


Т И  З’ЇЗД  КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ РАДЯН
СЬКОЇ МУЗИКИ, ПІДВИЩЕННЯ її РОЛІ В КОМУНІС
ТИЧНОМУ ВИХОВАННІ ТРУДЯЩИХ ОБГОВОРЮВАЛИСЯ 
НА VII З’ЇЗДІ КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ, ЯКИЙ ВІДБУВ
СЯ У КВІТНІ В СТОЛИЦІ УКРАЇНИ. У ВЕЛИКОМУ ЗАЛІ 
КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ КОНСЕРВАТОРІЇ ІМЕНІ 
П. І. ЧАЙКОВСЬКОГО ЗІБРАЛИСЯ БІЛЬШ ЯК 200 ДЕЛЕ
ГАТІВ З РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ УРСР, ПРЕДСТАВНИКИ 
ТВОРЧИХ СПІЛОК І ОРГАНІЗАЦІЙ КУЛЬТУРИ, ГОСТІ З 
БРАТНІХ РЕСПУБЛІК.

УЧАСНИКИ З’ЇЗДУ З ПІДНЕСЕННЯМ ОБРАЛИ ПОЧЕС
НУ ПРЕЗИДІЮ В СКЛАДІ ПОЛІТБЮРО ЦК КПРС НА 
ЧОЛІ З ГЕНЕРАЛЬНИМ СЕКРЕТАРЕМ ЦК КПРС, ГОЛО
ВОЮ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР ТОВАРИШЕМ 
Л. І. БРЕЖНЄВИМ.

ІЗ ЗВІТНОЮ ДОПОВІДДЮ ВИСТУПИВ ГОЛОВА ПРАВ
ЛІННЯ СПІЛКИ КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ, НАРОДНИЙ 
АРТИСТ СРСР А. Я. ШТОГАРЕНКО (НИЖЧЕ ДРУКУЄМО

її СКОРОЧЕНИЙ ВИКЛАД). БУЛО ТАКОЖ ЗАСЛУХАНО 
ДОПОВІДЬ ГОЛОВИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ В. В. ТИЛИКА.

У РОБОТІ З’ЇЗДУ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ ЧЛЕН ПОЛІТБЮРО 
ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ, ПЕРШИЙ СЕКРЕТАР КИЇВСЬ
КОГО МІСЬККОМУ ПАРТІЇ О. П. БОТВИН, ЗАСТУПНИК 
ГОЛОВИ РАДИ МІНІСТРІВ УРСР М. А. ОРЛИК, ЗАВІДУЮ
ЧИЙ ВІДДІЛОМ КУЛЬТУРИ ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ 
о. С. КАПТО, МІНІСТР КУЛЬТУРИ УРСР С. Д. БЕЗКЛУ- 
БЕНКО, ГОЛОВА ДЕРЖКІНО УРСР В. Г. БОЛЬШАК, ВІ
ЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ АН УРСР П. Т. ТРОНЬКО, ПЕРШИЙ 
СЕКРЕТАР ЦК ЛКСМУ А. І. КОРНІЄНКО.

У ДЕНЬ ВІДКРИТТЯ З’ЇЗДУ ЙОГО ДЕЛЕГАТИ ПО
КЛАЛИ КВІТИ ДО ПАМ’ЯТНИКА В. І. ЛЕНІНУ, МОНУ
МЕНТА НА ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЇ ЖОВТНЕВОЇ СОЦІАЛІСТИЧ
НОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, ВІНОК НА МОГИЛУ НЕВІДОМОГО СОЛ
ДАТА В ПАРКУ ВІЧНОЇ СЛАВИ. КВІТИ ЛЯГЛИ ДО ПІД
НІЖЖЯ ПАМ’ЯТНИКА КЛАСИКОВІ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИ
КИ М. В. ЛИСЕНКУ.

П’ять років минуло від попередньо
го з’їзду Спілки композиторів Украї
ни, і кожен з них був насичений по
діями виняткового значення в житті 
радянського народу, всього прогресив
ного людства. Найголовніші з них — 
історичний XXV з’їзд Комуністичної 
партії Радянського Союзу, що визна
чив нові, величні перспективи будів
ництва комуністичного суспільства, 
прийняття нової Конституції Радян
ського Союзу і конституцій союзних 
республік, 30-річчя Перемоги радян
ського народу у Великій Вітчизняній 
війні, 325-річчя возз’єднання України 
з Росією.

Виступаючи на XXV з’їзді партії, 
Леонід Ілліч Брежнєв говорив: «Ра
дянські письменники, художники, ком
позитори, працівники театру, кіно, те
лебачення — всі, чий талант і профе
сійне вміння служать народові, справі 
комунізму, заслуговують глибокої 
вдячності». Усвідомлюючи свій почес
ний обов’язок перед народом, особисту 
відповідальність за вплив музики на 
формування світогляду радянської лю
дини, її моральних переконань і ду
ховне збагачення, українські компози
тори прагнуть виправдати цю високу 
о пінку.

Головним-завданням керівних орга
нів Спілки композиторів, говорить до

повідач, було й лишається спряму
вання творчої діяльності її членів на 
написання нових, високохудожніх тво
рів різних жанрів, що розкривали б 
велич нашої радянської епохи на осно
ві ленінських принципів партійності, 
народності, у поєднанні з кращими 
досягненнями минулого й сучасного у 
вітчизняній та світовій музичній куль
турі, тобто на ідейно-естетичних за
садах соціалістичного реалізму.

Ми прагнули створити атмосферу 
непримиренності до ідейного та ху
дожнього браку, сірості, безпринцип
ності, впливів буржуазного декадансу, 
ревізіонізму, буржуазного націоналіз
му, підвищити вимоги до музикознав
ства і зміцнити його марксистсько-ле
нінські засади, залучити до творчого 
процесу талановиту молодь, дбали про 
організаційне поповнення рядів Спіл
ки композиторів, активну пропаганду 
кращих досягнень радянської музики, 
зокрема української, про музично-ес
тетичне виховання найширших мас 
трудящих.

За звітний період нашими компози
торами і музикознавцями написано 
чимало нових творів, різних за жан
рами, тематикою, індивідуально-сти
льовими ознаками, масштабами твор
чого обдаровання їх авторів. Звичай
но, не все однаково цінне та якісне.

У президії з ’їзду.

Проте в цілому наш творчий доробок 
свідчить про підвищення активності 
членів Спілки, пошуки справді нового, 
прагнення відгукнутися на найбільш 
значимі проблеми соціалістичної дійс
ності.

На передній край української ра
дянської музики вийшов симфонічний 
жанр. За цей час створено понад со
рок симфоній, понад сто симфонічних 
творів інших жанрів, п’ятдесят інстру
ментальних концертів і концертних 
творів для оркестру. Розквіт симфо
нізму як жанру і методу мислення — 
характерна особливість усієї радян
ської багатонаціональної композитор
ської школи, доказ якісного зростання 
музичної культури народу. У цьому 
жанрі активно виступають І. Ассєєв, 
В. Барабашов, В. Борисов, II. Гайда
мака, В. Гомоляка, М. Дремлюга, 
О. Зноско-Боровеький, М. Колесса, 
Д. Клебанов, В. Кирейко, С. Людкевич, 
Г. Майборода, В. Рибальченко, Г. Та- 
ранов, І. Іїїамо, А. Штогаренко і їх
ні молодші колеги — В. Бібик, Б. Бу- 
євський, А. Водовозов, В. Губаренко, 
Л. Грабовський, Л. Дичко, Ю. Іщенко, 
Л. Колодуб, А. Караманов, О. Канер- 
штейн, Г. Ляшенко, Я. Лапинський, 
М. Полоз, М. Скорик, Б. Яровинський. 

-Виросла нова аміна — І. Карабиць, 
О. Кива, Г. Сасько, Є. Станкович,
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Я. Фрейдлін та інші.
Революція, героїчне минуле, любов 

до соціалістичної Вітчизни, Комуніс
тичної партії, філософське осмислен
ня життєвих явищ, становлення і гро
мадянське змужніння особистості, 
боротьба за мир, інтернаціональна 
дружба народів, картини побуту і при
роди — ось теми творів наших компо
зиторів.

Багатогранна ідейно-образна паліт
ра цих творів підкреслюється у наз
вах, присвяченнях, підзаголовках: «На
род і партія єдині» (V симфонія В. Ки- 
рейка), «Жовтнева» (Друга симфонія 
Г. Ляшенка), «Комсомоли присвячу
ється» (Четверта симфонія А. Штога- 
ренка), «Партизанам України» (Тре
тя симфонія В. Губаренка), «Прапор 
Перемоги» (Дев’ята симфонія Г. Тара
нова) , симфонії «Героїчна» та «Я 
стверджуюсь» Є. Станковича, «П’ять 
пісень про Україну» І. Карабиця, «Тро
їсті музики» та «Друга Карпатська» 
рапсодія Л. Колодуба, симфонія-леген- 
да «Ніч на Івана Купала» Л. Грабов- 
ського.

Тридцятиріччю Перемоги радянсько
го народу у Великій Вітчизняній війні 
присвячені твори «В парку Вічної 
слави» та «Тріумфальна увертюра» 
В. Гомоляки, Третя симфонія з хором 
В. Губаренка, «Ода Перемоги» К. До- 
мінчена, «Ми за мир» М. Дремлюги, 
«Пам’яті невідомого солдата» В. Золо- 
тухіна, «Розповіді солдата» Є. Зубцова, 
Третя симфонія Ю. Іщенка, «Героїчна 
поема» Д. Клебанова, «Подвиг» С. Люд- 
кевича, друга «Героїчна симфонія» 
Є. Станковича, «Симфонія Перемоги» 
та «Три монументи» Г. Таранова, 
«Отакар Ярош» Г. Цицалюка, «Пере
можці» Б. Яровинського та інші.

Проблема «композитор і фольклор» 
завжди була і є сучасною для укра
їнських митців, як і для всієї бага
тонаціональної композиторської шко
ли Країни Рад. Але сьогодні україн
ські автори, йдучи в річищі інтерна
ціональних процесів радянської му
зики, шукають нових методів відтво
рення фольклору, нових підходів. Во
ни відкривають також нові сторони 
народної музики, звертаючись не тіль
ки до пісенних, а й до інструмен
тальних її пластів, намагаючись про
никнути в глибини естетичної сутнос
ті фольклору, ладово-інтонаційного 
народного музичного мислення.

Дальший розвиток дістав жанр ін
струментального концерту. Ми маємо 
концерти для фортепіано (В. Бори- 
сов, А. Кос-Анатольський, О. Лебедєв, 
А. Штогаренко, К. Шутенко), для 
скрипки (І. Ассєев, І. Вимер, В. Ки- 
рейко, Г. Майборода, І. Хуторянсь
кий), віолончелі (Д. Клебанов, І. Ко- 
вач,Б. Яровинський), флейти (Г. Сась- 
ко, Г. Цицалюк, І. Шамо), гобоя 
(П. Гайдамака* В. Гомоляка, О. Знос- 
ко-Боровський, В. Пономаренко), клар
нета, фагота (В. Гомоляка, І. Польсь
кий), валторни (О. Зноско-Боровсь- 
кий)^ труби (М. Дремлюга, Я. Лапин- 
СЬКИЙ), ДЛЯ голосу з оркестром 
(М. Жербін, О. Кива, В. Тилик), а 
також подвійні концерти (для форте

піано, гобоя і струнного оркестру 
Ю. Іщенка, для флейти і фортепіано 
з оркестром Я. Фрейдліна).

Процес розвитку української симфо
нічної музики відбувається далеко не 
рівно. Ще не подолані декларатив
ність, зовнішня ілюстративність, схе
матизм, епігонство, еклектизм, навмис
на ускладненість, техніцизм. Компози
тори не завжди володіють яскравим, 
образним тематизмом, внутрішньою ло
гікою його симфонічного розвитку, ло
гікою розгортання мелодичних ліній і 
пластів, від чого втрачається широта 
дихання музики, художня цілісність 
твору. І справа тут не тільки в тому, 
якими засобами виразності користуєть
ся автор — чи орієнтується на неви
черпані ще й досі досягнення музичної 
класики XIX століття, чи на кращі 
прогресивні досягнення світової музич
ної культури XX століття. Головне, на 
який ідейно-художній грунт потрапля
ють ці засоби виразності, яку ідейно- 
естетичну спрямованість вони одержу
ють, наскільки творчо осмислюються. 
Історія радянської багатонаціональної 
музики багата на різноманітні ху
дожні індивідуальності. Всі вони орі
єнтувались у своїй творчості на різні 
засоби музичної, мови, на різні види 
композиторської техніки. Але їх об’єд
нує одне — вони писали і пишуть жи
ву, хвилюючу музику. їх девіз — «Лю
дина— це звучить гордо!».

Певні успіхи, продовжує А. Я. Што
гаренко, помітні в розробці українсь
кими композиторами вокально-симфо
нічного жанру. За звітний період ство
рено чимало кантат, ораторій, поем. 
Великій Вітчизняній війні та пере
мозі над фашизмом присвячуються ге- 
роїко-драматична хорова симфонія 
«Живи і пам’ятай» Г. Жуковського на 
слова В. Багмет, кантата-фреска «Во
гонь» О. Красотова, кантати «Вітчиз- 
на-мати» Г. Ляшенка на вірші М. Риль
ського і «Спасибі вам, радянські сол
дати» В. Кирейка на слова Й. Бехера. 
Цікавий задум кантати В. Бібика за 
романом Ю. Бондарева «Гарячий сніг». 
До 325-річчя возз’єднання України з 
Росією закінчив кантату «Переяслав
ський дзвін» К. Домінчен.

Задум кантати А. Штогаренка «Шля
хами Жовтня» — на слова В. Коржа та 
інших радянських поетів можна сфор
мулювати так: «Народ, який переміг 
у революційній боротьбі,— неперемож
ний». Темі радянської сучасності 
присвячені ода 6. Зубцова «Його ве
личність робітничий клас» (слова Л. За- 
башти) і щойно написана ораторія 
І. Карабиця «Заклинання вогню» на 
вірші Б ; Олійника.

На жаль, більшість вокально-симфо
нічних творів чекають на виконавців, 
що, безумовно, гальмує розвиток кан
татно-ораторіальної творчості.

У жанрі акапельної хорової музики 
за звітний період ми також маємо ва
гомі здобутки. На жаль, наші компо
зитори не дуже продуктивні у ство
ренні репертуару для народних хорів. 
Слід сказати, що нові хорові твори 
не завжди знаходять дорогу до ши
рокої аудиторії тому, що й сьогодні

ми відчуваємо недостатність профе
сіональних хорових колективів. Напри
клад, така міцна композиторська ор
ганізація, як Харківська, взагалі по- 

•збавлена можливості плодотворно 
працювати на ниві хорових і кантат
но-ораторіальних жанрів через відсут
ність . у місті відповідної професіо
нальної виконавської бази.

Значний доробок українських ком
позиторів у галузі камерних жанрів 
за останні п’ять років свідчить, що 
тут інтенсивно йде процес оновлення 
і розширення образної та ладо-інто- 
наційної сфер, всіх засобів виразнос
ті. Цей процес живиться з різноманіт
них джерел. І одне з найголовніших — 
народна творчість. Згадаймо, наприк
лад, поліфонічну сюїту П. Гайдамаки 
«Весниця», сюїту для струнних «У го
рах» М. Колесси, «Український трип
тих» для камерного оркестру Г. Ля
шенка, Симфонію для струнних і 
Четвертий квартет А. Філіпенка, но
ві камерні твори В. Кирейка (Струн
ний квартет і Фортепіанне тріо), Фор
тепіанний квартет В. Подвали та ін. 
Органічним синтезом характерних для 
українського фольклору принципів і 
сучасних засобів виразності відзнача
ються квартети Л. Дичко, І. Караби- 
,ця, М. Кармінського, Фортепіанне тріо 
і Квінтет Ю. Іщенка, Фортепіанне 
тріо О. Канерштейна, Каприччіо для 
двох фортепіано і Квартет Г. Ляшен
ка. Приємно відзначити, що й молоді 
композитори шукають джерела ста
новлення своєї творчої особистості са
ме у скарбницях народної творчості.

Зв’язок з класичними традиціями ви
являється останнім часом у звернен
ні до старовгінних жанрів і форм. 
Симфонізація старовинних форм, на
повнення їх сучасним змістом, синтез 
різних стилістичних пластів, типових 
для старовинної і сучасної музики,— 
характерні риси Симфонії для струн
них В. Борисова, «Пасакалії» П. Гай
дамаки, «Концертного дивертисменту» 
І. Карабиця, нових партит М. Скори- 
ка, Прелюдії, токати і арії В. Шу- 
мейка. В інших випадках автори більш 
безпосередньо і точно додержуються 
принципів, властивих старовинним 
формам, як, наприклад, у Партитідля 
скрипки соло В. Сирохватова аботре*- 
тій Поліфонічній сюїті для фортепіа
но М. Тіца.

У цілому камерно-інструментальна 
музика українських радянських ком
позиторів — вагомий внесок у скарб-

»
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ницю музичної культури народу. Не 
випадково вона користується увагою 
і в інших республіках та за рубежем. 
Проте і в цій галузі є невирішені 
проблеми. Одна з них — пошуки та-* 
кої сучасної інтонації, яка, при всій 
витонченості та поетичності, не втра
чала б органічних зв’язків з демокра
тичним грунтом. Та й проблема май
стерного володіння мелодико-поліфо- 
нічним розвитком не завжди стоїть у 
центрі уваги композиторів. Хотіло
ся б побажати, особливо молодим 
авторам, частіше звертатись у камер
но-інструментальній музиці до більш 
значних проблем соціально-громадян
ського і філософського звучання, гід
но розвиваючи традиції великих май
стрів минулого й сучасності.

Плодотворно працює великий загін 
композиторів усіх поколінь у камер
но-вокальному жанрі. Розвиваючи кра
щі традиції класичного дожовтневого 
і сучасного романсу, орієнтуючись на 
здобутки багатонаціонального радян
ського мистецтва, українські компози
тори помітно розширюють поетичну 
сферу романсу. Вони звертаються до 
різноманітних тем громадянського, 
лірико-філософського, лірико-інтимного 
змісту, інтерпретують вірші класиків 
і радянських поетів.

Характерна для багатьох компози-. 
торських шкіл тенденція до цикліза
ції романсів, їх драматургічного і 
структурного об’єднання яскраво дає 
себе знати і в українській музиці. / 
Це — «Простягни долоні» В. Губарен- 
ка на слова В. Сосюри, «Шість роман
сів на вірші О. Пушкіна» М. Жербі- 
на, «Червона таємниця» Ю. Іщенка 
(слова О. Блока), «Шість балад на 
вірші О. Пушкіна» Д. Клебанова, «Пі
сні з жменьки слів» Т- Малюкової на 
слова Р. Ретамара, «Три романси на 
слова А. Ахматової» Ю. Рожавської. 
Свого часу високохудожній цикл 
П. Тичини «Пастелі» покликав до жит
тя цікаву музику К. Данькевича, 
Л. Грабовського, Л. Дичко, а зараз він 
дістав нове музичне інтерпретування 
у вокальному циклі Г. Ляшенка.

■ Під час концертів та їх обговорення.

Можна сказати, що ці цикли запо
чаткували серію ліричних картинно- 
пейзажних творів: «Акварелі» В. Бі- 
бика, «Лісова музика» В. Сільвестро- 
ва, «В краю квітучої вишні» М. Ко- 
лесси, «Три романси» Я. Верещагіна 
на слова корейських поетів. Цікавих 
художніх наслідків досягли в роман
сах на фольклорній основі Ю. Іщенко 
(«Календарні пісні»), М. Скорик («Три 
українські весільні пісні» для голосу 
з оркестром), Л. Дичко (цикл «Не
згасна зоря» на слова М. Рильського). 
Нещодавно побачила світ оригінальна 
збірка музичних сонетів М. Дремлю- 
ги на слова Шекспіра, Петрарки, Мі- 
келаяджело, Міцкевича, Пушкіна, Лесі 
Українки, Рильського, що відзначає
ться поетичністю, широким мелодиз
мом.

Особливу сторінку в українській ра
дянській музиці посідає творчість 
композиторів у жанрах опери, балету, 
музичної комедії. У своїх операх во
ни прагнуть змалювати образи геро
їв — сильних духом, благородних і без
компромісних, відданих високим ідеа
лам боротьби за щастя народу. Ці 
тенденції виразно виступають і в 
історичних операх («Ярослав Мудрий» 
Г. Майбороди та Ю. Мейтуса), і в 
історико-революційних («Крізь полу
м’я» В. Губаренка, «Пробудження» 
Л. Коло дуба), і в розробці теми Ве
ликої Вітчизняної війни («Ріхард Зор- 
ге» Ю. Мейтуса).

Морально-етичні проблеми пору
шуються в моноопері «Балада війни» 
О. Білаша, у психологічних операх 
«Відроджений травень» В. Губаренка, 
«Один крок до кохання» Г. Жуков
ського, «Пісня тайги» О. Красотова, 
«Іркутська історія» М. Кармінського 
та ін. Надзвичайно цікаві, свіжі зраз
ки творчого інтерпретування принци
пів українського фольклору являють 
собою нова опера «Легенда» («Коли 
цвіте папороть») Є. Станковйча і хор- 
опера «Ятранські ігри» І. Шамо.

А. Я. Штогаренко говорить далі про 
те, що ще й досі не розв’язана до 
кінця проблема оперного лібретто, що, 
незважаючи на багатство і розмаїття

жанрових відгалужень, наші компози
тори зовсім випустили з уваги коміч
ну оперу, забуваючи таким чином про 
багаті національні традиції, закладе
ні безсмертним «Запорожцем за Ду
наєм».

