаш О. Безсмертна партія моя — 2
Верменич В. Дума про землю — З
Гімн Української РСР — З
Дичко Л. Незгасна зоря — 5
Домінчен К. Жіноче серце — 1
Домінчен К. Сурмачі доби — 4
Івасюк В. Освідчення — 2
Жербін М. Партія моя — 6
Задор Д. Жовтню — слава! — 5
Зубцов Є. Щедрість — 5
Зуєв О. Герб Радянського Союзу — 6
Зуев О. Правда — і
Зуєв О. Тут, на БАМі — 4
Карабіц І. Є така пісня — З
Колесса М. Партії — З
Лятошинський Б. Мазурка — 4
Майборода П. Ти і я — одна сім’я — 6
Пахмутова О. І знов не кінчається бій — 2
Семенов О. Сонце — 1
Шамо І. Товариш пісня — 4
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