Якщо в оперному жанрі діяльність 
наших композиторів за останній час 
значно активізувалася, то в балетній 
творчості спостерігається певний спад. 
І це в той час, коли популярність 
українського балету зростає і у нас, 
і за кордоном. Причину такого від
ставання пояснити важко, особливо 
коли взяти до уваги наявність у рес
публіці чудової виконавської бази 
(Щість висококваліфікованих театраль
них балетних труп). Якась частина 
вини падає, очевидно, на відсутність 
налагоджених творчих контактів між 
балетмейстерами і композиторами: ад
же сучасний балет може бути створе
ний лише в тісній співдружності хо
реографа і автора музики. Саме через 
це досі не здійснені постановки гото
вих балетних партитур В. Гомоляки 
(«Либідь» на лібретто В. Коротича, 
заснованого на староруських легендах 
і переказах), В. Кирейка («Оргія» за 
однойменною п’єсою Лесі Українки), 
І. Віл енського та А. Мухи (дитячий 
балет-казка «Івасик-Телесик»), В. Гу
баренка (симфонія-балет «Ассоль» за 
мотивами творчості О. Гріна) та ін.

У жанрі оперети, музичної комедії 
за останні п’ять років написано понад 
десять творів. Крім уже відомих 
В. Лукашова, Л. Колодуба, О. Кра
сотова, М. Скорика на афішах з’яви
лись і нові імена — О. Білаш, 
В. Ільїн, І. Ковач, К. Мясков, І. По
клад.

Нині в українській опереті утвер
дились в основному два стильових на
прями. Один з них зв’язаний з дав
ньою традицією музично-драматично
го театру з опорою на фольклор («Чи
ста криниця» О. Білаша, «Друге весіл
ля в Малинівці» І. Поклада). Другий 
бере початок з так званого сучасного 
мюзиклу, тобто п’єси з музикою, що 
грунтується на радянській естрадній 
і масовій пісні («Я люблю тебе»
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Л. Колодуба, «Пізня серенада», «То
вариш Любов», «Місто на світанку» 
В. Ільїна).

І все ж наша оперета переживає 
сьогодні складності, суперечності, ти
пові для всього радянського театру 
музичної комедії. Це насамперед ма
лий приплив свіжих сил, зокрема мо
лоді. Насторожує тенденція до спро
щеного вирішення складних у легкому 
жанрі музично-драматургічних зав
дань. Композитори і театри намагаю
ться шукати нові шляхи, звертаються 
до модного жанру мюзиклу, та, на 
жаль, забувають про славні традиції 
української радянської оперети, ху
дожню своєрідність і естетичну приро
ду жанру. Оперетам українських авто
рів інколи не вистачає головного — 
життєствердного оптимізму, комедій
ної стихії, невичерпного народного гу
мору, яскравого мелодичного тематиз
му, широкого симфонічного дихання, 
переконливих музичних характерів.

Звітний період позначений підвище
ною творчою активністю майже в 
усіх сферах пісенної творчості. Про 
громадське визнання доробку україн
ських композиторів у цьому жанрі 
свідчить присудження Державної пре
мії УРСР імені Т. Г. Шевченка О.Бі- 
лашу та І. Шамо, Республіканської 
комсомольської премії імені М. Ост- 
ровського В. Тилику, Є. Станковичу, 
І. Карабицю та О. Зуєву, нагороджен
ня І. Шамо та І. Драго медаллю 
ім. О. Александрова.

Активний зв’язок з життям — дже
рело творчого натхнення композито- 
рів-піснярів. Досить згадати такі тво
ри, як «Я жил в такие времена», 
«Мати-Батьківщина» О. Білаша, «Піс
ня про ВАМ» К. Данькевича, «Мн — 
советский народ» І. Драго, «Пісня про 
Конституцію» Є. Зубцова, «Ти і я — 
одна сім’я», «Вогник» П. Майбороди, 
«Марш прапороносців волі» А. Філі- 
пенка, «Мьі с тобой советские», «Ба
лада про червону тачанку» І. Шамо. 
Різноманітні сторони життя народу 
відтворені в піснях Б. Алексєєнка, 
К. Домінчена, М. Жербіна, О. Костіна, 
О. Красотова, О. Семенова, В. Тилика,

В. Філіпенка, В. Шаповаленка. Пло
дотворно працюють у жанрі пісні 
А. Водовозов, А. Гайденко, В. Золоту- 
хін, В. Сапелкін. До пісенного жанру 
активно звертаються композитори-сим- 
фоністи Л. Дичко, І. Карабиць, В. Ки- 
рейко, Є. Станкович.

Помітно збагатився героїко-епічний 
пісенний доробок, пов’язаний з обра
зами Батьківщини, партії, народу, ле
нінської дружби народів, боротьби за 
мир. Подальший розвиток одержала 
військово-патріотична, лірична та мо
лодіжно-естрадна пісня.

Пошуки індивідуальної, самобутньої 
мелодії — головна проблема пісенного 
жанру. І все ж нерідко ми зустрічає
мося з пасивними переспівами старих 
інтонацій, наслідуванням схем-шаоло- 
нів, особливо в приспівах, збідненістю 
гармонії, ритміки, фактури. Досі, наче 
вірус, живуть у піснях фальшива сен
тиментальність, декларативний пафос, 
бездумна розважальність. Дивує ча
сом і невимогливість композиторів до 
поетичних текстів.

Болючим питанням нашої пісні ли
шається її оркестрування для різних 
складів, починаючи від естрадно-сим
фонічного оркестру і кінчаючи мали
ми інструментальними групами. Дає
ться взнаки відірваність деяких авто
рів від музичних колективів, необіз
наність із сучасною естрадно-оркест
ровою партитурою, можливостями сьо
годнішньої тембрової палітри. Як на
слідок, композитори здебільшого зда
ються на милість оркеструвальників, 
які нехтують їх індивідуальним сти
лем. Художня якість пісні, безперечно, 
від цього знижується.

Викликає занепокоєння й те, що 
дуже повільно розширюється образно- 
тематичний діапазон української ма
сової пісні. Так, тема робітничого 
класу ще не стала органічною в твор
чості українських композиторів-пісня- 
рів, хоч деякі зрушення в цьому на
прямку є. Подібне явище спостерігає
ться і в жанрі пісні про колгоспне 
селянство, його подвиги в боротьбі за 
врожай.

Досить повільно оновлюються жан
рові різновиди пісень, зокрема жартів
ливих, гумористичних. Значно змен
шилася кількість нових - творів для 
народних хорів, капел бандуристів, во
кальних ансамблів — дуетів, тріо, квар
тетів.

Музика — невід’ємна, органічна ча
стина обрядового церемоніалу — мо
гутнього засобу художньо-естетичного 
виховання трудящих, особливо молоді. 
Піклування про високу художню 
якість, яскравість музики радянських 
обрядів — почесний громадський обо
в’язок кожного митця,— говорить
A. Я. Штогаренко.— Проте композито
ри ще мало пишуть музики до різних 
обрядів, як і для оркестрів народних 
і духових інструментів, естрадних ан
самблів, драматичного театру і кіно, 
художньої самодіяльності.

З успіхом працюють у галузі пісні 
для дітей дошкільного, молодшого і 
піонерського віку композитори Б. Але- 
ксєєнко, Н. Андрієвська, М. Дремлюга,
B. Дробязгіна, Л. Дичко, М. Завалі- 
шина, Є. Зубцов, Ж. Колодуб, А. Кос- 
Анатольський, М. Кармінський, О. Кра- 
сотов, М. Лаврушко, Л. Левитова, 
К. Мясков, А. Муха, Ю. Рожавська, 
Т. Ростимашенко, М. Степаненко,
A. Філіпенко, В. Філіпенко, Б. Фільц,
B. Шаповаленко, К. Шутенко, Л. Шу-
кайло, В. Уманець. ©

На жаль, опер та балетів для дітей 
за цей період написано дуже мало. Це 
лише балети «Північна казка» І. Ко- 
вача за мотивами повісті шведської 
письменниці С. Лагерлеф та «Маль- 
чиш-Кибальчиш» М. Сільванського і 
його ж «Музиканти сонця й місяця» 
за казкою Ю. Ярмиша для симфоніч
ного оркестру, фортепіано і сопрано.

Багато працювали українські ком
позитори і над педагогічним реперту
аром для дитячих музичних шкіл. 
Ідеться про твори для фортепіано, 
скрипки, віолончелі, бандури, баяна, 
домри, балалайки, окремих духових 
інструментів Л. Булгакова, В. Нали
вайка, О. Жука, Ж. Колодуб, В. Под- 
вали, В. Польового, В. Птушкіна, І. Ху-
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торянського, Л. Левитової, К. Мяско- 
ва, П. Петрова-Омельчука, М. Скори
на, Ю. Іщенка, М. Сільванського, 
М. Степаненка, В. Сирохватова та ін.

Відрадно, що музику для дітей пи
шуть також молоді композитори. Але 
невирішених творчих проблем і тут 
досить. Так, останнім часом недостат
ньо уваги приділяється хоровій пісні 
для дітей, особливо акапельній, мало 
розвиваються традиції народної та 
класичної вітчизняної поліфонії, май
же немає обробок української народ
ної пісні для дітей.

Приємно констатувати,— говорить до
повідач,— що на ниві музичної науки, 
критики і публіцистики активно пра
цює великий загін музикознавців різ
них поколінь. Найбільш вагомі досяг
нення в галузі науково-дослідницької 
діяльності, яку проводять, головним 
чином, музикознавці консерваторій 
України та Інституту мистецтвознав
ства, фольклору і етнографії імені 
М. Т. Рильського АН УРСР.

За останні п’ять років надруковано 
ряд цікавих досліджень з питань істо
рії та теорії української музики. Це 
«Дослідження, статті» С. Людкевича, 
«М. Леонтович» М. Гордійчука, «Пар- 
тесний концерт» та «Хоровий концерт 
на Україні в XVII—XVIII сторіччях» 
Н. Герасимової-Персидської, «Драма
тургія українського балету» М. Загай- 
кевич, «Ладо-гармонічні засади укра
їнської радянської музики» В. Золо- 
чевського, «Творчий метод Л. Ревуць-

6. Ржанов.

кого» А. Поставної, «Українська ра
дянська кантата та ораторія» А. Те- 
рещенко, «Хрестоматія дожовтневої 
музики» (перша і друга частини)
0. Шреєр-Ткаченко, «Музика в житті 
П. Тичини» В. Юдіної та інші.

Якщо до цього додати численні 
книжки серії «Творчі портрети укра
їнських радянських композиторів», 
методичну музично-педагогічну літе
ратуру, літературу з питань музично- 
естетичного виховання, буклети про 
українських композиторів російською 
та англійською мовами, довідник Спіл
ки композиторів України, то вимальо
вується досить виразна і переконлива 
картина.

Справжнім досягненням українсько
го радянського музикознавства є ко
лективна праця-дослідження «Музи
ка льная культура Украинской ССР» 
із серії «Музика народов СССР» під 
редакцією доктора мистецтвознавства
1. Ф. Ляшенка і під грифом Спілки 
композиторів України, що готується 
до друку в Москві.

Останнім часом помітно пожвавила
ся також музично-критична діяльність 
наших музикознавців, зріс авторитет 
музичної критики. Проте досі ще не 
подолані в нашому музикознавстві по
верхова описовість, фіксація фактів 
без глибоких висновків, некритичне 
ставлення до зарубіжного буржуазно
го музикознавства, його методології, 
не завжди виправдане використання

Л. Остапенпо.

методів аналізу музики, термінів, по
нять, запозичених з інших наук, ча
сом зустрічаємо наукоподібність та 
алогічність у літературному викладі.

Найбільш слабким місцем у діяль
ності музикознавців є їх музично-кри
тична робота в творчих секціях Спіл
ки і виступи в пресі, які вимагають 
більшої активності, сміливості, систе
матичності. Творчі дискусії, конфе
ренції ще не стали у нас нормою.

Доповідач говорить також про стан 
музичної критики на сторінках респу
бліканських та обласних газет. Якщо 
в деяких обласних і міських газе
тах,— сказав він,— можна знайти і 
відповідні матеріали і рубрики, то в 
республіканських газетах, на жаль, 
обмежуються лише інформацією про 
музичне життя. Публікація проблем
них статей становить виняток. Навіть 
у кращих статтях ми зустрічаємося 
із описовістю, дифірамбністю, суб’єк
тивними оцінками, дилетантством.

Відзначаючи успіхи пропаганди му
зичного мистецтва серед широких мас 
трудящих, плодотворність контактів 
композиторів і виконавців, промовець 
говорить, що в силу різних причин 
симфонічна музика українських компо
зиторів майже не звучить на концерт
них естрадах навіть у столиці республі
ки. У республіканській філармонії лі
квідовано перший абонемент, що мав 
таку важливу місію, як перше вико
нання нових творів українських компо
зиторів. Перестав бути пропагандистом 
української радянської музики і симфо
нічний оркестр Держтелерадіо. І як 
результат — величезний симфонічний 
доробок наших композиторів не реалі
зується, не доноситься до слухачів, що 
в кінцевому підсумку може призвести 
до штучного «осушення» симфонічного 
річища України.

Активними пропагандистами україн
ської радянської музики,— говорить 
доповідач,— є видавництво «Музична 
Україна», музичні редакції Держтеле
радіо, Український філіал Всесоюзної 
фірми грамзапису «Мелодия». Але ра
зом з тим він відзначає, що мало ще 
випускається пісень і романсів, музи
кознавчої літератури, досі ще не ви
дано жодної партитури української 
опери, виконавський рівень єдиного на 
Україні естрадно-симфонічного оркест
ру Держтелерадіо не задовольняє ви
мог музичної громадськості і слухачів. 
Є необхідність представляти україн
ську пісню в щорічних телевізійних 
конкурсах, збільшити випуск ґрампла- 
стинок із записами творів українських 
композиторів.

Українські композитори і музико
знавці й далі віддаватимуть усі свої 
сили, талант і енергію створенню ду
ховних цінностей на благо рідному 
народові, нашій соціалістичній Бать
ківщині, що впевнено йде до світлих 
вершин комунізму.
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МУЗИЧНА ПАЛІТРА РЕСПУБЛІКИ
П’ять днів на композиторському форумі республіки три

вала дискусія з питань творчої та організаційної роботи 
Спілки композиторів України. В цей же час відбулось де
сять концертів, на яких виконувалася симфонічна, камер
на, хорова і вокальна музика, твори для дітей, написані за 
останні п’ять років. Обговорення доповідей голови правління 
Спілки композиторів України, народного артиста СРСР 
А. Штогаренка і голови ревізійної комісії В. Ти лика, яск
раві з’їздівські концерти переконливо засвідчили значні 
здобутки української радянської музики.

Трудові звершення наших сучасників, героїчна історія 
Радянської Батьківщини, ленінська дружба народів, бо
ротьба за збереження миру на планеті, утвердження со
ціалістичного способу життя — ці хвилюючі теми були і 
залишаються магістральними у творчості українських ком
позиторів, даючи їм невичерпні можливості для невпин
них пошуків, розвитку індивідуальних стилів. Глибоке ово
лодіння марксистсько-ленінською теорією, творчий розви
ток методу соціалістичного реалізму сприяли появі бага
тьох композицій, позначених справжнім новаторством, що 
грунтується на переосмисленні кращих традицій вітчизня
ної та світової культури. Помітний поглиблений інтерес 
наших митців до вивчення фольклорних джерел.

Відзначаючи безсумнівні успіхи в розвитку української 
музичної культури, промовці раз у раз зупинялися на 
основних тенденціях розгортання цього благотворного про
цесу.

Конкретно-історичний, класовий підхід до аналізу музич
ної творчості,— підкреслив у своєму виступі лауреат Дер
жавної премії Української РСР імені Т. Г. Шевченка і 
Республіканської комсомольської премії імені М. Остров- 
ського Є. Станкович,— одна з найкардинальніших проблем 
сучасної культури. Моральна позиція митця знаходить своє 
втілення в ідейно-естетичній концепції його твору. Звору
шуючи слухача своєю щирістю і переконаністю або за
лишаючи його байдужим, ця концепція кінець кінцем ви
значає значимість музики і для суспільства, і для окремої 
людини.

Своїми думками про сучасну музичну мову поділився 
народний артист УРСР В. Кирейко. Дуже важливо, сказав 
він, науково точно визначити саме поняття «сучасна му

зична мова», бо нерідко помічаємо, що чим музика некра- 
сивіша, невиразніша, грубіша, тим вона, за твердженням 
деяких «знавців», сучасніша. І навпаки, чим виразніше в 
музиці проступає мелодизм, витонченість голосоведення, 
загальна ясність стилю, щирість, тим ця музика, на їх по
гляд, менш сучасна, традиційна. Глибоко переконаний у 
тому, що коли мелодизм знаходиться в творі, як то ка
жуть, у зародковому стані, така музика приречена на ко
роткочасне життя, якою б велемудрою іноземною терміно
логією вона не захищалася з боку окремих критиків.

Чималу увагу на з’їзді було приділено роботі з творчою 
молоддю. Це питання порушувалося у виступах секретаря 
ЦК ЛКСМУ В. Плохія, народного артиста УРСР М. Колес- 
си, заслужених діячів мистецтв УРСР Л. Колодуба та 
І. Карабиця, молодого композитора О. Киви та ін.

— Комсомол республіки,— сказав В. Плохій,— з великою 
зацікавленістю стежить за зростанням молодих композито
рів, надаючи особливої уваги їх творчому, громадянському 
становленню. Адже саме в утвердженні активної життєвої 
позиції митця, в партійній пристрасності і всеозброєнні 
професійної майстерності — запорука актуальності творів, 
довговічності їх життя.

Принциповими для творчого становлення молодого ком
позитора залишаються його тісний зв’язок з життям, безпо
середнє спілкування з слухачем, активна допомога колек
тивам художньої самодіяльності, участь у роботі народних 
університетів культури та ін.

Важливу роль, яку відіграла і продовжує відігравати в 
житті молодих композиторів Постанова ЦК КПРС «Про 
роботу з творчою молоддю», підкреслив О. Кива. Надзви
чайно корисними, сказав заслужений діяч мистецтв УРСР 
І. Карабиць, були ІУ пленум Спілки композиторів Украї
ни, спеціально присвячений молоді, Республіканський ог
ляд творчості молодих, присвячений 60-річчю ВЛКСМ. Вони 
показали, як сміливо береться молодь за теми сучасності, 
як впевнено розширює жанровий діапазон своєї творчості.

Одним з істотних недоліків у підготовці молодих компо
зиторських кадрів (а звідси і повільне зростання Спілки 
за рахунок талановитої молоді) є відсутність чітко нала
годженої системи навчання від середнього навчального за
кладу до вищого. Дуже важливим у зв’язку з цим, зазна-

Циригуе Ф. Глущенко
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чив заслужений діяч мистецтв УРСР Л. Колодуб, могло б 
стати створення в музичних училищах республіки компо
зиторських відділень. Він вітав рішення колегії Міністер
ства культури УРСР про організацію в кожному музично
му училищі факультативного навчання учнів, які тяжі
ють до композиторської творчості, підкресливши, що зав
дання Спілки, її обласних організацій — подати конкретну 
допомогу в здійсненні цієї надзвичайно потрібної справи.

Про серйозні вади у підготовці диригентських кадрів, 
вкрай необхідних для плодотворного розвитку творчості 
композиторів, зокрема молодих, говорив народний артист 
УРСР, професор М. Колесса.

Серйозна, ділова розмова розгорнулася на з’їзді навколо 
проблем пропаганди української радянської музики. І це, 
звичайно, не випадково. Адже хіба може не хвилювати 
композиторів таке становище, коли написані ними твори 
роками залишаються невиконаними, коли вони переважно 
звучать лише в концертах пленумів чи з’їздів, коли часом 
дуже важко буває знайти виконавців.

Керівництво Спілки, відзначали промовці, ще не нала
годило постійних ефективних зв’язків з мистецькими ко
лективами, працівниками музичних редакцій радіо і теле
бачення, що обмежило її можливості у сфері впливу на 
музичний побут республіки, формування художніх смаків 
населення.

— Пропаганда доробку українських радянських компо
зиторів у багатьох філармоніях,— зазначив народний ар
тист УРСР П. Гайдамака,— пущена на самоплив. Якщо ко
лись ще проводилися наради керівників філармоній, на 
яких їх знайомили з новими творами української музики, 
то тепер від цієї корисної практики чомусь відмовилися. 
І хіба можна миритися з тим, що твори, які розсилає ре
пертуарно-редакційна колегія Міністерства культури УРСР, 
в деяких філармоніях роками лежать навіть не розпакова
ними? П. Гайдамака критикував Київський філіал Всесо
юзної фірми «Мелодия», що майже не записує на грамплас- 
тинки творів композиторів, які живуть не в столиці, а в 
обласних центрах.

Про байдужість керівництва оперних театрів республіки 
до опер та балетів українських композиторів говорили у 
своїх виступах доктор мистецтвознавства професор М. Гор- 
дійчук, голова Одеської організації Спілки композиторів 
України Т. Сидоренко-Малюкова, В. Кирейко, М. Колесса.

— Наше бюро пропаганди,— сказав голова правління Ук
раїнського відділення Музфонду СРСР композитор М. Жер- 
бін,— прагнуло встановити тісні контакти з обласними фі
лармоніями в справі систематичної популяризації україн
ської музики серед трудящих, і варто деякі з них похвали
ти за хороші діла. Маю на увазі Ворошиловградську, До
нецьку, Дніпропетровську, Миколаївську, Кримську. А про

інші філармонії, так само, як і про Укрконцерт, нічого 
доброго, на жаль, сказати не можна.

Слушну думку висловила голова правління Кримської 
організації Спілки композиторів України Л. Ржимовська: 
ніякі бюро пропаганди не здатні самі підняти цю життєво 
важливу справу. Нею покликані повсякденно займатися всі 
концертні організації, мистецькі колективи і, насамперед, 
працівники радіо і телебачення, які мають для цього вели
чезні можливості.

Проблемам підвищення якості виконання творів укра
їнських композиторів, глибшого їх розкриття присвятив 
свій виступ головний диригент симфонічного оркестру Дні
пропетровської обласної філармонії, народний артист УРСР 
Г. Карапетян.

Про чималу роль, яку відіграє у пропаганді творів ком
позиторів видавництво «Музична Україна», про трудно
щі, що виникають у цій справі, говорив на з’їзді головний 
редактор цього видавництва, кандидат мистецтвознавства
М. Боровик.

Директор Київського філіалу Всесоюзної фірми «Мело
дия» М. Кардаш порушив ряд питань, зв’язаних з розши
ренням діяльності філіалу і створенням відповідних умов 
для його роботи.

Досвідом лекторійної роботи, в якій активну участь бе
руть музикознавці Дніпропетровська, поділилася кандидат 
мистецтвознавства А. Поставна. Голова комісії по естетич
ному вихованню дітей Спілки композиторів України В. Под- 
вала критикував своїх колег за те, що вони мало пишуть 
творів, спеціально розрахованих на дитячі ансамблі, симфо
нічні, народні і духові оркестри.

Головний редактор журналу «Музика» Е. Яворський до
кладно зупинився на стані висвітлення музичного життя 
республіки на сторінках періодичної преси, висловивши 
при цьому ряд слушних критичних зауважень.

Зразково поставлена пропаганда радянської музики, від
значалося на з’їзді, має сприяти задоволенню зрослих ду
ховних запитів трудящих, вихованню високих смаків.

Не можна закривати очі на існуючі диспропорції в му
зичному вихованні, зокрема підростаючого покоління. Вони 
найбільш відчутні в тому, що молодь сьогодні ще часто 
бачить у музиці лише засіб розважальності. Інколи можна 
почути від молодих людей, що опера, оперета, симфонія 
вичерпали себе, що наші сучасники більш схильні до рит
мів естради, динаміки кіно. Але, як переконує досвід, ста
ріють не жанри, а конкретні твори, в яких відсутні зна
чимі теми та образи, використовуються застарілі художні 
образи. Отже, конче потрібно, щоб твори наших компози
торів були пройняті високою ідейністю, емоційністю, від
бивали життя сучасників, їх духовний світ, мрії, пережи
вання.

О. Нива, О. К о стін, 6 . Станковий.
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V I I  З ’Ї З Д  К О М П О ЗИ ТО РІВ  У К Р А ЇН И

З винятковою увагою слухали учасники з’їзду виступ 
Героя Соціалістичної Праці, депутата Верховної Ради 
СРСР В. Орлова.

— Мені випала велика честь,— сказав він,— представля
ти на вашому з’їзді прославлену двічі орденоносну «Запо- 
ріжсталь», де я працюю старшим вальцювальником прокат
ного стану. Не буде перебільшенням, коли я скажу, що 
наш колектив, який складається в основному з людей із 
середньою і вищою освітою,— це творчий, інтелігентний 
колектив, люди широкого світогляду, високої культури. 
Цро те, що ми вміємо працювати, свідчить нагородження 
заводу Перехідним Червоним прапором ЦК КПРС, Ради 
Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ за підсумками со
ціалістичного змагання в третьому році десятої п’ятирічки. 
Не гірше ми вміємо проводити і своє дозвілля. Та хочемо 
проводити його ще краще. Наші заводчани після трудової 
зміни ідуть у палаци культури і театри міста, із задово
ленням приймають у себе на підприємстві і симфонічний 
оркестр Запорізької обласної філармонії, і місцевих ком
позиторів, і прославлених на всю країну діячів літератури 
та мистецтва. Творчі звіти таких чудових майстрів пісні, 
як В. Соловйов-Сєдой і П. Майборода, надовго залишились 
у нашій пам’яті.

Користуючись нагодою, хочу від імені всіх своїх това
ришів поздоровити Платона Іларіоновича Майбороду з при
своєнням почесного звання народного артиста СРСР і по
бажати йому міцного, «металургійного» здоров’я і великих 
творчих успіхів.

На сторінках газет і журналів з’являється чимало нари
сів і віршів про самовіддану працю металургів. Хотілося б, 
щоб людям цієї вогненної професії частіше присвячували 
свої твори і композитори. На традиційних трудових і сі
мейних святах ми хотіли б слухати і співати нові пісні, 
любити їх, як любимо народні пісні. Звичайно, і Платон 
Майборода, і Олександр Білаш пишуть такі пісні, та все ж 
їх ще малувато.

Член Військової ради, начальник політуправління Чер- 
вонопрапорного Київського військового округу генерал-пол
ковник В. Дементьєв від імені воїнів Радянської Армії пе
редав композиторам палкий привіт.

— Воїнською працею молоде покоління захисників Віт
чизни,— сказав В. Дементьєв,— примножує славні традиції 
захисників Жовтня, фронтовиків Великої Вітчизняної вій
ни. їх образи знайшли своє яскраве відображення у тво
рах композиторів і поетів, у тому числі й делегатів вашого 
з’їзду. Ми пишаємося тим, що діячі радянського музич
ного мистецтва, їх хвилюючі твори завжди з нами в одно
му строю, допомагали і допомагають нам виконувати свій 
військовий обов’язок.

Ми чекаємо від композиторів нових творів про ратну пра
цю воїнів у мирний час. Наші духові оркестри постійно 
беруть участь у святах військово-патріотичної музики, фес
тивалях мистецтв. Та величезні можливості цих колекти
вів композитори використовують ще недостатньо.

Активізації діяльності музикознавців у вивченні і до
слідженні процесів сучасної музичної творчості присвяти
ла свою промову кандидат мистецтвознавства О. Гусарова. 
Доктор мистецтвознавства, професор В. Довженко підкрес
лив значення збереження, і впорядкування творчої спад
щини українських композиторів і музикознавців, чим зай
матиметься тепер спеціальна комісія, утворена Спілкою 
композиторів України.

У виступах ряду делегатів з’їзду, зокрема народного 
артиста УРСР О. Білаша, голови Донецької обласної орга
нізації А. Водовозова, лауреата Республіканської комсо
мольської премії імені М. Островського Л. Дичко зверта
лася увага на нерозв’язані питання в житті композитор
ської організації, недоліки в роботі правління Спілки і її 
президії, творчих секцій, на необхідність налагодження 
справді ділових контактів з обласними організаціями.

Виступаючи з привітанням на адресу з’їзду, голова Ук
раїнського театрального товариства, народна артистка СРСР 
О. Кусенко, перший секретар правління Спілки кінемато
графістів України, народний артист СРСР Т. Левчук, член 
правління Музичного товариства України, народний артист 
УРСР М. Кречко зосередили увагу делегатів на корисності

міцних повсякденних зв’язків Спілки композиторів з інши
ми творчими спілками і товариствами республіки.

Дружніми оплесками зустріли делегати дорогих гостей 
з’їзду — секретаря правління Спілки композиторів СРСР, 
голову Московської композиторської організації, заслужено
го діяча мистецтв Російської Федерації Б. Терентьєва, 
представників спілок композиторів Білорусії — В. Сизко, 
Узбекистану — X. Ізамова, Вірменії — Л. Аствацатряна, Лит
ви — Й. Бруверіса. Вони говорили про міцніючі творчі кон
такти композиторів, що сприяють взаемозближенню і вза
ємозбагаченню братніх радянських культур, ділилися вра
женнями про твори, з якими ознайомилися на з’їздівських 
концертах, сердечно дякували за щиру гостинність.

На з’їзді з промовою виступив перший заступник мініст
ра культури УРСР С. В. Колтунюк.

* * *

Обрано новий склад правління Спілки композиторів Укра
їни і ревізійної комісії.

6 квітня відбувся перший пленум новообраного правлін
ня, який розглянув організаційні питання. Головою прав
ління Спілки композиторів України обрано народного ар
тиста СРСР А. Я. Штогаренка.

На засіданні ревізійної комісії Спілки композиторів 
України її головою обрано В. В. Тилика.
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Проблеми пісенного жанру

Київський міськком Компартії України і вчена рада з 
ідеологічної роботи Академії суспільних наук при ЦК КПРС 
провели науково-практичну конференцію на тему «Пробле
ми морального виховання трудящих у світлі завдань пе
ретворення Києва в місто високопродуктивної праці, висо
кої культури і зразкового громадського порядку». Подаємо 
скорочений виклад доповіді професора Н. О. Горюхіної.

Перспективне планування розвитку культури країни, рес
публіки, міста, окремого колективу вимагає цілеспрямова
ної роботи всіх творчих організацій. Важливо правильно 
розподілити їх сили для якнайповнішого виконання накрес
лень ХХУ з’їзду КПРС у цій галузі. Настав час проаналі
зувати діяльність і Київської організації Спілки композито
рів України, висвітлити зроблене і наголосити на пробле
мах, які ще потребують вирішення.

Внесок столичних митців у розвиток культури міста ДО
СИТЬ таки суттєвий. їх твори — в репертуарі оперного теат
ру й оперети, різноманітних виконавських колективів, від 
Українського народного хору ім. Гр. Верьовки до самодіяль
них ансамблів. 80 композиторів та 43 музикознавці, члени 
Київської організації, прагнуть забезпечити неухильний по
ступальний розвиток музичного мистецтва. Значна увага 
концентрується на проведенні масових заходів: пленумів, 
планомірної шефської роботи, творчих зустрічей, авторських 
та виїзних концертів, лекційної роботи в університетах 
культури і пропагандистської— в періодичній пресі. Доро
бок кожного композитора складають багато нових творів, на 
прем’єри яких чекають не лише професіональні музиканти, 
а й широке коло аматорів.

Дедалі більшої популярності набувають концерти Будин
ку композиторів; завжди переповнений Палац культури 
«Україна», коли в ньому звучать пісні київських митців. 
Не буває порожнім і зал філармонії, якщб оголошуються 
прем’єри нових композицій Штогаренка, ЄтанКовича, Кирей- 
ка, Іщенка,'Карабиця, Сільвестрова, Соковніна, І. Шамо, Ка- 
нерштейна та ін. Активно співпрацюють зі столичними ав
торами Квартет ім. М. Лисенка, Київський камерний хор, 
камерні оркестри та інші колективи. Київські композитори 
охоче виконують замовлення телебачення і радіо, які по
стійно популяризують їх творчість. Чимало авторів пишуть 
музику із врахуванням виконавського стилю того чи іншо
го конкретного музиканта. Все це переконливо засвідчує:; 
розвиткові музичної культури міста члени нашої організаі 
ції приділяють велику увагу.

Однак композиторам і відповідним концертним органі
заціям необхідно ще багато працювати над піднесенням 
ефективності і якості ідейно-естетичного виховання засоба
ми мистецтва. Так, з нещодавніх масових культурних за
ходів великий успіх мали авторські ювілейні концерти 
П. Майбороди і невдалим виявився вечір, присвячений кі- 
номузиці (з серії концертів Другого пленуму Київської ор
ганізації СКУ). Велику аудиторію збирають прем’єри нових 
творів у Будинку композиторів, але дивують напівпорожні 
зали на пам’ятних вечорах, коли виконується музика сто
личних митців, які ще зовсім недавно брали активну участь 
у концертному житті міста.

Непокоїть і той факт, що іноді виконуються опуси неви
сокої художньої якості. Хоча робота творчих комісій Спілки 
перебудована і запроваджене обов’язкове обговорення кож
ного нового твору всіма членами комісії, а рекомендації до 
виконання приймаються відкритим голосуванням, все ще не 
вдалося подолати ні хворобливе ставлення композиторів до 
критики, ні «кулуарну критику», поширену також серед 
музикознавців. .*

Відсутність розгорнутої, принципової оцінки особливо 
відчувається при обговоренні результатів пленумів і під
веденні підсумків, тобто саме тоді, коли *є найбільші мож
ливості об’єктивно висвітлити досягнення та хиби в роботі 
окремих композиторів і всієї організації-в цілому.

По завершенні роботи Другого пленуму Київської орга
нізації, присвяченого масовій пісні, навіть на спеціально
му засіданні музикознавчої комісії не відбулося принци
пової і відвертої розмови. Композитор 6. Зубцов дав ви
черпну характеристику розвитку масової пісні 30-х років,

але, на жаль, не пов’язав її з аналізом сучасного стану цьо
го жанру. Музикознавці також не виявили бажання до 
дискусії. Це дуже прикро, оскільки пісня, як жоден інший 
жанр, здатна безпосередньо впливати на слухача. Вона-- 
обов’язковий компонент побуту; вона — основа так званої 
легкої музики, прикладної музики. Кількість створених сто
личними композиторами пісень величезна. Вони різноманіт
ні за тематикою, оспівують людей праці, радянських вої
нів, присвячуються комсомолові, Партії, Батьківщині. Не
заперечна їх роль у формуванні культури праці і відпо
чинку, культури свідомості і почуттів радянських людей.

Не лише в республіці, а й у всій країні відомий доробок
0. Білаша, А. Філіпенка, П. Майбороди, І. Шамо. Все біль
шу популярність здобувають пісні І. Поклада, В. Ільїна,
1. Карабиця, Л. Дичко та ін. Значна кількість їх творів 
увійшла до золотого фонду радянської масової пісні, а де
які стали справді народними.

І все ж саме на цій ділянці культури, де нагромадилося 
величезне художнє багатство, панує спонтанність творчості, 
стихійність планування і навіть безконтрольність. Останнє 
особливо тривожить, коли зважити на величезний потік 
прикладної музики повсякденного побуту. Не секрет, що 
постійні комісії по культурі Київської та районних Рад 
народних депутатів занепокоєні рівнем виконавських ко
лективів ресторанів та їх репертуаром.

‘Відверта, принципова, конкретна розмова про масову 
пісню необхідна не лише композиторам-піснярам, а й для 
прогнозування розвитку жанру в цілому. Давно вимагає 
свого вирішення питання: що об’єднує оду, гімн, баладу 
(стилізовану під народну пісню), частівку, міський романс 
та інші пісенні різновиди в одне збірне поняття — «масо
вий твір»? На наш погляд, це такі пісні, які народилися 
в життєвому потоці і майже синхронно фіксують у собі 
всі ланки суспільного життя. Саме вони повинні впливати 
на культуру, свідомість і почуття трудящих, сприяти гар
монійному духовному розвиткові особи.

На увагу дослідників заслуговують й індивідуальні пісен
ні стилі: народно-кантиленний П. Майбороди, пісня-гімн 
А. Філіпенка, лірико-героїчний 1. Шамо, лірико-епічний 
О. Білаша. Вимагають свого вивчення окремі творчі засо
би, вдалі знахідки, стереотипи, що вже сформувалися, та 
ін. Необхідно зробити; узагальнюючі висновки про те, які 
інтонаційні джерела живлять пісню, навчитися чітко роз
різняти ознаки жанру і ознаки штампів, інтернаціональну 
основу інтонацій, музичної мови — і еклектику, вторинність, 
плагіат.

Чому така популярна пісня О. Білаша — М. Рибалка «Я жил 
в такие Бремена», чим так хвилює «Товариш пісня» І. Ша
мо — Р. Рождественського? Передусім, мабуть, високою уза
гальненістю ідеї вірша в мелодичному образі, щирістю, єд
ністю цілого і деталей, художньою простотою (але не бід
ністю), тобто усім тим, що засвідчує високу майстерність 
і талановитість авторів. Згадані твори характеризує і одна 
з найвищих якостей музичного мистецтва — розвиток: обид
ві створені на основі активної розробки першої яскравої 
інтонації.

Як гарно вписуються у мелодичну лінію вершинні точки 
кожної фрази пісні «Я жил в такие времена», як вишукано 
варіюються закінчення фраз, що вносять у музичну тка
нину все нові відтінки — напористість, зосередженість, лі
ричність. Інші засоби використовує І. Шамо: вольова рит
міка, з раптовими контрастами, зумовлює логічний перехід 
від активних інтонацій, властивих комсомольським пісням, 
до лапідарної ритміки та інтонацій типу клятви. У вишу
каному інструментальному супроводі розвивається харак
терний гармонічний зворот, який набуває значення основ
ної інтонації. Компонування таких творів вимагає великого 
натхнення і майстерності.

В антології українських радянських масових пісень сотні, 
що заслуговують на широку популяризацію. Чимало їх 
створюється у наші дні. Постійне зростання творчого по
тенціалу київських композиторів є запорукою подальшого 
успішного розвитку жанру.

Н. ГОРЮХІНА

8



\

Талант і майстерність дослідника

Сучасне українське музикознавство і музичну критику, 
а точніше сьогоденне музичне мистецтво Радянської Укра
їни, неможливо уявити без великого наукового доробку док
тора мистецтвознавства, професора Миколи Максимовича 
Гордійчука. Мабуть, нема такої галузі чи проблеми україн
ської музики, до якої б він не звертався, такого помітного 
явища в музичному житті республіки, яке б залишилося 
поза його увагою.

Численні книги, брошури, сотні грунтовних статей, роз
відок, передмов засвідчують широчінь наукових інтересів, 
високу аналітичну майстерність, вражаючу ерудицію і ба
гатогранність творчої індивідуальності відомого радянсько
го вченого-громадянина. Він уміє побачити головні тенденції 
і найважливіші процеси розвитку українського радянського 
музичного мистецтва, розглянути кожне явище в його тіс
них зв’язках з усією художньою культурою соціалістичного 
реалізму та у постійній взаємодії з братніми музичними 
культурами народів СРСР.

Дослідження М. М. Гордійчука пройняті глибоким істо
ризмом, тонким розумінням теоретичних та естетико-філо- 
софських проблем радянської музики, щирою зацікавленіс
тю у дальшому інтенсивному розвиткові багатонаціональної 
музичної культури, у збагаченні кращих реалістичних, на
родних традицій нашої музики.

Праці вченого приваблюють глибоким відчуттям самої 
природи музичного мистецтва, схвильованістю авторської 
розповіді, в якій, здається, оживають самі настрої й ритми 
композиторських партитур, що їх вдумливо й любовно до
сліджує талановитий музикознавець.

Вся плідна й активна наукова діяльність М. М. Гордій
чука пов’язана з Інститутом мистецтвознавства, фольклору 
та етнографії ім. М. Рильського Академії наук УРСР. Саме 
сюди прийшов він, учасник Великої Вітчизняної війни, на
городжений орденом Червоної Зірки і бойовими медалями, 
відразу ж після закінчення в 1947 році Київської держав
ної консерваторії ім. П. Чайковського. В цьому ж інституті 
він пройшов шлях від наукового співробітника до заступ
ника директора і завідуючого відділом музикознавства. Тут 
він написав усі свої фундаментальні й різноманітні дослі
дження, виховав численних учнів, створив власний напрям 
в українському музикознавстві і свою наукову школу.

Утверджуючи своєрідний стиль, метод дослідження, зба
гачуючи сміливими й оригінальними концепціями музичну 
науку Радянської України, М. М. Гордійчук своїми істори- 
ко-теоретичними працями стимулював розвиток численних 
нових напрямків нашого музикознавства, успішно розробля
ти які почали саме його учні. Продовжуючи й збагачуючи 
традиції видатних радянських музикознавців-істориків, він 
переконливо доводить величезні можливості і відкриває нові 
перспективи розвитку нашого історичного музикознавства 
як самостійної гуманітарної науки, що приваблює масштаб
ністю широких узагальнень і глибиною розробки актуаль
них проблем. Звертаючись до різноманітних за жанровими 
і стильовими особливостями творів, до мистецького дороб
ку несхожих за своєю індивідуальністю композиторів, вче
ний послідовно утверджує розуміння музичного жанру як 
історичного процесу, нерозривно пов’язаного з соціально- 
суспільним і загально-культурним життям епохи, з розвит
ком вітчизняної і світової музичної культури.

Серед численних грунтовних праць вченого, що приваб
люють широтою охоплення проблем й умінням пройняти 
музично-теоретичний аналіз принципом історизму, особли
ве місце належить фундаментальній монографії «Україн
ська радянська симфонічна музика», що є, безперечно, од
ним з найвищих досягнень нашої музично-історичної 
науки.

У цій дійсно масштабній роботі чи не з найбільшою пов
нотою розкрився аналітичний метод дослідника, уміння ви
явити неповторну своєрідність композиторської індивідуаль
ності, побачити в кращих симфонічних творах оригінальний 
синтез традицій і новаторства, національного й інтернаціо
нального. М. М. Гордійчук переконливо показує, що великі 
досягнення й міжнародне визнання української радянської 
симфонічної музики, народженої Великим Жовтнем, є одним

з найвищих проявів самобутнього розквіту духовної куль
тури нашого народу.

Дослідник розглядає складний, часом суперечливий про
цес формування та розвитку українського радянського 
симфонізму, позначеного гострою боротьбою за народність 
і реалізм, за високу ідейність і справжній професіоналізм. 
Аналізуючи симфонічну творчість Л. Ревуцького і Б. Лято- 
шинського, що вийшли з однієї творчої школи й живилися 
однаковими джерелами, він переконливо показує, як пошу
ки цих яскраво самобутніх композиторів сприяли поступо
вому становленню двох відмінних щодо провідних стильо
вих прикмет напрямків українського радянського симфоніз
му. Проникливе дослідження складних еволюцій творчості 
Л. Ревуцького і Б. Лятошинського, всебічний розгляд їх 
творів органічно поєднуються з тонким показом своєрідних 
мистецьких індивідуальностей.

Вчений принципово висвітлює найважливіші музичні яви
ща, проблеми, переконливо показує, що утвердження ново 
го, справді оригінального відбувалося в наполегливій бо
ротьбі з проявами формалізму, різного роду вульгаризатор
ськими тенденціями, а також з примітивізмом і пасивним 
наслідуванням традиційних канонів. М. М. Гордійчук не 
обминає окремих труднощів та невдач у складному й ба
гатогранному процесі розвитку українського симфонізму, 
справедливо підкреслюючи: без цих труднощів, настійливих 
пошуків і сміливих експериментів не могли б народитися 
видатні твори.

М. М. Гордійчук усім серцем любить, надзвичайно про
никливо відчуває і розкриває розмаїту творчу спадщину 
одного з найвизначніших композиторів нашого століття 
Б. М. Лятошинського, й цілком закономірно, що саме світ
лій пам’яті митця присвятив він свою талановиту книгу.

Новаторські дослідження з проблем українського симфо
нізму посідають центральне місце у величезному й дуже 
різноманітному за тематикою доробку вченого. Тільки сам 
перелік друкованих праць М. М. Гордійчука, що охоплюють 
майже всі жанри музичного мистецтва і виконавства, міг 
би зайняти кілька журнальних сторінок. Не прагнучи в 
цій невеличкій статті розглядати багатогранну проблемати
ку наукових робіт вченого, хочу лише відзначити, що він 
послідовно вивчає животворні процеси інтернаціоналізації 
української музики, взаємозбагачення і зближення музич
них культур народів СРСР.

Серед праць М. М. Гордійчука багато досліджень про 
українських композиторів М. Калачевського, Л. Ревуцького, 
Б. Лятошинського, П. Козицького, В. Косенка, А. Штога- 
ренка, Г. Майбороду, П. Майбороду, В. Губаренка, М. Ско- 
рика, в яких виявляється тонке розуміння специфіки ху
дожньої індивідуальності митців, уміння знайти точний об
разний ключ до розкриття творчості кожного майстра ук
раїнської дожовтневої і радянської музики в цілому. Про 
це переконливо свідчить одна з останніх книг дослідника, 
присвячена життю і творчості Миколи Леонтовича.

М. М. Гордійчук виявляє постійну увагу і турботу про 
нашу композиторську молодь, уміє завжди підтримати, 
надихнути молодих на сміливі пошуки, побачити в перших 
творах початківця справжнє обдаровання. Показовою щодо 
цього є нова монографія, в якій тонко розкрито неповторну 
композиторську індивідуальність Лесі Дичко, за творчим 
зростанням якої М. М. Гордійчук уважно стежить ще від 
її  дебюту.

Висвітлюючи у своїх працях великі досягнення україн
ської радянської музики, яка успішно розвивається в єди
ній братній сім’ї художніх культур народів СРСР, відомий 
вчений завжди наголошує, що найкращим творам компози
торів республіки притаманні висока ідейність, глибока на
родність, реалізм, яскрава національна визначеність, справ
жній професіоналізм, пристрасний гуманістичний та інтер
національний пафос.

Своє 60-річчя М. М. Гордійчук зустрічає в напруженій 
праці над новими монографіями, в колі своїх численних 
учнів, які складають сьогодні відділ музикознавства Інсти
туту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Риль
ського АН УРСР.

Ю. СТАНІШЕВСЬКИЙ
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Теорія і практика 
вокального виконавства

Науково-практична конференція
вОперна музика і сценічна дія» від
булася у Київському театрі опери та 
балету ім. Т. Г. Шевченка. Друкуємо 
в скороченому вигляді виступи народ
ного артиста СРСР А. Ю. Мокренка 
та народного художника СРСР Ф. Ф. Ні- 
рода.

В наш час вимоги до сценічної по
ведінки оперного актора дуже вросли, 
що зумовлене передусім підвищенням 
загальної культури широких народних 
мас.

Театральна сцена — це перш за все 
поле діяльності актора, а потім уже, 
як у нашому випадку,— і співака. Осо
бисто я завжди віддам перевагу акто
ру, що співає, перед співаком, що грає. 
Неослабний інтерес до оперного теат
ру як до музично-сценічного жанру 
тримається, очевидно, більше на ак
торській майстерності, бо вокально-му
зичний інтерес легко задовольнити за
раз прекрасними записами за участю 
кращих вокалістів, оркестрів та ди
ригентів світу. Зрослі вимоги оперної 
публіки саме до сценічної дії ми від
чуваємо у своїй повсякденній практи
ці. І хоча поведінка актора на сцені 
величезною мірою залежить від його 
таланту, все ж потрібні додаткові зу
силля, як у вихованні оперного співа
ка, так і в розумінні та врахуванні 
багатьох специфічних моментів орга
нізаторами оперної справи.

Сценічна скутість (ми не будемо за
стосовувати цей термін у випадках 
явної сценічної бездарності) має, на 
наш погляд, психологічну основу і 
залежить від багатьох чинників. На їх 
розгляді зупинимося детальніше.

Коли ми говоримо про акторську мо- 
білізованість чи зосередженість оперно
го співака на сцені, то маємо на увазі, 
перш за все, його афективний стан — 
особливе виконавське піднесення в кон
кретній ролі,— який важко відокреми
ти від початку істинної емоції. Можна 
вважати науково доведеним, що справ
жня емоція справляє на вокал депре
сивний, гальмівний ефект, а значить, 
і посилює сценічну скутість через во
кальний дискомфорт (утруднене ди
хання, нестійка «опора», підвищення 
рівня гортані тощо). Звідси — необхід
ність самоконтролю співака — у по
стійному фіксуванні тієї межі, за якою 
афективне нервово-психічне збудження 
переходить у справжню емоцію, та за
побіганні. цьому.

Звичайно, тут не можна не пригада
ти відомого вислову Ф. І. Шаляпіна 
про своєрідне творче роздвоєння його 
«я», одне з яких діє на сцені, а друге 
контролює. Грань між істинною і не- 
істинною емоціями, безумовно, важко 
не втратити особливо темпераментним 
співакам. Уміння відчувати її, очевид
но, залежить від акторського таланту,
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хоча, безперечно, і творчий досвід вно
сить свої позитивні корективи. Істинна 
емоція на сцені заважає використанню 
всього творчого арсеналу і, перш за 
все, володінню голосом. Навіть досвід
чені співаки інколи допускають емо
ційні зриви, що негативно впливає на 
створення вокально-сценічного образу.

Не так давно відійшовши від чистої 
емпірики у справі пізнання акторської 
специфіки оперного співака, ми ще не 
розшифрували все ж до кінця меха
нізм причин та наслідків його афек
тивних станів. І не випадково навіть 
у науковій праці видатного французь
кого вченого Рауля Юссона «Співаць
кий голос» (в 1977 р. видана у нас) 
зазначено: «Афективний стан, що його 
оперний співак з експресивною метою 
розвиває в собі зусиллям власної волі, 
завжди породжує величезну втому. Ця 
втома невокального походження. Вона 
викликає якесь дуже глибоке розслаб
лення, близьке до стану сонливості».

Довір’я до всесвітньо відомих праць 
Р. Юссона — не тільки вченого, а й 
обдарованого оперного співака — без
сумнівне. Особисті відчуття співака і 
водночас копіткі дослідження доктора 
фізики та природничих наук перепла
вилися в авторитетні висновки у га
лузі фонації та фізіології оперного 
співу.

Вчений підкреслює, насамперед, роль 
нервово-психічного апарату в роботі 
оперного співака, а значить — і необ
хідність дуже обережного ставлення 
до його психіки. Дехто не розуміє цьо
го і вже самим небажанням визнати 
психологічну специфіку професії шко
дить справі.

Далі читаємо у Юссона: «Слід від
значити ще характерний факт: якщо 
співак перед виходом на сцену перебу
ває у стані печалі чи стурбованості, 
то він уже не може примусити себе 
перевтілитися у свого героя, тобто ви
кликати необхідний для цього умовний 
афективний стан. Всі ці факти пере
конливо свідчать, як фонація і особли
во оперний спів залежать від деяких 
станів центральної нервової системи, а 
саме — від зміни того, що називається 
«настроєм».

Чи варто доводити, що настрій є 
настройкою творчого інструмента опер
ного співака? Це треба пам’ятати і са
мому артистові, готуючись до виступу 
в спектаклі, і організаторові творчого 
процесу.

Все, шо викликає стан невпевненості 
до чи під час спектаклю, стає причи
ною сценічної скутості. Діапазон мож
ливих чинників широкий і щодо ін
тенсивності впливу, і щодо різноманіт
ності проявів. Охарактеризуємо най
важливіші з них.

Втомленість голосового апарату та 
загальна втома — поняття, які для спі
вака (під час виконання) Співпадають. 
Думка про вокальні труднощі, розра
хунок на «може, пронесе» завжди уби

вають творчий потенціал, зокрема й 
сценічний. Втомленість голосового апа
рату і блискуча гра на сцені — явища 
несумісні. Звичайно, досвід, майстер
ність дещо коректують у кращий бік 
загальне враження, яке створює спі
вак, однак тільки коректують, але не 
можуть повністю компенсувати недо
ліки. Певна річ, має значення і своя 
індивідуальна міра: що може один, 
того не може інший— це залежить і 
від таланту, і від усього нервово-пси
хічного комплексу артиста.

Якщо навіть обминути питання не
обхідності вольової мобілізації співака, 
який перебуває в поганому стані (за
гальному чи вокальному), то залишає
ться об’єктивно нездоланний бар’єр 
зниженої збудливості зворотного нер
ва. Втома порушує хронаксію (здат
ність зворотного нерва передавати го
лосовим зв’язкам відповідні частоти 
імпульсів), зокрема підвищує її  зна
чення. Чим менше значення хронаксії 
у співака, тим вищі звуки доступні 
його голосові, і — навпаки. Ось чому 
при втомі так важко брати верхи. 
І ніщо не допомагає повернути показ
ник хронаксії до норми, крім вокаль
ного відпочинку.

Виходячи з юссонівського визначен
ня «величезної втоми» після афектив
ного стану . співака, можна рекоменду
вати уникати значних творчих наван
тажень (наприклад, повноцінних ре
петицій) напередодні спектаклю. Це, 
на наш погляд, приносить більше шко
ди справі, ніж користі, оскільки справ
жнє натхнення, настрій артиста — най
головніше знаряддя, самооснова впливу 
на глядача, а втома — його ворог і во
рог оперної сцени.

У кожного типу голосу — свій показ
ник хронаксії. Скажімо, для чоловічих 
голосів: центральний тенор — 0,075 мі- 
лісекунди, центральний баритон — 
0,100, центральний бас — 0,150, а зага
лом значення хронаксії (у кожного 
співака своє) для чоловічих голосів від 
найвищих до найнижчих охоплює від
повідно діапазон від 0,065 до 0,170 мі- 
лісекунди. Саме хронаксія визначає 
тип голосу і його звуковисотні можли
вості. Наведений діапазон хронаксії 
для чоловіків свідчить про наявність 
багатьох «проміжних» голосів.

Звуковисотна схема оперної партії — 
стабільна і точно зафіксована на нот
ному стані— для одного значення хро
наксії цілком доступна, для іншого 
ж г— важка або й зовсім недосяжна, 
хоча всі голоси входитимуть до однієї 
категорії — скажімо, сопрано (діапазон 
хронаксії 0,055 — 0,080 мілісекунди).

Отож зрозуміло, як може пригнічу
вати співачку чи співака відчуття не
відповідності власних голосових мож
ливостей запропонованій партії, важ
ке долання теситурних бар’єрів, і ча
сто зовсім не через брак таланту чи 
працелюбства, хоч саме так це іноді 
кваліфікують, на жаль; деякі керівни
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ки. Страх перед однією важко доступ
ною нотою в кінці спектаклю робить 
часом всю сценічну поведінку загалом 
талановитого артиста сірою й неви
разною, хоча співак буває по-справж
ньому цікавий у партіях з іншими зву- 
ковисотними характеристиками. Крім 
невдачі в конкретній ролі, це викли
кає ще й загальну невпевненість, по
силює сценічну скутість. Елементарна 
обізнаність щодо звуковисотних мож
ливостей співаків допоможе деяким із 
них уникнути зайвих психологічних 
травм, а керівникам оперної справи — 
стриматись від невиправданих претен
зій до того чи іншого артиста.

Стосунки між співаком та оркестром 
також мають важливе значення. Не
увага диригента до намірів артиста, 
особливо в моменти вирішення склад
них сценічних завдань, коли можливі 
розбіжності з оркестром, звичайно ж, 
не допомагає співакові. Тут потрібні 
взаємна повага та взаємодопомога. Екс
курс в історію опери показує, що ко
лись диригент вів спектакль, стоячи 
до сцени спиною; очевидно, необхід
ність більш тісного контакту із співа
ками примусила його повернутися до 
них обличчям.

Безпосередній негативний вплив на 
сценічне самопочуття має надмірне 
звучання оркестру, яке примушує фор
сувати звук, оскільки співак робить це 
автоматично (доведено сучасною нау
кою), Настанови типу: «Хай оркестр 
гримить, а ти співай своїм голосом» — 
значною мірою нереальні, тому що тут 
спрацьовує внутрішній механізм під
леглості, залежності динаміки фонації 
від рівня звукового фону оркестру. Тон 
співакові, як бачимо, задає оркестр. 
Форсовані ж звучання співака* супро
воджувані зайвими витратами енергії, 
антихудожні і сковують його поведін
ку, Отже, диригент дуже часто буває 
відповідальним за сценічні прорахун- 
ки співака, не говорячи вже про му
зичні. Культура оперного диригента — 
поняття вельми багатогранне. Правиль
не розуміння сценічної природи опер
ної музики — одна з найперших вимог.

Не можна бодай кількома словами 
н е . торкнутися принагідно і проблеми 
партнерства, хоч вона й виходить за 
межі оперної сцени. Величезне щастя 
співати поряд з сильним актором, який 
своєю грою весь час спонукає тебе до 
власних пошуків. І навпаки — гнітить, 
приземлює поганий актор чи просто 
обмежений співак, який вважає, навіть 
в наш час, що на оперній сцені грати 
не обов’язково. Виділитися на фоні 
поганого співака можна, однак показа
ти все, на що здатен, неможливо: та
кий партнер завжди стримує твої зу
силля та ентузіазм.

Є ще один дуже важливий аспект. 
Мовиться про акустичний комфорт — 
не як про примху виконавців (так мо
же судити лише той, хто сам не спі
ває на ^сцені), а як про елементарну 
професійну вимогу забезпечити нор
мальний творчий стан артиста, а зна
чить, і якість його роботи. На жаль, 
хороша чи принаймні терпима акусти
ка приміщень зустрічається не так уже 
й часто. І коли при мікрофонному спі
ві «підзвучкою» з глибини сцени Пев
ного мірою можна компенсувати вади 
акустики (що, на жаль, деякими орга
нізаторами також сприймається скеп
тично), то для співу, сказати б, «тех

нічно неозброєного» це створює часом 
абсолютно непереборні труднощі.

Співаки дуже швидко втомлюються, 
виступаючи на відкритому повітрі, у 
великих залах або в «глухих» примі
щеннях, і, навпаки, в деяких залах спів 
для них стає легким і приємним. Існу
ють також приміщення прекрасні аку
стично для слухачів і неприйнятні для 
виконавців.

Нині акустику характеризують по
казником реверберації, тобто часом 
практичного затухання звукової хвилі 
в приміщенні.

Рауль Юссон вивчав цю проблему 
разом з Е. Гардом та А. Рішаром. На
водимо деякі (вибрані нами) резуль
тати.

Фізіологічний аналіз умов фонації в 
приміщеннях із слабкою або нульовою 
реверберацією показує, що ці умови 
водночас і неприємні і гнітючі. Вони 
мають такі об’єктивні ознаки: відчут
тя невпинної втрати дихання, стиснен
ня гортані, «обілення» тембру, ослаб
лення або повна втрата внутрішніх 
піднебінних відчуттів.

При реверберації до двох секунд фо
нація важка з поступовим полегшен
ням у міру збільшення часу затухан
ня звукової хвилі.

При реверберації від 2 до 4 сек. фо
нація стає легкою, співати «зручно», 
співак добре відчуває і контролює свій 
голос.

При реверберації від 4 до 8 сек. фо
нація стає дуже легкою, співак від
чуває, що «його рот повен звуку», що 
«його голос заповнює зал».

При ще вищій реверберації співак 
знову починає відчувати незручності 
фонації.

Кожен співак знає хороші та незруч
ні для співу приміщення, часом навіть 
боїться їх, оскільки вони позбавля
ють його влади над власним голосом і 
роблять фізично, фонаційно безпорад
ним. Як наслідок всього цього — сце
нічна скутість. Отже, підготовка аку
стичних умов для співака — справа 
надзвичайно серйозна і її ні в якому 
разі не можна недооцінювати.

Не викликає сумніву і негативний 
вплив на самопочуття співака підвище
ного камертона, що має місце на прак
тиці. Як відомо, за п’ять останніх сто
літь він відвищився від 405 коливань 
на секунду (ля першої октави) до 
440 кол/сек — саме цей останній камер
тон був прийнятий як міжнародний 
стандарт у 1939 р. в Лондоні. Однак 
і після цього камертон продовжує за
вищуватися. Так, у Франції, наприк
лад, в опері він досягає 442 кол/сек, а 
у французькому радіомовленні пере
вищує 446.

Спостерігається така тенденція, зви
чайно, і в нас. Р. Юссон наводить при
клади, яку значну різницю коливань 
виявляє іноді зіставлення характери
стик співочих крайніх верхів при різ
них камертонах, яким додатковим на
пруженням голосових зв’язок на межі 
фізіологічних можливостей це супрово
джується. Ще тяжчі наслідки бувають 
викликані необхідністю здійснення спі
вочих переходів (перехідні ноти) на 
певних частотах, що примушує ненор
мально працювати нейро-м’язову си
стему, оскільки «досягається це або за 
допомогою додаткових вольових зусилВ, 
або тонічною дією, що збільшує роз
тягнення голосових зв’язок». В обох

випадках функціонуванню гортані за
грожує небезпека.

У гастрольній практиці легко уяви
ти собі стрибок в інший, підвищений 
камертон, обов’язкову при цьому три
вогу та розгубленість співака і, як на
слідок, більшу чи меншу втрату сце
нічного тонусу. Це негативно впливає 
на артиста ще й тому, що він не знає 
причини свого занепокоєння та звуко- 
висотної дезорієнтованості, пояснюючи 
несподіване утруднення співу погір
шенням «вокальної форми», і сценічну 
скутість подолати вже неможливо.

У кожного співака є своя оптималь
на теситура. Вихід з неї* незалежно 
від причини,— рішення керівництва 
через дефіцит потрібних голосів чи під
вищений камертон,— завжди небезпеч
ний і для голосу, і для психіки спі
вака.

Нарешті — останнє. Як уже зазнача
лося, гостра чутливість нервової систе
ми оперного співака вимагає дуже 
тактовного ставлення до нього, бо на
стрій— основа роботи вокаліста. По
трібно вміти створювати його у спі
вака і в усякому разі не знижувати 
різким критичним словом чи небажа
ним повідомленням, зробленим (і це 
найголовніше!) несвоєчасно. Це сто
сується всіх, хто оточує співака, та 
особливо керівників творчого процесу, 
чия критика сприймається артистом 
як офіційна, а значить — остаточна. 
Треба категорично засудити як непро
фесіональну практику «критики» спі
вака перед спектаклем, в антрактах, 
під час творчої роботи. Нічого, крім 
шкоди для самого артиста та загальної 
справи, це не принесе. Природна де
лікатність у керівників оперного теат
ру може бути чи ні, в той час як 
знання специфіки роботи — обов’язко
ва вимога професіональної культури, а 
не просто хорошого тону чи елемен
тарної тактовності. Підняти творчий 
настрій артиста — не милість керівни
ка, а завдання, продиктоване здоровим 
глуздом, оскільки від цього залежить 
повноцінність творчого процесу і ми
стецькі досягнення.

Добре слово, вчасний гумор, справж
ня захопленість, політ фантазії над
звичайно плідно впливають на співа
ка, забезпечуючи психологічний ком
форт. 8 одного боку — вимогливість, з 
другого — розуміння психологічних 
пружин творчого механізму,— ось до 
чого слід постійно прагнути організа
тору оперної справи.

А. МОКРЕНКО

ПОЗДОРОВЛЯЄМО

композитора Платона Іларіонови- 
ча М АЙВбрОДУ з присвоєнням 

почесного звання народного арти
ста СРСР.
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Художник і театр

Часто про високохудожній твір жи
вопису говорять, що він «звучить» 
(пригадаймо картину Левітайа «Ве-' 
чірній дзвін»), а даючи оцінку му
зичній композиції — що вона викликав 
зримі образи. Це підтверджує тісний 
взаємозв’язок обох видів мистецтва.

Тонке відчуття і розуміння драма
тургії творів є найціннішою якістю 
театрального художника будь-якого 
жанру — драми, опери, балету. Якщо 
ж він розглядав сцену як «арену» для 
показу своєї майстерності, то рано чи 
пізно виявиться чужим театру.

Запорука успіху постановки — тісний 
творчий контакт художника з дириген
том і режисером, особливо на початку 
роботи над виставою, коли визначає
ться загальний напрям у вирішенні 
теми, втіленні ідейного задуму і роз
витку музичної драматургії твору. Тут 
режисер має бути трошки художником, 
а художник — режисером. Ось чому за
прошення того чи іншого сценографа 
свідчить про певний вибір режисером 
«співпостановника» з близькими йому 
світосприйняттям і поглядами на ми
стецтво.

Якщо в дореволюційному театрі, роз
рахованому на привілейовану публіку, 
роль художника зводилася до простого 
«декорування» сцени (звідси пішло і 
слово декорація), до того, щоб прикра
сити її засобами живопису і створити 
«прекрасне видовище для очей» («зо
рову музику», як говорив відомий де
коратор придворного театру П’ерро 
Гонзага), то тепер ми звертаємося до 
широких мас і роль художника доко
рінно змінилася. Він — повноправний 
учасник творення мистецьких ціннос
тей, який повинен відповідними засо
бами розкрити драматичну дію, ідей
ний зміст, створити яскраві зорові об
рази. Прикладів плідної співпраці по
становочної групи чимало. Наведу ті, 
що були, на мій погляд, найбільш яс
кравими і дали особливо плідні на
слідки.

Пригадую зустрічі з диригентом та 
балетмейстером ще тоді, коли мрії про 
постановку «Ромео і Джульєтти» тіль
ки зароджувалися. Ми збиралися ве
чорами і слухали весь балет С. Про- 
коф’єва, окремі уривки, повторюючи їх 
до повного засвоєння, до того момен
ту, коли зримо уявляєш матеріал, на
роджений музикою. її  образи стають 
близькими, рідними, і можна сміливо 
починати роботу, не сумніваючись, що 
прорахунки, коли й будуть, то міні
мальні. Музична драматургія твору 
С. Прокоф’єва підказувала мені не роз
кішні, витончені форми ренесансної 
Верони, де розгортається драма двох 
молодих людей, а суворе середовище 
феодального середньовіччя, в якому 
тільки з’являлися паростки Відроджен
ня, уособлені, коли можна так сказа
ти, в образах Ромео і Джульєтти. Мені 
допомогло й те, що я побував у Вероні 
і побачив похмурий коричнево-бурий 
кам’яний колодязь двору Капулетті, що

зберігся до нашого часу, і балкон 
Джульєтти, причеплений до високої сі
рої стіни, немов гніздо ластівки. Ці 
реально існуючі образи, навдивовижу 
співзвучні геніальній музиці С. Про- 
коф’єва, допомогли знайти образотвор
че рішення балету.

Наведу ще один приклад плідної 
творчої співдружності з режисером. 
Приступаючи до реалізації «Гугено
тів», ми хотіли підкреслити антикле
рикальні мотиви цієї історичної драми, 
заради чого і варто було ставити опе
ру. Нас чекала захоплююча робота, 
складності якої — у знаходженні єди
ного стильового рішення спектаклю, що 
відповідав би ідеї і музиці твору.

Ми з режисером на перших зустрічах 
багато дискутували щодо рішення ви
стави, незважаючи на досвід багатьох 
попередників, які втілювали цей твір 
на сценах театрів світу. Привабливість 
нашої професії, можливо, саме в тому, 
що доводиться щоразу «винаходити 
велосипед». Мова мистецтва має бути 
зрозумілою сучасному глядачеві. По
ставлена у 1836 році в Парижі, опера 
відповідала естетичним вимогам свого 
часу. Слухаючи музику «Гугенотів», 
наче бачиш пишні декорації, типове 
оформлення колишніх придворних те
атрів. Яке ж знайти образотворче рі
шення, що не суперечило б музично
му матеріалу, відповідало його стилю 
і водночас якнайточніше виявляло ідею 
твору? Процес створення зорового об
разу спектаклю був досить важким. 
Пошуки тривали доти, поки ми не вда
лися до використання гравюри, такого 
художнього засобу, який, на наш по
гляд, співзвучний музичному стилю 
Дж. Мейєрбера. Гравюра «жорсткіша» 
живопису і відкриває можливості для 
контрастної, чорно-білої фіксації форм. 
Втім, якщо я коли-небудь повернуся 
до цієї теми, то, очевидно, шукатиму 
нове рішення, нові аналоги музиці, 
«винаходитиму велосипед».

Трапляються в практиці постановоч
ної групи і прикрі помилки. Особливо 
на початковому етапі роботи, коли 
приймаються за основу принципово 
хибні, хоча, здавалося б, і привабливі 
рішення майбутнього спектаклю. Про 
такі помилки варто сказати, бо вони 
вельми повчальні.

Пригадую постановку в Київському 
театрі (1968 р.) опери «Пікова дама». 
Була велика спокуса у рішенні спек
таклю піти за літературним першодже
релом, тобто наблизити твір П. Чай- 
ковського до XIX ст. Це здавалося 
природним і, можливо, було б пра
вильним, якби йшлося про драматич
ну виставу. Ось тут і крилася та по
милка, яка «потягла» за собою інші 
вади спектаклю. Чому композитор пе
реніс дію опери у XVIII ст.? На це 
запитання є різні відповіді, серед них 
і така, нібито П. Чайковський писав 
свій твір за мотивами повісті О. Пуш
кіна, створюючи помпезний «оперний» 
спектакль у традиціях придворного

театру. Заперечення цієї безпідставної 
думки, а також бажання наблизити 
оперу до пушкінської епохи і веде ре
жисерів та художників далеко вбік від 
музичної драматургії твору. Вслухаю- 
чись у музику П. Чайковського, розу
мієш, що її образний стрій відповідає 
конкретним художнім образам XVIII ст.: 
напудрені перуки, вишуканість є тим 
тлом, на якому людська трагедія Ге^- 
мана виступає ще яскравіше. Це и 
слід було врахувати постановникам. До 
речі, режисер поглибив помилку ху
дожника псевдоноваторськими «знахід
ками», зокрема включенням збільше
ної проекції виконавців головних пар
тій — Лізи, Германа, Графині та ін., 
виправдовуючи цей прийом як показ 
«крупного плану».

Для мене спектакль став справжнім 
уроком. На щастя, свою помилку мені 
вдалося виправити у виставі «Пікова 
дама» Новосибірського театру опери та 
балету, де, вже йдучи за музикою, я 
створив художнє оформлення, що одер
жало схвальні відгуки глядачів і пре
си.

Хочу зупинитися ще на одній важ
ливій для мене роботі — балеті «Спар- 
так». Знов цікаві і плідні зустрічі з 
постановниками, прослухування музи
ки А. Хачатуряна, «вживання» у її 
розмаїтий образний світ. Сценографіч- 
не рішення прийшло не одразу; ху
дожні образи народжувалися один за 
одним, відшліфовувались — і відкида
лися для нових пошуків.

Спочатку рішення було пов’язане з 
відчуттям якоїсь світлої атмосфери, що 
асоціювалася з білим мармуром, з си
мультанною архітектурною компози
цією (ніби симфонія в камені) велич
ного Риму, а це створювало гострий 
контраст епізодам із Спартаком, всім 
сценам рабства і пригнічення. Однак 
таке оформлення було б доречним, ко
ли б спектакль називався «Тріумф 
Краса», а не «Спартак». Пошуки три
вали. І ось, нарешті, Колізей з його 
підземними лабіринтами, ареною, оба
греною кров’ю рабів, гладіаторів. Ви
никало багато варіантів сценографіч- 
ного рішення, яке відповідало розвит
ку драми. Монументальність форм не 
суперечила, а, як нам здавалося, під
креслювала музичний матеріал, «зву
чала» з ним в унісон. Костюми також 
мали допомогти розкриттю ідейного 
змісту твору, якнайкраще виявити 
контрастність музичних образів спек
таклю (шкіра, грубі тканини в одязі 
рабів та гладіаторів — і вишукані, 
сніжнобілі з золотом тоги вищої рим
ської знаті). Все це вписувалося в 
загальну монументально-похмуру кар
тину рабовласницького Риму.

Хотілося б ще сказати і про роботу 
художника з сучасними композитора
ми. Я пишаюся, що мені пощастило 
бути першовідкривачем оперних тво
рів Георгія Майбороди, інтерпрету
вати їх засобами свого мистецтва. Слід 
відзначити важливість взаєморозумін
ня з композитором, режисером, дири- 
гентом, а також творчої інтуїції, що 
базується на цьому взаєморозумінні і 
спільній мистецькій платформі. Якщо 
характер мислення композитора і 
художника подібний, то це дає можли
вість правильно відчути, зрозуміти і 
розкрити зміст твору. Так народжуєть
ся єдиний за стилем, цілісний, гармо
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нійний спектакль. Типовий приклад — 
вистава «Ярослав Мудрий». Не можу 
не сказати, з яким хвилюванням при
ступав до роботи. Я заглибився в пер
шоджерела, у вивчення образотворчих 
форм епохи Київської Русі — фресок 
Софії. І тут я відкрив для себе дивні 
речі. Древній живопис — фрески Київ
ської Софії, фрески новгородські, 
псковські, володимирські тощо — ма
ють, здавалося б, єдине стильове ко
ріння — візантійське, а як різняться

вони своїм колористичним настроєм! 
Чому? Що стало причиною того, що 
фрески Київської Софії за колоритом 
легші, блакитніші, ліричніші, я не бою
ся застосувати такий термін — імпре- 
сіоністичніші від їхніх по-своєму пре
красних, але більш визначених, яскра
во-контрастних «сестер» з Новгорода? 
Очевидно, не могло не вплинути се
редовище, природа, в якій творили ху
дожники того часу, залишаючи нам 
своє велике мистецтво.

Масштабні оперні полотна Г. Майбо- 
роди тісно пов’язані з історією україн
ського народу, з його природою.

Мені здається важливішим для су
часного художника відповісти не тіль
ки на питання, де відбувається дія чи 
той або інший епізод, а й що відбу
вається, тобто виявити усіма засобами 
театру ідейний зміст твору.

Ф. НІРОД

КНИГА ПРО Є. ЛИСИКА

У видавництві «Мистецтво» вийшла 
книга «Євген Лисик» (1978 р.). Автор 
монографії І. Диченко дав яскраву 
характеристику талановитого україн
ського радянського художника і пока
зав місце і значення його творчості в 
оперному та балетному мистецтві.

В особі Євгена Лисика український 
музичний театр має митця, який при
ніс славу не лише львівській сцені, 
де постійно працює: його постановки 
широко відомі далеко за межами рес
публіки. За оформлення опери Б. Ля- 
тошинського «Золотий обруч» у Львів
ському театрі опери та балету 
ім. І. Франка художника разом з ін
шими творцями спектаклю удостоєно 
Державної премії Української РСР іме
ні Т. Г. Шевченка.

Книга цікава не лише для художни
ків, а й для музикантів. Співдружність 
режисера і сценографа — необхідна пе
редумова успішного втілення твору, 
проте це не завжди буває в театрах.

Самобутня творчість Є. Лисика цін
на тим, що він в оформленні виста
ви шукає сучасне сценографічне рі
шення, виходячи з музичної драматур
гії.

ХРОНІКА
У Дніпропетровському театрі опери та 

балету поставлено оперу М. Мусоргського 
«Борис Годунов» (в редакції М. Римсько- 
го-Корсакова). Режисер — Ю. Чайка, дири
гент — П. Варивода, художники Анатолій 
та Володимир Ареф’єви, хормейстери —
B. Кіосе, І. Недзвецький, В. Пучков, ба
летмейстер — 3. Кавац. Головні партії ви
конують К. Смирнов, Н. Суржина, В. На- 
вроцький. М. Український, О. Востряков,
C. Колесникова, Д. Юрко та ін.

□ ---------
Творчий звіт-концерт заслуженого арти

ста УРСР, лауреата Державної премії 
СРСР, лауреата Міжнародного та Всесо
юзного конкурсів Євгена Косменка відбувся 
в Київському театрі опери та балету 
ім. Т. Г. Шевченка. До програми увійшли 
фрагменти з класичних балетів: Па-де-де з 
«Привалу кавалерії», «Арлекінади», Гран- 
па з «Свята квітів в Джензано», дивер
тисмент з «Пахіти». В концерті виступили 
солісти театру Н. Абрамова, Н. Єгорова, 
Л. Шатілова, Н. Березіна та ін.

□ ------------
Прем’єра музичної комедії «Російський 

ведмідь» Л. Лядової відбулася в Київсько
му театрі оперети. Режисер — Т. Кибаль- 
никова (дипломниця Київського театраль
ного інституту ім. І. Карпенка-Карого), 
диригент — Г. Бахія (дипломник Київської 
консерваторії ім. П. Чайковського), худож
ник — В. Заславський, балетмейстер — І. Ві
тебський.

У книзі І. Диченка проаналізовані 
кращі зразки сценографії митця: бале- 
ти «Спартак», «Легенда про кохання», 
«Ромео і Джульєтта», «Створення сві
ту», «Тіль Уленшпігель», опери «Борис 
Годунов», «Золотий обруч». Автор на
магається розкрити еволюцію творчос
ті художника, його неповторні грані у 
кожній новій виставі.

При спільності творчих засад, що ви
являються у прагненні до монумен
тальності й узагальнень, до поетичної 
символіки образів, І. Диченко наголо
шує на індивідуальності почерку ху
дожника у зображенні різних історич
них епох, суспільних явищ, героїв 
протилежних соціальних груп. Чутли
вість до вимог часу, новаторство пошу
ків, а подеколи й суперечливість про
понованих художником рішень розкри
вають його як митця активного і смі
ливого.

Розглядаючи окремі вистави, автор 
проводить цікаві паралелі з літератур
ними першоджерелами музичних тво
рів (О. Пушкін, В. Шекспір, Ш. де 
Костер), а також подає висловлю
вання композиторів щодо сценографіч- 
ного рішення творів. У книзі викори-

□ ---------
«Крила успіху» — так називається перша 

українська зонг-опера. ї ї  автори — лауреат 
Республіканської комсомольської премії 
імені Миколи Островського композитор 
О. Зуєв і поет О. Вратарьов.

Прем’єра відбулася в Запоріжжі у ви
конанні лауреата республіканського кон
курсу артистів естради вокально-інстру
ментального ансамблю «Чарівні струни» 
(керівник В. Бєлов). Постановку здійснив 
режисер В. Мишньов.

Вперше у творі такого жанру відображе
но нашу сучасність. Провідні теми — жит
тя радянської молоді, духовне становлен
ня особистості, дружба народів.

Музичній мові опери-зонгу властивий 
яскравий мелодизм, пісенно-танцювальний 
характер, вона тісно пов’язана з інтона
ціями і ритмами музичного побуту, естра
ди. Хочеться відзначити злагодженість і 
чистоту інтонацій і м’якість звучання ан
самблю виконавців.
Запоріжжя А. ХОДАКОВА

□ ----------
Балет Ю. Тер-Осипова «Малюк і Карл- 

сон» (за мотивами казки А. Ліндгрен) 
поставлено в Донецькому театрі опери та 
балету. Балетмейстер — В. Шкілько, дири
гент — В. Куржев, художник — Б. Купен- 
ко. Виконавці головних партій — Л. Хуто- 
рова (Малюк), В. Рассалюк (Карлсон), 
Г. Чайка (Фрекен Бок), Г. Володіна (Гу- 
нілла).

стано багато рецензій на спектаклі, які 
свідчать про високу оцінку творчості 
митця. Монографія чудово оформлена 
вміло підібраними ілюстраціями із 
сценографії Є. Лисика.

На жаль, автор більше уваги при
ділив балетним виставам і мало ана
лізує оперні, хоча два спектаклі «Бо
рис Годуцов» і «Золотий обруч» роз
глянуто досить повно. Згадка хоч би 
про оформлення опер «Заручини у 
монастирі», «Фра-Дияволо» чи «Любов
ний напій» дала б змогу краще про
стежити певну творчу еволюцію 
Є. Лисика.

Варто було б показати зв’язок ху
дожника із світовою музично-театраль
ною сценографією, що виявляється на
самперед у тонкому відчутті сучаснос
ті. Це дало б змогу побачити його своє
рідність у порівнянні з творчістю кра
щих сценографів сьогодення, як, на
приклад, всесвітньо відомий чеський 
художник Й. Свобода.

Важко погодитися з оцінкою «Рай- 
монди» О. Глазунова як твору, що 
провіщає імпресіонізм. Декорації тут 
вдало асоціюються з казковою фанта
стикою, що й відзначає 1. Диченко.

Сценографічна творчість Є. Лисика 
продовжується. Попереду нові пошуки, 
здійснення цікавих задумів.

□ ---------
В Одеському театрі музичної комедії по

ставлено мюзикл «Місто на світанку» 
В. Ільїна (лібретто Ю. Рибчинського за 
п’єсою О. Арбузова). Режисер — Е. Бутен- 
ко, диригент — І. Кільберг, художник — 
М. Івницький, костюми 3, Івницької, ба
летмейстер — І. Дідурко.

Сцена в вистави «Місто на світанку» 
В. Ільїна. Одеса. 1979 р.

Львів С. ПАВЛИШИН

і з



Криворізький
симфонічний
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Щопонеділка з різних кінців міста, яке простягнулось 
більш як на 100 кілометрів, до Будинку культури рудо
управління ім. XX з’їзду КПРС прямують з музичними ін
струментами викладачі дитячих музичних шкіл та учили
ща, гірники, шахтарі, службовці. Любов до колективного 
музикування веде сюди людей різних спеціальностей та 
віку

Тромбоніст оркестру — слюсар шахти «Центральна» В. Кух- 
тін, валторніст — кріпильник П. Липовий, кларнетист 
електрослюсар М. Чумаченко. Партію першої валторни ви
конує завідуючий позаштатним відділом культури райви
конкому С. Гайдар; групу контрабасів очолює голова прав
ління Жовтневого районного відділення Музичного това
риства УРСР В. Македонський. Систематично виступає з цим 
колективом співачка — викладач технікуму гірничої елек
тромеханіки Н. Прокопенко. В її репертуарі арія Йолан з 
опери Г. Майбороди «Милана», «Соловейко на калині» 
А. Коса-Анатольського та ін. .

Провідна роль в оркестрі, звичайно, належить викладачам 
музичного училища: А. Арнаутов — концертмейстер, скри
паль Г. Сандомирський з успіхом виконує першу частину 
концерту Брамса; Ю. Шульман — концертмейстер групи 
альтів.

Створений 1967 року невеликий ансамбль (перший керів
ник В. С. Покровський) з кожним сезоном набирав сил, 
упевненості і підвищував свою виконавську майстерність. 
В 1977 р. став дипломантом Першого Всесоюзного фестивалю 
самодіяльної художньої творчості трудящих і був запро
шений на заключний концерт у Києві, де з успіхом виконав 
увертюру А. Петрова до кінофільму «Приборкання вогню».

Нині цей колектив має повний склад сучасного симфоніч
ного оркестру, йому під силу партитури класиків та ра
дянських авторів. Крім вже згаданих творів, у репертуарі 
ентузіастів перша частина П’ятої симфонії Бетховена, увер
тюра до опери Вебера «Оберон», Угорський танець № 1 
Брамса, сюїта з музики Хачатуряна до драми Лєрмонтова 
«Маскарад», антракт до четвертої дії опери Данькевича 
«Богдан Хмельницький» тощо.

З 1977 р. оркестром керує завідуючий відділом духових 
та ударних інструментів музичного училища В. Дроботу- 
шенко. Його фаховій майстерності, ентузіазму та організа
торському хисту колектив значною мірою завдячує своїми 
успіхами. Справді, керівникові, крім суто творчих проблем, 
доводиться вирішувати безліч справ: замовляти в інших 
містах партитури, самому переписувати партії, налагоджу
вати репетиційний процес.

Успішна діяльність колективу була б неможлива без 
всебічної підтримки відділу культури міськвиконкому і по
стійної турботи правління відділення Музичного товариства 
УРСР, які роблять усе можливе для творчого зростання 
оркестру. Завдяки щирій, зацікавленій і кваліфікованій 
допомозі він став помітною художньою одиницею у вели
кому індустріальному центрі і користується заслуженою 
популярністю. Жоден святковий концерт, міський вечір тру
дової слави, тиждень музики для дітей та юнацтва не об
ходиться без його участі. Оркестр — частий гість у палацах 
культури і клубах заводів та шахт, а також в учбових 
закладах.

Приємно, що криворізький оркестр досяг значних успіхів. 
На нашу думку, він має перспективу дальшого удоскона
лення виконавської майстерності та підвищення творчої 
активності і саме тому потребує допомоги. Перш за все, 
однієї репетиції на тиждень йому замало, треба збиратись 
хоча б по два рази, щоб проводити групові репетиції, доби
ваючись точнішої інтонації, ансамблю, культури штриха.

Додаткові труднощі (не тільки для криворізького колек
тиву) створює відсутність власних нотних бібліотек. Це 
питання частково можна б вирішити, замовивши оркестро
ві партії в Музфонді. Та оскільки на Україні вже діє ба
гато як самодіяльних, так і навчальних симфонічних ор
кестрів (у музичних училищах та школах), то слід би 
республіканським методичним центрам і Музичному това
риству разом з Музфондом налагодити розмноження оркест
рових партій популярних симфонічних творів і створити 
бібліотеки для таких колективів по всій республіці.

Потрібна допомога і в придбанні інструментарію, особли
во — оркестрового «господарства» (струн, каніфолі, тростин 
тощо),— самим палацам культури вирішення таких питань 
не під силу.

Нарешті, настав час республіканським організаціям взяти 
під свою опіку кращі самодіяльні симфонічні колективи, 
щоб систематично за певним планом подавати їм методич
но-творчу допомогу, залучаючи провідних диригентів. Ефек
тивною формою допомоги може бути стажування при про
фесіональних колективах. Такий метод підвищення квалі
фікації вже кілька років застосовується в роботі з керів
никами самодіяльних хорів. Багато з них скористалися 
можливістю вивчати методику занять, консультуватися у 
фахівців капели «Думка», хору ім. Гр. Верьовки, камерного 
хору та Державної капели бандуристів.

При прослухуванні криворіжців подумалося: слід би ор
ганізувати (звичайно, після певної підготовки) періодичні 
звіти кращих самодіяльних симфонічних оркестрів у ве
ликих музичних центрах, а згодом і в столиці республіки. 
Це було б важливим моральним стимулом у їхній творчо 
цікавій і організаційно складній роботі, а слухачі відкрили 
б для себе нові колективи ентузіастів, які в містах, де 
немає професіональних оркестрів, пропагують симфонічну 
музику.

І. ГАМКАЛО

СПІВАЮТЬ СТУДЕНТИ
Хор студентів Донецького музично-педа

гогічного інституту — активіст у концерт
ному житті Донбасу, пропагандист класич
ного та сучасного хорового мистецтва. 
Вже не один рік він цікаво та професіо
нально виступає на концертній естраді, і 
зараз про нього можна говорити як про 
самостійний художній колектив.

Керівник хорового, класу Донецького му- 
, зично-педагогічного інституту і головний 
'диригент хору —: кандидат мистецтвознав
ства П. Д. Горохов. Вихованець К. К. Піг- 
'рова взяв від свого педагога не тільки 
суто професійні навички і художньо-творт 
чі настанови, а й основні педагогічні принт 
ципи.

Керівник виховує у студентів і здат
ність до самостійної роботи, і тонке від
чуття специфіки та культури хорового спі
ву: протяжність кантилени, чіткість і 
строгість фразування, пластичність у  ди
намічних переходах, відчуття темброво- 
кодористичних можливостей голосів.

Першою по-справжньому великою і сер
йозною роботою став виступ з «Реквіємом» 
Моцарта (диригент — заслужений артист 
УРСР І. Лацанич); Виконання викликало 
значний інтерес: хор не тільки подолав 
технічні труднощі, але й зміг художньо
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повноцінно розкрити образно-емоційний 
зміст твору.

До 85-річчя С. Прокоф’ева колектив ви
конав разом з симфонічним оркестром До
нецької філармонії на батьківщині компо
зитора в селі Красному і в Донецьку кан
тату «Олександр Невський» (диригент — 
заслужений артист УРСР П. Кравченко). 
Досконалою була також інтерпретація ора
торії «Пори року» Гайдна, що виявилася 
серйозним екзаменом на професіональну 
зрілість. Великий обсяг твору, складність 
поліфонічного письма (подвійні фуги, труд
нощі інтонаційної стилістики) — все це 
зумовлює нечасте його виконання. Тим 
більш цінною є ініціатива П. Горохова, 
який взявся до роботи над ораторією. 
Остання праця хору — кантата С. Танєєва 
«Іоанн Дамаскін», яка вперше прозвучала 
в Донецьку (диригент П. Кравченко).

Хор студентів Донецького музично-педа
гогічного інституту за короткий час став 
провідним професіональним' колективом об
ласті. Постійний контакт з ним підтримує 
Донецьке відділення Спілки композиторів 
України. На останньому його пленумі хор 
став першим виконавцем нових творів 
місцевих авторів.

Донецьк Д. КВАСЮК

Четвертий рік працює при Донецькому 
Палаці культури ім. Калініна музичний- 
лекторій для робітників, створений прав
лінням обласного відділення Музичного то
вариства УРСР. Заняття проводить двічі 
на місяць лектор-музикознавець філармонії 
В. Запороженко — в холодну пору року в 
залі або кімнаті відпочинку гуртожитку, 
а влітку — на агітмайданчику. Відвідуван
ня завжди активне.

Нещодавно тут відбулася конференція 
слухачів, де обговорено два питання: чи 
задоволені вони програмою лекторію та які 
небажання надалі? Робітники й ' спеціалі
сти підприємства схвалили ініціативу Му
зичного товариства і висловили ряд про
позицій щодо розширення тематики, про 
запрошення улюблених артистів та колек
тивів ілюструвати лекції.

Подібні лекторії є у Горлівці, Жданові, 
Краматорську та інших великих промисло
вих центрах, а також у багатьох селах.

В Донецькій області діють Музичні фа
культети при 98 народних університетах 
культури. '

' ~ - В. СЕРГЄЄВ
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2. С одною думой в годьі ураганньїе - 
За мать-Отчизну ,сестри \  ь
В бой священний шли;
Сломив врага, Победой осиянние, 
Под мирним небом расцвели.

3. Цвети, Россия,— ширь необозримая! 
С тобою любо сестрам 
Жить одной судьбой:
Да будет вечно дружба нерушимая 
Семьи народов трудовой!

4. Плечом к плечу свой труд вершим
уверенно:

В грядущий мир, прекрасний,
Как весни пора,
С тобой йдем дорогой светлой Леннна, 
Россия, старшая сестра!
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3. З міжпланетних висот, 
Котрим заздрить орел,
Я лечу до осок,
До Дніпрових джерел. 
Над струмком журавель 
Дасть на щастя перо — 
Із російських земель 
Котить хвилі Дніпро.

4. Нерозлучні з струмком 
Верболози Дніпра 
Так, як хліб з рушничком, 
Так, як з братом сестра. 
Над струмком журавель 
Дасть на щастя перо —
Із російських земель 
Витікає Дніпро.

5. Щоб завжди для братів 
Колосилось добро,
Із російських країв 
Котить хвилі Дніпро.
У країна-сестра 
І сестра — Білорусь 
Вільним плином Дніпра 
Возвеличують Русь.

16



КОМСОМОЛ, ПАМ’ЯТАЙ! М узи к а  Ю. Рож авеьког 
Слова Л. Реви

У суворі часи 
В комсомол ми вступали,
І в окопах війни
Молодь поруч з батьками була.
Любий зоряний край
Ми в жорстоких боях захищали.
Комсомол йшов на бій, (2)
Щоб Вітчизна жила!

Скільки їх, молодих,
Бойових та завзятих, 
Залишилось навік 
На полях у чужій стороні.
То за мир на землі 
Полягли наші славні орлята. 
Комсомол, зберігай (2)
Світлу пам’ять про них!

Ви у сонячні дні 
Комсомольцями стали,
Мирні справи вершить 
Вам, хлоп’ята, Вітчизна дала. 
Бережіть рідний край 
І весну, що батьки відстояли. 
Комсомол, вирушай (2)
На великі діла!
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ПІСНЯ ПРО РІДНИЙ ЗАВОД п у а ^ лп р и с7я ч ^ ао Леніна ааводу ” ЛеНІНСЬКа

Слова О. Ю щ енка М узи к а  П. М айбороди

2. Плинуть, бруняться в пам’яті З
дні

І воскресають походи...
Був ти бійцем в громадян

ській війні, 
Наш ветеране-заводе.

Приспів.

В дні Вітчизняної серце твоє 
Не побоялось негоди. 
«Железняков» то ж за тебе 

встає,
Наш ветеране-заводе.

Приспів.

и Сяють над островом рідні
вогні

Миру, любові та згоди.
В комуністичні прямуєш ти
__ дні,
Наш ветеране-заводе.

Приспів.

і. Ленінським іменем «Кузня».
кує

Щастя для всього народу,
І не старіється серце твоє, 
Наш ветеране-заводе!

Приспів.
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Гостинними словами «Добро дошлі» 
зустрічали мешканці Загреба послан
ців нашої республіки, які прибули на 
святкування Днів української культури 
в Хорватії. Афіші вже заздалегідь по
відомляли про виступи відомих худож
ніх колективів і виконавців.

Музичні фрази пісень «Краю мій, моя 
ти Батьківщино» і «Реве та стогне 
Дніпр широкий» стали прологом до 
урочистого концерту, який відбувся в 
одному з найбільших у Югославії кон
цертному залі імені В. Лисинського.

З словами привітання до гостей звер
нувся республіканський секретар з пи
тань культури, освіти і фізичної куль
тури Стипе Шувар. Зі словом-відповід- 
дю виступив глава делегації УРСР, мі
ністр культури республіки С. Д. Без- 
клубенко.

Палкими оплесками зустріли гляда
чі виступи Є. Мірошниченко, Д. Гнатю- 
ка, А. Солов'яненка, А. Кочерги, С. Ро- 
тару, тріо бандуристок «Дніпрянка», 
тріо Мареничів, артистів ансамблю 
танцю УРСР імені П. Вірського, Київ
ського камерного хору, самодіяльного 
ансамблю танцю «Запорожець».

На урочистому відкритті Днів були 
присутні Голова Президії СР Хорватії 
Яков Блажевич, Генеральний консул 
СРСР у Загребі В. О. Гусєв.

Українські митці виступали також у 
містах Ріека, Спліт, Задар.

З гастрольної поїздки по Франції 
повернулася група українських артистів. 
Соліст Київської філармонії, лауреат 
міжнародних конкурсів Валерій Буймі- 
стер розповідає:

—  За ЗО днів ми виступили з 25 кон
цертами. Наш колектив —  це солісти 
Київського театру опери та балету Ва
лентина Соколик, Дніпропетровської 
опери Микола Полудьонний, Київської 
філармонії Елеонора Пірадова, Воло
димир Самофалов, а також тріо бан
дуристок Українського телебачення і 
радіо у складі Антоніни Мамченко, 
Світлани Петрової та Алли Шутько, са
модіяльний ансамбль Жовтневого Па
лацу культури «Горлиця» та інші. Ми 
виступали в Парижі, потім у Лотарін- 
гії, Ельзасі, в Нормандії. Найбільш від
повідальним був концерт у столиці
В. Буймістер.

Франції, присвячений 25-річчю вступу 
Радянського Союзу в ЮНЕСКО.

Запам'яталися виступи в передмістях 
Парижа, де ми зустрічалися з активі
стами Товариства «Франція —: СРСР», 
представниками мерій. Французи ціка
вилися нашим музичним життям, тим, 
як організовано у нас навчання. Особ
ливо багато запитань чули ми, відві
дуючи школи: чимало учнів вивчають 
російську мову, і їм, звичайно, було 
дуже цікаво розмовляти з радянськи
ми гостями.,

У програмах «Танці і пісні України» 
звучали і класичні твори, і народні ме
лодії. Відчувалося, що публіка дуже 
цікавиться українським фольклором. 
З задоволенням слухали і класику: я 
виконував каватину Фігаро з опери 
«Севільський цирульник» Россіні, арію 
Роберта з опери «Іоланта» Чайковсько- 
го, романси.

Розмову вела О. МЕЛЬНИК

Двадцять п'яту зарубіжну подорож 
закінчив Український народний хор 
імені Гр. Верьовки. Майже три місяці 
тривали гастролі колективу по країнах 
Латинської Америки —  Мексіці, Г вате- 
малі, Домініканській Республіці, Коста- 
Ріці, Колумбії, Венесуелі, Сальвадору 
та Бразілії.

Свої виступи колектив скрізь розпо
чинає «Привітальною піснею» А. Авді- 
євського на слова Д. Луценка. До про
грами увійшли українські та російські 
народні мелодії, твори А. Філіпенка, 
І. Шамо, О. Білаша, Є. Станковича, 
В. Верменича, А. Пашкевича, вокально- 
хореографічна композиція «Розквітай, 
наш рідний край», хореографічні ком
позиції «Запорожці», «Метелиця», «Го
лубка». У репертуарі українських арти
стів — популярні в країнах Латинської 
Америки мексіканські народні пісні 
«Куку-ру-ку-ку», «Гвадалахара», «Мак- 
нянітас», венесуельська «Альма мяке- 
ру» та інші.

Великий успіх випав на долю наших 
танцюристів під час недавніх гастролей 
по містах Сполучених Штатів Америки 
і Канади. У складі концертної групи 
поряд з такими славнозвісними профе
сіональними колективами, як «Берізка», 
«Жок», «Бахор», «Летува» та інші, ви
ступав самодіяльний колектив із Льво
ва —  лауреат премії Ленінського комсо
молу, заслужений ансамбль танцю 
«Юність» (художній керівник —  народ
ний артист УРСР М. Вантух).

* * *
У Днях культури СРСР у Швейцарії 

брав участь народний ансамбль танцю 
«Весна» Львівського Палацу культури 
залізничників, яким керує Г. Назаренко. 

♦ * *
З кожним роком міцніють творчі 

зв'язки львів'ян з друзями у містах- 
побратимах соціалістичних країн. Часто 
виступають художні колективи та солі
сти Львівської державної філармонії у 
Польській Народній Республіці —  в Же
шуві, Перемишлі. Нещодавно в містах 
Жешувського воєводства за ініціативою 
товариств дружби та тщорчих зв'язків 
з СРСР було проведено концерти, у 
яких з великим успіхом виступив народ
ний хор «Нова Яворівщина» Будинку 
культури села Нрво-Яворівське Яворів- 
ського району (художній керівник ан
самблю М. Жеплінський), _

В Угорській Народній Республіці 
пройшли виступи заслуженого народ
ного вокально-хореографічного ансамб
лю УРСР «Галичина» (художній керів
ник О. Бобків). З мистецтвом колективу 
познайомилися мешканці Будапешта, 
Бараня-Добрецена, Печі та інших міст.

* * * *
Тепло приймали глядачі виступи со

лістки Львівської філармонії, лауреата 
Міжнародного конкурсу Ольги Баси- 
стюк, яка у складі радянської делега
ції відвідала Сполучені Штати Америки.

* * *
Естрадний вокально-інструментальний 

ансамбль Львівської державної філар
монії «Ватра» здійснив цікаву концерт
ну подорож до Індії. В програмах кон
цертів прозвучали пісні радянських ком
позиторів, обробки українських народ
них пісень та оригінальні твори керів
ника ансамблю заслуженого артиста 
УРСР Івана Поповича.

Л. МАКСИМЕНКО

Вп’яте приїхав на гастролі до Києва один 
з кращих вокально-інструментальних ан
самблів країни «Орера» (Тбілісі). У його 
складі відомі естрадні співаки Нані Бре- 
гвадзе і Вахтанг Кікабідзе. Грузинські ар
тисти показали самобутню програму — 
аранжування народних пісень, твори су
часних композиторів.

На фото: співають Нані Брегвадзе та 
Вахтанг Кікабідзе.
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Д І Т Я М —Щ А С Л И В Е  М А Й Б У Т Н Є
« Д ІТ И -Ц Е  НАШЕ МАЙБУТНЄ, ЇМ ДОВЕДЕТЬСЯ ПРО

ДОВЖУВАТИ СПРАВУ СВОЇХ БАТЬКІВ І  МАТЕРІВ. 
ВОНИ, Я ВПЕВНЕНИЙ, ЗРОБЛЯТЬ ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ 
КРАЩИМ І ЩАСЛИВІШИМ» — ЦЕ СЛОВА З ПРИВІТАН
НЯ ТОВАРИША Л. І. БРЕЖНЄВА, З ЯІГЯМ В/Я ЗВЕР
НУВСЯ ДО ДІТЕЙ ПЕРШОГО ДНЯ НОВОГО РОКУ. 
ВИСТУП ЦЕЙ ЗАПОЧАТКУВАВ У НАШІЙ КРАЇНІ 
ВІДЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО РОКУ ДИТИНИ, 
ПРОГОЛОШЕНОГО XXXV СЕСІЄЮ ГЕНЕРАЛЬНОЇ АСАМ
БЛЕЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ.

РАДЯНСЬКИЙ НАРОД ЩЕДРО ВІДДАЄ ДІТЯМ УСЕ, 
ЩОБ ВОНИ ВИРОСТАЛИ ЗДОРОВИМИ, МУЖНІМИ, ОСВІ

ЧЕНИМИ ЛЮДЬМИ, ГАРТУВАЛИ СВІЙ ХАРАКТЕР, РОЗ
ВИВАЛИ ЗДІБНОСТІ, РОЗШИРЮВАЛИ КРУГОЗІР. ДЛЯ 
ДІТЕЙ ПИСЬМЕННИКИ ПИШУТЬ КНИГИ, ТЕАТРИ 
СТАВЛЯТЬ СПЕКТАКЛІ, КІНЕМАТОГРАФІСТИ СТВОРЮ
ЮТЬ ФІЛЬМИ, КОМПОЗИТОРИ ПИШУТЬ ОПЕРИ, ВАЛЕ
ТИ, ПІСНІ. ДІТЯМ — ПАЛАЦИ І  БУДИНКИ ПІОНЕРІВ, 
ДИТЯЧІ ЗАЛІЗНИЦІ, СТАДІОНИ, СТАНЦІЇ ЮНИХ ТЕХ
НІКІВ І  ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ, САНАТОРІЇ, ТАБОРИ 
ПРАЦІ І  ВІДПОЧИНКУ. ЗМІСТОВНЕ ДОЗВІЛЛЯ ДІТИ І 
ПІДЛІТКИ ПРОВОДЯТЬ У 17,5 ТИСЯЧАХ СПЕЦІАЛІЗО
ВАНИХ ЗАКЛАДАХ.

ШИРОКО ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ МІЖНАРОДНИЙ РІК ДИТИ
НИ І  В НАШІЙ РЕСПУБЛІЦІ.

Заступник міністра освіти УРСР І. С. ХОМЕНКО

Міністерство культури УРСР, ЦК ЛКСМУ, Спілка ком
позиторів та Музичне товариство України проводять рес
публіканський конкурс на кращу патріотичну пісню для 
дітей та юнацтва. Він сприятиме зміцненню контактів між 
творчими спілками та дитячими художніми колективами, 
збагатить їх репертуар яскравими творами. Нові мелодії 
вже прозвучали в концертах хорів «Дзвіночок», «Щедрик», 
«Зарница» (Київ); ансамблю пісні і танцю «Червона гвоз
дика» (Дніпропетровськ); хору «Дударик», вокально-інстру
ментального ансамблю «Ассоль» (Львів); хору середньої 
школи № 2 м. Ужгорода.

Спільно з Комітетом по телебаченню і радіомовленню 
проведено республіканський телеконкурс піонерської пісні, 
в якому взяли участь хорові колективи, вокальні ансамблі, 
окремі виконавці — учні загальноосвітніх шкіл та поза
шкільних закладів республіки. У квітні — травні цього ро
ку близько 500 юних аматорів, які стали переможцями

конкурсу «Пісня скликає друзів», зібралися в піонерському 
таборі «Молода гвардія», де відбувся заключний концерт.

Цікаво, зокрема, пройшов Тиждень музики для дітей та 
юнацтва в Дніпропетровській, Полтавській областях. У Кри
му виступав хор «Дзвіночок» Київського Палацу піонерів 
та школярів імені Миколи Островського, учасники хорової 
студії «Піонерія» з міста Желєзнодорожний Московської 
області. До речі, ця студія — шеф дитячого хорового колек
тиву кримського радгоспу «Славне». Російські і українські 
школярі дали спільний концерт дружби. У кожній школі 
Ровенської області відбулися свята пісні, де виступили 
учні ДМШ і загальноосвітніх шкіл, музичного училища, 
студенти Інституту культури.

«Усе найкраще — дітям» — ці слова повинні стати деві
зом у роботі кожної школи, позашкільної установи, до
шкільного закладу. Про це йдеться і в спільній постанові 
колегій Міністерства освіти і культури УРСР. У республіці 
заплановано будівництво п’яти палаців піонерів і школя
рів: у Дніпропетровську, Донецьку, Львові, Керчі та Уж
городі.



Начальник відділу учбових закладів Міністерства куль
тури УРСР О. Д. ТИЩЕНКО.

Виховання дітей — всенародна турбота. Як яскраве свід
чення цього наведу такі цифри: у республіці створено 
1088 музичних, художніх і хореографічних шкіл, в яких 
навчаються 261594 дітей і працюють 28 тисяч викладачів. 
Мережа ця постійно зростає — щороку відкривається 50 но
вих закладів, в основному у робітничих селищах і сільській 
місцевості.

Міністерство культури УРСР здійснює широку систему за
ходів, пов’язаних з Міжнародним роком дитини. У школах, 
профтехучилищах, будинках і палацах піонерів, клубах, те
атрах, концертних залах відбулися музичні фестивалі, свята 
піонерської і комсомольської пісні, симфонічні вечори, 
лекції-концерти, зустрічі з діячами мистецтв.

Цього року особливу увагу зосереджено на проведенні 
Тижня музики для дітей і юнацтва в сільській місцевості. 
До школярів виїжджали артисти, композитори, поети. Діти 
мали нагоду познайомитися з кращими мистецькими ко
лективами республіки.

Протягом 1979 року передбачено організацію науково- 
практичних конференцій, семінарів з актуальних питань 
музично-естетичного виховання. Завершено десятирічну 
експериментальну роботу з дітьми 4—6 років на базіДМШ 
№ 4 міста Одеси під керівництвом Міністерства культури 
УРСР. Цей цінний досвід узагальнено у вже виданому спе
ціальному посібнику. Він знайомить з принципово новою 
методикою, характерною рисою якої є поєднання групових 
і індивідуальних форм роботи, побудованих на ігрових мо
ментах, на музично-пісенному матеріалі для дошкільнят.

Зроблено ще один важливий крок у створенні комплекс
ної системи естетичного виховання, що є визначальним 
у нашій діяльності.

«Мир, щастя дітей планети»... Під таким девізом у Но- 
воволинську пройшов Другий фестиваль дружби дітей со
юзних республік, присвячений Міжнародному року дитини. 
На запрошення юних волинян у піонерському святі взяли 
участь посланці Російської Федерації, Білорусії, Таджики
стану, Латвії, Молдавії, Туркменії. Вони познайомилися з 
шахтарським містом, виступали на концертах та вечорах 
інтернаціональної дружби, зустрічалися з передовиками 
виробництва, воїнами Радянської Армії.

Вже четвертий рік у середніх школах № 2 міста Ужго
рода та № 6 селища Стебник на Львівщині проводиться 
поглиблене вивчення музики за експериментальною про
грамою, розрахованою на три тижні. Одне із завдань цього 
експерименту — дослідження впливу музичних занять на 
розвиток творчої фантазії, активності, формування власної 
думки.

Програма передбачає цілий комплекс завдань і вправ, 
спрямованих на зміцнення пам’яті, концентрацію та роз
поділ уваги, координацію рухів. В основу її покладено пе
дагогічний досвід вчителя середньої школи № 2 3. Жофча- 
ка, який багато років удосконалює форми і методичні при
йоми організації уроку, веде велику дослідницьку роботу. 
Використано також метод відносної сольмізації, який те
пер широко застосовується.

Саме на базі цієї школи було проведено республіканську 
нараду-семінар вчителів-експериментаторів. Відкриті уроки 
в 1-х та 4-х класах продемонстрували високу педагогічну 
майстерність учителя, відмінну підготовку і різнобічний 
розвиток школярів. Присутні ознайомились із системою 
естетичного виховання у школі в позаурочний час. Тут 
успішно працюють платні музичні гуртки, створено ор
кестр народних інструментів, ансамбль баяністів, ВІА, хоро
ві колективи.

А. ВЕРЕЩАГІНА, Т. ХАРЧЕНКО
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Шкільний
оркестр

Проходячи повз великий будинок на розі вулиць Уша- 
кова і Немировича-Данченка у Львові, чуєш гомін дитячих 
голосів, звуки різних музичних інструментів. Можна поду
мати, що тут розмістилася музична школа. Справді, школа, 
але не музична, а загальноосвітня № 28 з німецькою мовою 
навчання, та славиться вона тим, що музика стала невід
дільною від життя школярів. Мовиться не про окремі уроки 
та обов’язковий спів у шкільному хорі: досить переступи? 
ти поріг, щоб одразу переконатися, яка тут атмосфера по
ваги і любові до мистецтва. У вестибюлі — велика дошка 
з порадами для батьків. Одна з них — «Привчайте дітей 
слухати і розуміти музику».

Небагато у Львові шкіл, які мають власні інструментальні 
музичні колективи, а в цій існують два ансамблі скрипалів 
(старших і молодших класів), ансайблі віолончелістів, бан
дуристів, баяністів і акордеоністів, оркестр народних ін
струментів та духовий і, нарешті, симфонічний, відомий 
далеко за межами міста.

Понад двадцять років минуло відтоді, як за ініціативою 
тодішнього директора П. І. Ковалишина було організовано 
невеликий учнівський ансамбль, що незабаром перетворив
ся на оркестр народних інструментів. Поступово музикою 
захоплювалося дедалі більше дітей, а з відкриттям при шко
лі музичної студії стало можливим створення симфонічного 
оркестру. Першими керівниками й диригентами його були 
Б. А. Якимович та І. І. Киричинський.

Успіх прийшов не відразу: спочатку не вистачало інстру
ментів, нот, відповідного репертуару. Юних музикантів 
підтримали філармонія та кафедра струнно-смичкових ін
струментів консерваторії; вони подарували оркестрові інст
рументи. Школярі захопилися грою у «справжньому» сим
фонічному оркестрі. І цей ентузіазм юних музикантів, по
множений на працю та наполегливість диригента, який 
добирав репертуар, робив аранжування, розписував партії, 
водночас навчаючи гри на деяких інструментах, не могли 
не дати наслідків. Перші ж публічні виступи пройшли з 
великим успіхом, вони продемонстрували досить високий 
рівень виконавської майстерності цього не зовсім звичай
ного самодіяльного колективу.

Справу свого попередника І. І. Киричинського продовжує 
недавній випускник Львівської консерваторії Б В. Дулибд, 
який вже четвертий рік стоїть за пультом шкільного сим
фонічного оркестру.

Мені довелось побувати на одній з репетицій, що від
буваються двічі на тиждень. Цікаво спостерігати, як го
мінкі, жваві та трохи пустотливі діти стають серйозними, 
зосередженими. Цього разу, готуючись до наступного огля
ду, працювали над Сюїтою на теми українських пісень 
І. ї. Киричинського та обробкою ігісні А. Й. Коса-Анатоль- 
ського «Від Москви до Карпат». Після репетиції знайомлюся . 
з дітьми. Вони захоплено розповідають про свої заняття,

В оркестр приходять з третього класу, а до цього у му
зичній студії оволодівають яким-небудь інструментом. Ось, 
наприклад, наймолодші оркестранти Гліб Шележко та Ігор 
Кондир з 4-го класу вчаться по класу скрипки, грають в 
унісоні скрипалів, вони завзяті шахісти, ходять на пла
вання, відмінники навчання. Оксана Максимелян та На
таля Ставинська грають в оркестрі три роки, з шостого 
класу. Музичну студію вони закінчили і' тепер самостійно 
удосконалюють своє навчання.

Багато школярів оволоділо кількома музичними інстру
ментами. Семикласник Ігор Орібко, наприклад, у студії 
навчається по класу фортепіано, а в симфонічний оркестр 
прийшов як тромбоніст. На цьому інструменті він навчився 
грати в духовому оркестрі школи. «Ветерани» оркестру де  ̂
сятикласники Юрій Серафин і Микола Варивода- грають на 
трубі, а в ансамблі баяністів-акордеоністів — на акордеонів 
І це не «вундеркінди», а звичайні діти, яким допомогли 
правильно організувати свій час, розкрити здібності.

Юні оркестранти з гордістю розповідають про концертні 
подорожі до Москви, Ленінграда, Волгограда, Мінська, Киє
ва, Одеси.

Під час перебування в Москві колектив нагородили брон
зовою медаллю Виставки досягнень народного господарст
ва. У клубі інтернаціональної дружби школи зберігаються 
пам’ятні фотографії, численні грамоти Міністерства освіти 
і Міністерства культури УРСР.

Сьогодні в оркестрі — понад 60 любйтелів-музикантів, що
року вони поповнюють свій репертуар новими творами. 
У програмі шкільного симфонічного — музика Баха, Бетхо- 
вена, ІПуберта, Моцарта, Доніцетті, ДворЖака, Глінки, Ли- 
сенка, Кабалевського, Коса-Анатольського, обробки пісень 
Островського, Тулікова, аранжировки народних пісень.

Урочисті збори, святкові демонстрації, жодна шкільна по
дія не обходиться без участі оркестру. Щорічно проводять
ся звітні концерти колективу в театрі ім. М. Заньковецької 
або в Палаці культури ім. Ю. Гагаріна. Школярі часто 
виступають перед виборцями, бувають у своїх шефів на 
автобусному заводі, беруть участь у районних та міських 
оглядах, у традиційних концертах фестивалю мистецтв 
«Львівська золота осінь». Симфонічний оркестр 28 школи — 
дипломант І ступеня Республіканського огляду дитячої ху
дожньої самодіяльності на честь 60-річчя Радянської влади.

Цікаве зауваження: нещодавно вчені Прибалтики довели, 
що у тих дітей, які займаються музикою, швидше виробля
ється гострота мислення, краще розвиваються загальні здіб
ності, а це позначається на процесі навчання. Чудове свід
чення цього — досвід львівської школи: в оркестрі немає 
жодного відстаючого. Вчителі загальноосвітніх дисциплін 
влаштовують консультації, додаткові заняття, але здебіль
шого учні самостійно долають труднощі.

«Коли я прийшов працювати сюди,— пригадує директор 
школи Іван Лук’янович Ейфлер,— часом виникав сумнів, чи 
доцільно приділяти таку велику увагу музиці в загально
освітній школі, яка, крім того, спеціалізована. Але за п’ять 
років роботи я переконався, що музика необхідна дітям,— 
вона якнайкраще позначається на їхньому навчанні й ви
хованні. Красномовний і той факт, що понад п’ятнадцять 
років у школі немає правопорушників, проблема вільного 
часу школярів вирішена».

Добру справу роблять педагоги школи. І не може не ди
вувати байдужість професійних музичних колективів, шефів, 
відповідних установ, які б могли всіляко допомагати ор
кестрові. Корисними були б зв’язки з львівськими компози
торами, які б .спеціально писали твори для дітей.

Багато колишніх учасників симфонічного оркестру обра
ли музику своїм фахом, навчаються в музичному училищі, 
консерваторії, але й для тих, хто не став професіоналом, 
музика лишається захопленням на все життя. Випускники 
школи грають у симфонічному оркестрі політехнічного ін
ституту, в самодіяльних ансамблях вузів та середніх спе
ціальних учбових закладів міста.

З цього приводу варто нагадати слова Дмитра Кабалев- 
ськбго: «Загальноосвітня школа повинна забезпечувати есте

ти ч н е  виховання всіх школярів. І сьогодні особливо важ
ливо помічати будь-які успіхи, підтримувати^ будь-яку іні
ціативу, розповідати про кожний факт, який може стати 
прикладом для тих, хто хоч якоюсь мірою, хоч якоюсь 
формою причетний до теорії і практики музично-естетич
ного виховання радянських школярів».

. Львув Л. МАКСИМЧУК

Камерний оркестр училища ім. Р. Гліера.
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З турботою
про юних

«Усе найкраще — дітям» — ці слова, що стали девізом ни
нішнього Міжнародного року дитини, відповідно спрямову
ють роботу Харківського обласного відділення Музичного 
товариства УРСР. Естетичному вихованню дітей та юнацтва 
тут надається велика увага. Так, у цьому навчальному ро
ці для старшокласників та учнів професійно-технічних 
училищ уперше відкрилися постійно діючі музичні лекторії, 
їх слухачі не тільки школярі Харкова, а головним чином 
їх однолітки у віддалених районах області. Таке зосере
дження уваги на сільській аудиторії відповідає Постанові 
ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про заходи по дальшо
му поліпшенню культурного обслуговування сільського на
селення». Із 23 лекторіїв — 15 діють у Барвінківському, 
Близнюківському, Дворічанському, Ізюмському, Куп’янсь- 
кому, Лозівському та Чугуївському районах.

Заняття проводять щомісяця музикознавці І. М. Воро- 
ніна, В. М. Гончарова, Є. С. Шапіро. Кожен має постійну 
аудиторію, і це дуже важливо: діти звикають до лектора, 
не соромляться відповідати на запитання, часто такі за
няття переходять у відверту розмову...

З року в рік тематика цікавіша і різноманітніша. Стало 
звичним на засіданнях художньої ради систематично за
слухувати розгорнуті тези лекцій. їх спільне обговорення 
сприяє виробленню єдиних критеріїв, допомагає обмінюва
тися досвідом.

Звичайно жодне заняття не обходиться без звучання пла
тівок, магнітофонних записів. Часто виступають солісти фі
лармонії — співаки Т. Томчук, О. Недобора, піаніст Н. Ду- 
биненко.

Кількість лекторіїв планується збільшити, ширше залу- 
чаючи до цієї роботи педагогів і старшокласників ДМШ, 
а також пропагандистів — учителів музики загальноосвіт
ніх шкіл. За ініціативою Музичного товариства і при ак
тивній допомозі голови Жовтневого районного відділення 
Є. М. Борзих створено дитячу філармонію. ї ї  двері гостин
но розчинені перед школярами (їм видано безплатні абоне
менти) .

Є в дітей і свої клуби. Так, учасники оркестру народних 
інструментів Будинку культури Зміївської ДРЕС заснували 
«Клуб любителів народної музики» у селищі Комсомоль
ське Готвальдівського району. Керує ним член правління 
обласного відділення Музичного товариства Н. Біленька. 
Тут часто влаштовуються бесіди про композиторів, відомих 
виконавців, концерти за участю викладачів та студентів 
Харківського інституту мистецтв, Інституту культури, му
зичного училища. Оригінально, з смаком оформлені абоне
менти для членів клубу.

Справжнім святом став традиційний Тиждень музики 
для дітей та юнацтва. Товариство організувало близько 
50 зустрічей з композиторами, артистами, юними музикан
тами з Вільнюса і Підмосков’я.

Відкрився Тиждень урочистим концертом, у якому взяли 
участь народна артистка УРСР В. Арканова, заслужений 
артист УРСР Б. Жайворонок, кращі дитячі колективи — 
хор «Скворушка» Палацу піонерів та школярів імені 
П. Постишева (керівник Л. Шапіро), хор «Дзвіночок» Па
лацу культури Харківського електро-механічного заводу 
(керівник В. Чулков) та інші.

Щодня на кращих сценах міста і області проходили свят
кові концерти. Так, юні мешканці селища Дворічне зустрі
лися з солістами філармонії, учнями та викладачами Хар
ківської вечірньої музичної школи, дитячим ансамблем 
акордеоністів Палацу культури Харківського електро-меха
нічного заводу, хором місцевої школи. Учасником свята 
став симфонічний оркестр Харківського музичного училища 
імені Б. Лятошинського (диригент Ю. Сухін). Слухачі лек
торіїв познайомилися з новими темами: «Пишаюсь, що я 
сучасний робітник» (для учнів професійно-технічних учи
лищ), «Класики літератури і музики» (для старшокласни
ків). Відбулися огляди колективів художньої самодіяль
ності системи профтехосвіти і середніх загальноосвітніх 
шкіл.

Харків О. СТАЛІНСЬКА
в - -------------------------------------------------------------------------------

Цікавими концертами, музичними зустрічами, творчими 
звітами майстрів мистецтв, спектаклями був насичений VIII 
Тиждень музики для дітей та юнацтва на Одещині.

«Радянські композитори — дітям», «Комсомол — юність 
моя» — нові сторінки музичного лекторію обласної філар
монії* Учні багатьох загальноосвітніх шкіл познайомилися 
також із циклом «Сходинками музичних знань».

Концерти-лекції у Фрунзенському, Ананьївському, Вели- 
комихайлівському, Балтському, Котовському, Ізмаїльсько
му, Білгород-Дністровському районах провело музичне учи
лище.

Школярі Біляївського району побували на спектаклях 
Одеського театру опери та балету, а гостем учнів Розділь- 
нянського району став композитор В. Сирохватов.

У програмі Тижня були й авторські концерти, зокрема 
народного артиста РРФСР, композитора М. Ракова. Його 
два нових фортепіанних концерти — № 3 і № 4 — прозву
чали в Одесі вперше у виконанні учениць музичної школи 
ім. П. Столярського І. Єфремової та О. Гуркалової. Теп
ло пройшла зустріч митця з учнями та викладачами 
ДМШ № 1.

У школах Одеси відбулися також музично-літературні 
концерти філармонії за темою «Композитори — лауреати 
премії Ленінського комсомолу».
Композитор М. Раков з юними виконавицями О. Гуркаловою (злі
ва) та І. Єфремовою.

За програмою Тижня музики для дітей та юнацтва Жовтневий 
Палац культури м. Києва провів музичне свято «Співаюче ди
тинство». Цей своєрідний концерт-зустріч вели музикознавець 
С. АлексєЄва і викладач училища ім. Р. Гліера В. Беляков. Діти 
зустрілися з композитором-піснярем В. Шаповаленком; перед ни
ми виступили учні музичного училища ім. Р. Гліера О. Муратова, 
В. Бова. Б. МЙкерицький, в. Волинець, камерний оркестр учили
ща, учень муШчної школи-десятирічки ім. М. Лисенка Є. Шев
ченко. В концеГрті взяв участь дитячий хор «Соколята» Палацу 
культури Першого московського підшипникового заводу.
На фото: композитор В. Шаповаленко серед дітей.
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Київська дитяча 
філармонія

«У кожній справі — Ленін з нами»... Цим концертом 
дружби, присвяченим 109-ій річниці від дня народження
В. І. Леніна і Міжнародному року дитини, завершила свій 
9-ий сезон Київська дитяча філармонія. Його сценарій ві
добразив тему дружби народів нашої країни, велич Ленін
ських ідей.

Твори композиторів України і Росії, Грузії і Вірменії, 
Азербайджану, Білорусії і Молдавії виконали кращі учні 
музичних шкіл Москви, Тбілісі, Баку, Кишинева, Києва.

Зі сцени Палацу культури «Україна» звучали мелодії 
у виконанні зведеного хору учнів і симфонічного оркестру, 
ансамблів скрипалів (керівник Т. Г. Мухіна), балалаєчни
ків (керівник А. Г. Рябінін) з Києва, народних інструмен
тів з Кишинева.

Тріо з Тбілісі виконало на народних інструментах кіль
ка грузинських мелодій. Вдалим був виступ самодіяльного 
танцювального колективу «Соколята» Палацу культури Ки
ївського авіаційного об’єднання в білоруському танці 
«Бульба» і українському «Весняночки».

У концерті взяли участь фортепіанний дует учнів ДМШ 
№ 3 міста Києва Олена Здоренко та Олена Климова, Вадим 
Дубинський (ксилофон) — учень 3 класу ДМШ № 14 міста 
Києва, Теймур Мамедов (кларнет) — учень 4 класу ДМШ 
№ 17 міста Баку та інші-

Від часу створення філармонії відбулося близько 50 кон
цертів, а відвідали їх 85 тисяч дітей і батьків. Вихованці 
музичних шкіл, дитячі самодіяльні колективи столиці Укра
їни систематично знайомлять широку аудиторію з новими 
творами. Участь у таких концертах — почесна справа.

Філармонія запрошує нерідко народних артистів СРСР 
Д. Петриненко, М. Кондратюка, заслуженого артиста УРСР 
О. Загребельного, дипломантів Всесоюзного конкурсу 
К. Столяра і В. Ілляшевича.

Дитячу філармонію очолює художня рада, створена при 
міському управлінні культури, до складу якої входять ди
ректори музичних шкіл М. Й. Єрошевський (ДМШ № 18), 
В. А. Клечевська (ДМШ № 14), Н. С. Баклан (ДМШ № 6), 
О. А. Лашко (ДМШ № 26). Вона визначає напрямок робо
ти на кожен рік, з допомогою Київської державної філар
монії випускає свій абонемент. З тематикою концерту за
здалегідь ознайомлюються всі школи, щоб викладачі могли 
своєчасно підібрати відповідний репертуар.

Художня рада проводить спеціальне прослухування: 
тільки кращим колективам та виконавцям дається можли
вість виступу перед слухачами. Зазначимо, що коли в пер
ші роки учасниками концертів були учні кількох шкіл, 
то зараз усі ДМШ змагаються за право виступати на кон
цертах. їх тематика різноманітна, абонементи присвячені 
творчості Л. Бетховена, П. Чайковського, С. Прокоф’єва, 
В. Косенка, Д. Кабалевського.

Традиційними стали зустрічі з відомими українськими 
композиторами А. Філіпенком, М. Скориком, ї. Шамо, 
М. Сільванським, Ю. Щуровським, К. Мясковим та іншими. 
Митці постійно цікавляться роботою філармонії.

У кожному сезоні традиційним є концерт «Викладачі — 
дітям», в якому учні зустрічаються зі своїми педагогами 
як виконавцями: оркестром народних інструментів (керів
ник— директор ДМШ № 8 Г. Н. Майстренко), симфоніч
ним оркестром (керівник А. Г. Власенко), солістами та 
учасниками різного складу ансамблів.

На афішах можна побачити також прізвища учнів Ки
ївського державного музичного училища ім. Р. Гліера, хо
реографічного училища, музичної спеціалізованої школи- 
десятирічки ім. М. Лисенка. Слухачі мали нагоду почути 
самодіяльні колективи Жовтневого Палацу культури, пала
ців піонерів і школярів міста, Залізничного району Киє
ва, дитячого сектора Будинку культури верстатобудівного 
об’єднання імені М. Горького.

Юні музиканти провели кілька концертів, кошти від 
яких передано у Фонд миру. Щороку двічі вони виступа
ють в Палаці «Україна». Готуючись до цих своєрідних 
звітів, зведені колективи протягом усього року працюють 
над спеціальними програмами. Це хор, симфонічний ор
кестр, ансамблі скрипалів, балалаєчників, домбристів, ба
яністів, бандуристів. Керують ними досвідчені викладачі 
О. А. Лашко, Т. Г. Мухіна, А. А. Селентій, Т. М. Бастрич- 
кіна, Н. М. Гаврилюк, А. Г. Рябінін.

Дитяча філармонія діє-.. Вона завоювала любов у юних 
слухачів Києва, всієї республіки, і тисячі дітей з нетер
пінням чекають її наступних концертів.

6. КАПЛЮК
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Культурне
співробітництво

Минуло понад 10 років відтоді, як між Київською консер
ваторією імені П. Чайковського і Лейпцігською Вищою 
музичною школою імені Ф. Мендельсона-Бартольді підпи
сано договір про взаємне культурне співробітництво і 
дружбу.

Його мета — розширення і зміцнення інтернаціональних 
зв'язків між молоддю НДР і СРСР, ознайомлення студен
тів і викладачів із досягненнями науки, культури і мисте
цтва обох країн, проходження виробничої практики з різ
них спеціальностей, яка включає обмін досвідом у галузі 
педагогіки й методики організації навчального процесу. До
говір передбачає спільні творчі виступи викладачів, широ
кий обмін інформацією, публікації. Практичний інтерес 
викликають питання інтерпретації творів національних ком
позиторів, обмін нотами, підручниками, платівками.

Перші роки нашого співробітництва супроводжувалися 
відвіданням занять: уже тоді студенти і викладачі Лейпціг- 
ської школи захоплювалися учбовою базою Київської кон
серваторії, її оперною студією, професійним рівнем скри
палів, піаністів, вокалістів. А кияни познайомилися з му
зичними традиціями німецького вузу, з роботою всіх кла
сів, були частими гостями спеціальної музичної школи в 
місті Галле. Звичайно, студентів з Лейпціга цікавили про
блеми інтерпретації творів російських і українських авто
рів, а їхніх київських колег — все те, що пов’язане з му
зичною спадщиною Й.-С. Баха (адже Лейпціг — всесвітньо 
визнаний центр культури видатного митця). Українські 
музиканти мали можливість одержати кваліфіковані пора
ди зі спеціальності.

1974 року керівництво обох консерваторій внесло про
позицію: щорічно, протягом місяця, обмінюватися досвідом 
кращих викладачів з фаху. Вихованці Вищої музичної шко
ли сприйняли перебування київських професорів — О. Алек- 
сандрова (ф-но), О. Пархоменко (скрипка), Т. Кравченко 
(ф-но) — як значну подію в культурному житті вузу. Так 
само, як і приїзд до Київської консерваторії Вольфганга 
Шетеліха (орган) і Єви Шуберт (вокал). Планом подаль
шого співробітництва передбачено приїзд до Києва про
фесорів кафедр оперної підготовки, духових інструментів і 
камерного ансамблю; у Лейпцігу побувають професори 
класів вокалу, скрипки і віолончелі.

У 1980 р. планується спільна постановка в оперній сту
дії Київської консерваторії однієї з опер Г. Генделя. Бе
зумовно, сценічне і музичне втілення твору буде цікавим 
і для постановників, і для студентів.

Останнім часом розширилися зв’язки спеціалістів з істо
рії і теорії музики, музичної естетики, лінгвістики, а також 
викладачів кафедр марксизму-ленінізму. Музикознавці обох 
вузів взяли участь у представницькому міжнародному се
мінарі «Єдність суспільного і музичного у творах Д. Шо- 
стаковича», проведеному в 1977 р. у Лейпцігу і присвяче
ному 60-річчю Великого Жовтня. Вирішено й надалі орга
нізовувати такі міжнародні наукові зустрічі з музично-тео
ретичних, естетичних проблем. Так, цього року на честь 
30-річчя утворення НДР у Лейпцігу відбудеться міжнарод
ний семінар «Музична теорія — творчий компонент нав
чання музики». Його теми — пошук і виховання талантів, 
аспекти класичного і сучасного в музичному мистецтві, 
проблеми методики в навчанні, імпровізації і сольфеджіо.

Для взаємного ознайомлення з культурами наших країн 
намагаємося активніше включати в навчальний репертуар 
музику сучасних композиторів. У 1979 р. студенти обох 
вузів під час практики виконають фортепіанні твори Ско
рина, Карабиця, Степаненка, Скиби, Германа, Кіса, Шенке- 
ра, Тіле, видрукувані спільно Лейпцігським нотним видав
ництвом і «Музичною Україною». На честь ювілею НДР 
в Київській консерваторії буде організовано виставку нот, 
музикознавці Лейпцігського університету прочитають лек
ції, присвячені розвиткові культури за ЗО років. У 1980 р. 
планується також видання спільного збірника методичних 
робіт викладачів консерваторії і Вищої школи з проблем 
виконавства і виховання.

Отже, можна констатувати винятково успішне культурне 
співробітництво: за минулі 10 років вузи відвідали близько

90 студентів і 20 професорів. Відбулося понад 35 концер
тів, що частково транслювалися по радіо і телебаченню; 
серед численних слухачів були робітники київських і лейп- 
цігських підприємств, студенти. У 1974 р. в Лейпцігу був 
проведений спільний концерт солідарності студентів міст- 
побратимів, збір з якого передано у фонд допомоги жертвам 
фашизму в Чілі.

Налагоджуються творчі контакти з музикознавцями Лейп
цігського університету імені Карла Маркса, університету 
імені Мартіна Лютера в Галле і німецьким нотним видав
ництвом у Лейпцігу.

Міцні зв’язки Київської консерваторії з Лейпцігською 
Вищою музичною школою є одним з виявів співробітництва 
соціалістичних країн. Сердечна гостинність, особисті кон
такти сприяють зміцненню дружби між нашими народами.

Г. ЗАЛІНГ,
проректор Лейпцігської Вищої музичної школи, професор,

Є. НОСИРЄВ,
проректор Київської консерваторії, професор

ЛЬВІВСЬКИЙ КАМЕРНИЙ
Камерний оркестр Львівської консерваторії ім. М. Ли- 

сенка здобув визнання і любов слухачів. І справа не ли
ше в цікавому репертуарі: за двадцять років творчої ді
яльності сформувався яскравий, самобутній виконавський 
стиль.

Оркестр грає без диригента, що є своєрідним експеримен
том. Тому робота художнього керівника та концертмейсте
ра в. о. професора О. Ф. Деркач на репетиціях проходить 
особливо напружено. Творче ядро колективу — це незмін
ний концертмейстер та соліст оркестру М. Вайцнер, лауреа
ти республіканського конкурсу X. Колесса (віолончель), 
Ю. Женчур (альт), А. Микитка, В. Заранський, П. Гор- 
бачевський. Всі вони вже давно закінчили консерваторію 
і зараз діляться своїм досвідом з студентами. А колишні 
учасники консерваторського камерного оркестру створили 
подібні колективи в Ужгороді, Ровно, Дрогобичі.

Найбільш вдало інтерпретують музиканти твори епохи 
барокко.

Львівському камерному оркестру випала честь двічі —в 
1971 і 1978 роках побувати на Ланьчутському (ПНР) між
народному фестивалі «Дні камерної музики».

Не механічне наслідування кращих інтерпретаторських 
взірців, а пошук власної виконавської концепції — найцін
ніше у творчості молодого колективу. Самобутньо, дещо 
експресивніше, ніж звичайно, звучать «Пори року» А. Ві- 
вальді (соліст М. Вайцнер). Благородство, бездоганне по
чуття стилю притаманне прочитанню оркестром творів Мо- 
царта: Дивертисмента Ре мажор, Нічних серенад, Концерту 
для флейти та арфи з оркестром.

Чудове враження справила львівська прем’єра Симфонії 
кончертанте для скрипок і альта В. Моцарта. Солістами 
виступили О. Криса (скрипка) та Ф. Дружинін (альт).

Творче взаєморозуміння сприяє постійним контактам 
львівського камерного оркестру з В. Співаковим, Г. Креме- 
ром, Т. Грінденко та іншими радянськими виконавцями. 
За останні роки оркестр неодноразово виступав з прем’є
рами творів радянських композиторів: це «Музика для фор
тепіано, струнних та валторни» Свиридова, п’єси Такта- 
кішвілі, «Колаж на тему «ВАСН» Пярта, Концерт для скрип
ки з оркестром Ряетса, «Сопсегіо §гоззо» Шнітке. Образна 
сфера творів багатопланова, вони складні і за виражальни
ми можливостями.

Постійно пропагує львівський камерний доробок україн
ських митців. Вагомий внесок колективу у вшанування 
С. П. Людкевича з нагоди 100-річчя від дня народження. 
У репертуарі оркестру також твори інших львівських ком
позиторів — М. Колесси, А. Коса-Анатольського, Є. Козака, 
Д. Задора, В. Івасюка.

Колектив часто виступає в Одеському замку, в музеях, 
у картинній галереї. Він — учасник Львівського фестивалю 
камерної музики, присвяченого 40-річчю возз’єднання за
хідноукраїнських земель в єдиній Українській Радянській 
державі.

Побажати колективу подальших успіхів — замало. Спе
ціальна школа-студія в консерваторії — така мрія львівсь
ких музикантів. Хотілося б, щоб вона втілилась у життя, і 
це створить умови для подальшого творчого зростання. 
Шьвів '. Н. ШВЕЦЬ
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Буковинські самоцвіти
Творчий шлях самодіяльного народного хору Сторожине- 

цького лісового технікуму Чернівецької області типовий для 
подібних колективів у середніх спеціальних учбових за
кладах. Дирекція, партійне бюро і громадські організації 
від часу створення хору (1962 рік) розглядають його діяль
ність як один із засобів виховання майбутніх фахівців ак
тивними громадянами-патріотами, гармонійно розвиненими 
людьми. Цій справі керівництво приділяє таку увагу, як і 
навчанню, технічній творчості та фізичному загартуванню 
учнів. Відмінність хіба що ось у чому: якщо навчальні 
групи, технічні гуртки і спортивні команди складаються, 
як правило, лише з учнів, а викладачі там виступають у 
ролі керівників і наставників, то в самодіяльних художніх 
колективах вони є співаками і музикантами, працюють 
поруч з вихованцями, подаючи приклад у ставленні до взя
того на себе обов’язку, а насамперед з любові до мистецтва.

Постійних учасників хору — викладачів і співробітників — 
26. Це завідуючий заочним відділом, секретар партбюро 
технікуму Є. В. Руснак, вихователь М. В. Мангіш, завідую
чий виробничим навчанням і голова місцевкому профспілки 
П. М. Рудько, механік К. В. Леонтій, викладачі Е. Ю. Зола, 
О. Д. Павлишин, А. Є. Шморгун та інші. Крім нашого 
хору, працюють ще такі колективи: дівочий вокальний ан
самбль «Юність» (із складу хору), духовий оркестр — лауреат 
республіканського фестивалю 1972 року, ансамблі танцю 
та естрадний; є у нас і солісти — співаки та виконавці на 
народних інструментах. Всього в художній творчості беруть 
участь понад 130 чоловік.

Як керівник хору з задоволенням поділюся таким спо
стереженням: участь викладачів та інших старших товари
шів у спільній з учнями творчості підкреслює важливість 
її в системі заходів ідейно-естетичного виховання молоді. 
Це, до речі, сприяє підтриманню зразкової дисципліни, пов
ному використанню відведеного нам часу. В колективі 
утвердилось непорушне правило: виступати в концертах не 
мають права ті, хто має академзаборгованість.

А виступати доводиться часто. Жодне свято не обходить
ся без концертів у технікумі, райцентрі, двох-трьох селах 
району. Щороку в День працівника лісу ми співаємо по 
Українському телебаченню, а по обласному телебаченню і 
радіо досить часто. Охоче виїжджають хористи цілим ко
лективом або невеликими групами в складі агіткультбригад 
у села району, на місця роботи колгоспників у полі й на 
фермах. Тільки протягом минулого навчального року ми 
дали 26 виїзних концертів, на яких побували понад 32 ти
сячі глядачів.

Пишаємося й тим, що районні та обласні організації си
стематично запрошують нас на семінари-практикуми ке
рівників самодіяльних хорових колективів, де проводимо 
показові репетиції, розповідаємо про досвід навчально-ви
ховної роботи, ділимось репертуаром.

Склад самодіяльних художніх колективів учбових закла
дів щороку частково змінюється — на місце тих, що закін
чили навчання і вибули за призначенням, приходять нові 
учасники. Щоб допомогти новачкам успішно продовжувати 
справу старших колег, ми створили підготовчу групу з уч
нів молодших курсів (головним чином першого), де вони 
Самодіяльний народний хор Сторожинецького лісового технікуму.

протягом кількох місяців оволодівають найнеобхіднішими 
навичками хорового співу, вивчають діючий репертуар, і 
лише тоді Залучаємо їх на спільні репетиції. Так підтри
муємо постійний чисельний склад у 55—60 чоловік.

Починаючи з республіканського огляду сільської худож
ньої самодіяльності, присвяченого 150-річчю від дня наро
дження Т. Г. Шевченка, хор є неодмінним учасником усіх 
творчих змагань — обласних, республіканських, а також між 
колективами технікумів лісової промисловості СРСР, і завж
ди одержує високі оцінки. За успіхи на фестивалі, 
присвяченому 100-річчю від дня народження В. І. Леніна, 
хор нагороджено ленінською ювілейною медаллю, а свят
кову програму записано на двох грамплатівках під назвою 
«Буковинські самоцвіти».

1975 року Міністерство лісової промисловості вцерше за
просило нас до Москви для участі в заключному концерті 
фестивалю художньої самодіяльності учнів та викладачів 
технікумів. Там ми одержали диплом лауреата, а через 
два роки диплом І ст. здобули за підсумками Першого 
Всесоюзного фестивалю самодіяльної художньої творчості 
трудящих. Невдовзі хорові присвоєно почесне найменування 
«самодіяльний народний». І знову — поїздка до столиці на
шої Батьківщини, де з великим успіхом пройшли виступи 
на виставці технічної і художньої творчості учнів техніку
мів Міністерства лісової промисловості на честь 60-річчя 
Великої Жовтневої соціалістичної революції.

Незабутньою була поїздка в січні цього року до Петроза
водська: як переможця в конкурсі «Молоді голоси», що 
проводився назустріч XI Всесвітньому фестивалю молоді 
і студентів у Гавані, наш хор було запрошено до столиці 
Карельської АРСР, де відбувалися заключний етап всесоюз
ного огляду технічної і художньої творчості технікумів на 
честь 60-річчя ВЛКСМ та треті педагогічні читання викла
дачів. Там ми дали чотири концерти: для численних відві
дувачів виставки, для учасників педагогічних читань, у 
науково-дослідному інституті лісової промисловості та для 
працівників цієї галузі з усього Радянського Союзу.

Під час попередніх поїздок за межі республіки нам не 
раз доводилося чути прохання більше виконувати творів 
композиторів України, народних пісень, зокрема гуцуль
ських. Особливим успіхом завжди користуються «Величаль
на Партії» А. Авдієвського, «Дума про землю» В. Вермени- 
ча, «Лелеченьки» О. Білаша, «Моя гуцулочка» М. Магдія, 
«Добрий вечір, хліборобе» К. Шутенка, «Цвіте терен», «Ой 
засвіти, місяченьку», гуцульська весільна (барвінкова) 
«Летять галочки» та ін. Всього ж у репертуарі маємо понад 
150 пісень.

Ця поїздка відбувалася в дні, коли розпочалося святку
вання 325-річчя возз’єднання України з Росією, тому до 
програми включили ще й такі твори: «В сім’ї єдиній»
С. Кропиви, «Рідні сестри» і «Стоїть над Волгою курган» 
І. Шамо, російську народну пісню «Смело, товарищи, в но
гу». Слухачі високо оцінили наші виступи. Ось лише один 
запис у книзі відгуків після концерту в науково-дослідно
му інституті: «Такі виступи сприяють зміцненню дружби 
між народами Радянського Союзу. Ваш хор — прекрасний 
пропагандист української пісні. Репертуар високохудожній 
і різноманітний, а виконання — на професіональному рівні. 
Щире вам спасибі».

Сторожинець Б. КАТАМАИ
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Танці Закарпаття

Одним з найбільш поширених видів народного мистецтва 
є танець. Він посідає значне місце в художній самодіяль
ності міст і сіл України. На Закарпатті у 686 клубних за
кладах нині працює 4725 гуртків художньої самодіяльності, 
в яких об’єднано 78.411 учасників, зокрема в 461 танцюваль
ному — 6743 чол. Пісня і танок у нашім краї тісно переплі
таються в єдиному захоплюючому видовищі. Майже всі 
фольклорні українські танці Закарпаття супроводжуються 
піснями-коломийками, тому в селах, як правило, ансамблів 
пісні і танцю більше, ніж «чистих» танцювальних.

Добрий приклад у культивуванні цього жанру подають 
працівники клубів і вся музична громадськість Іршавсько- 
го району. Тут п’ятьом ансамблям пісні і танцю присвоєно 
почесне найменування «самодіяльний народний». Це «Вер
ховина» в райцентрі, «Виноградар» у селі Великий Раковець, 
«Кукурудзовод» у Білках, «Боржава» в Довгому, «Шахтар» 
в Ільниці. Радує те, що основою їх репертуару є місцевий 
фольклор -т традиційний і сучасний. Він і визначає ори
гінальність мелодій, ритмів і малюнка, манеру виконання. 
А це і є ті дорогоцінні риси, які твордть «власне обличчя» 
колективу. Проте ансамблі не обмежують свій репертуар 
тільки місцевими творами, залюбки виконують танці, харак
терні для центральних областей України, народів' Росій
ської Федерації та інших братніх республік.

Значних успіхів досяг ансамбль пісні і танцю радгоспу 
«Перше Травня», набирають сили зовсім молоді колективи в 
селах Загаття, Приборжавське, Чорний Потік та інших. 
Одне слово, молодь Іршавщини любить і вміє танцювали. 
Не випадково на базі тутешніх ансамблів пісні і танцю 
проведено республіканський семінар керівників колективів 
цього жанру.

Принагідно нагадаємо, що багато танців, записаних на 
Закарпатті, увійшли в репертуар не тільки самодіяльних, 
а й професіональних ансамблів республіки.

Не поступаються іршавським і ансамблі Рахівщини. Се
ред них особливо виділяються «Лісоруб» Великобичківсько- 
го лісохімкомбінату й «Гуцульщина» Ясінянського лісоком
бінату. Крім колоритних традиційних танців, виконуються 
твори про героїв сучасності — лісорубів, виноградарів, ку- 
курудзоводів.

У Берегівському районі самодіяльний народний ансамбль 
пісні і танцю «Червоний прапор» підготував цікаву вокаль
но-хореографічну композицію «Над Тисою». Це хвилююча 
поетична розповідь про дружбу людей різних національно
стей, що живуть на берегах оспіваної в піснях ріки. Ори
гінально розкривають цю тему також колективи з селища 
Солотвина, села Керецьки та інші. На недавніх оглядах 
ансамблі Свалявського, Перечинського, Берегівського райо^ 
нів, крім місцевих творів, виконували по кілька танців із 
союзних республік.

Підготовлені останнім часом, а також поновлені (з попе
редніх програм) танці братніх народів і вокально-хореогра
фічні композиції порадували трудящих під час республі
канського огляду творчих досягнень сільської художньої 
самодіяльності на честь 325-річчя возз’єднання України з 
Росією.

Успіх ансамблів у глядачів значною мірою залежить від 
якості сценічного одягу. Нашим колективам, можна сказати, 
пощастило і в цьому. Економічно зміцнілі колгоспи, радгос
пи, промислові підприємства із своїх культфондів щорічно 
виділяють значні кошти на придбання костюмів. їх виго
товляє Закарпатський міжобласний виробничий комбінат 
Музичного товариства УРСР за ескізами, затвердженими ху
дожньою радою при обласному управлінні культури. Авто
ри ескізів з великим смаком використовують місцеві орна
менти — справжні перлини народного образотворчого ми
стецтва.

Ужгородська пошивна майстерня славиться ручною ви
шивкою за зразками народної творчості. Деякі костюми 
Державного ансамблю танцю УРСР ім. П. Вірського, Дер
жавного українського народного хору ім. Гр. Верьовки, 
нашого Закарпатського народного хору, ансамблю пісні і 
танцю «Донбас» виготовлені саме тут.

Велику повсякденну роботу для дальшого розвитку хо
реографічного мистецтва на Закарпатті проводять праців

ники обласного Будинку народної творчості, обласного від
ділення Музичного товариства, міжспілкового Будинку ху
дожньої самодіяльності. Вони спільно організовують семі
нари керівників ансамблів, стажування у Закарпатському 
народному хорі. В Ужгороді працюють курси підготовки 
керівників танцювальних гуртків. Періодично наші балет
мейстери виїздять в інші області України на семінари, а 
також для обміну репертуаром з колегами. Усе це збага
чує досвідом, сприяє загальному піднесенню виконавського 
рівня самодіяльних колективів.

Звичайно, зроблено ще не все. Причини різні: там не 
вистачає фахівців, там не створено умов для занять. Але 
не можна миритися з тим, що чимало керівників заспокої
лись на досягнутому, заняття проводять нерегулярно, не 
оновлюють репертуару і навіть не звертаються по допомогу 
до ОБНТ, Будинку профспілок тощо.

Вважаю за потрібне привернути увагу музичної громад
ськості та органів культури ось до якого питання. Як відо
мо, показані свого часу на фестивалях програми кращих 
хорів, різного складу вокальних ансамблів, оркестрів, трої
стих музик записано на грамплатівки. Давно вже час роз
почати записування на кольорову кіноплівку і танців у 
виконанні найцікавіших самодіяльних колективів. Це по
трібно, по-перше, для того, щоб назавжди зберегти зразки 
народної творчості. Велику пізнавальну і виховну цінність 
становлять, наприклад, старовинні, зокрема обрядові танці, 
які виконують колективи Рахівського, Перечинського, Хуст- 
ського, Міжгірського, Великоберезнівського районів. Так 
само важливо записати хореографічні й вокально-хореогра
фічні композиції на історико-революційні теми і про наших 
сучасників. Короткометражні фільми будуть корисними й 
для нинішніх студентів мистецьких вузів. Нарешті, ми ма
ли б ще й чудові ілюстрації в навчальній роботі з активом.

Мені двічі доводилось бути керівником семінару з укра
їнського народного танцю в Канаді. Там. демонструвались 
документальні фільми про творчість професіональних ко
лективів та деяких самодіяльних із центральних областей 
України. А от прохання учасників показати танці із За
карпаття ми не задовольнили, бо не мали такої стрічки. 
Це — лише один приклад того, як потрібні нам записи тан
ців на кіноплівку. Переконана, що подібні фільми стануть 
у пригоді в поїздках делегацій з наших областей по Ра
дянському Союзу і за кордон, отже, послужать справі 
зміцнення дружби між народами.

К. БАЛОГ,
Ужгород народна артистка УРСР

УВАГУ ХОРОВОМУ СПІВУ
У Києві 10—12 квітня відбувся п’ятий пленум правлін

ня Музичного товариства Української РСР, який розгля
нув питання: «Стан хорового співу в республіці і завдан
ня щодо дальшого його розвитку в світлі рішень XXV 
з’їзду КПРС». Учасники пленуму заслухали доповіді 
в. о. професора Київської консерваторії заслуженого пра
цівника культури УРСР О. С. Тимошенка, народного арти
ста УРСР В. О. Мизникова, ректора Одеської консерваторії 
В. І. Шипа з основних проблем діяльності професіональ
них, навчальних та самодіяльних хорів. Головний редак
тор видавництва «Музична Україна» кандидат мистецтво
знавства М. К. Боровик розповів про заходи по забезпечен
ню хорів репертуаром.

Обговорення продовжили члени правління Музичного то
вариства та запрошені фахівці — художні керівники про
фесіональних і самодіяльних хорів, педагоги вузів і се
редніх учбових закладів, де готуються кадри хормейсте
рів.

Для учасників і численних гостей пленуму було дано 
великий концерт. Своє виконавське мистецтво продемон
стрували самодіяльний народний камерний хор Палацу 
культури Запорізького алюмінієвого заводу (художній ке
рівник В. Апарин), хор студентів Київського інституту 
культури (А. Мархлевський) та хор Укртелерадіо (В. Маль- 
цев). Професор П. І. Муравський провів відкритий урок з 
хором студентів Київської консерваторії. На прохання 
присутніх колектив майстерно виконав кілька творів віт
чизняних та зарубіжних композиторів різних епох, зокре
ма «Хустину» Л. М. Ревуцького.

Основні положення доповідей і виступів на пленумі та 
прийнятого рішення будуть опубліковані в наступному 
номері нашого журналу.
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ІНІЦІАТИВА, ДОСВІД -------------------------------------------------- -

Ефективність
семінарів

Серед багатьох корисних справ, здійснених за спільними 
планами обласного Будинку народної творчості, правління 
відділення Музичного товариства УРСР та міжспілкового 
Будинку художньої самодіяльності на виконання Постано
ви ЦК КПРС «Про заходи по дальшому розвитку самодіяль
ної художньої творчості», відзначимо посилення практич
ної допомоги духовим оркестрам.

Як відомо, в ході Першого Всесоюзного фестивалю запо
чатковано нові щорічні свята, що стали традиційними. Одне 
з них — свято духової музики. Вже 1976 року, в День Пе
ремоги, у нас відбувся перший обласний марш-парад і кон
церти духової музики, які слухали десятки тисяч трудя
щих,— адже цей жанр найдоступніший для масової ауди
торії. Такі заходи з участю духових оркестрів справляють 
особливо сильне враження на дітей і юнацтво. Відтоді це 
свято проводимо щорічно в середині травня.

Упродовж останніх чотирьох років створено 31 новий ко
лектив, і тепер в області їх налічується 474. Оркестр Па
лацу культури імені Жовтня Кіровоградського заводу «Чер
вона зірка» відзначено Великою золотою медаллю лауреата 
Першого Всесоюзного фестивалю, а 10 інших — дипломами. 
Колективу з Долинського районного Будинку ̂ культури при
своєно найменування «самодіяльний народний». Керує ним 
заслужений працівник культури УРСР А. Добровольський.

Великим досягненням вважаємо створення студії в Кі
ровоградському Пцлаці піонерів, де навчаються 150 шко
лярів. Індивідуальні заняття з ними проводять сім педаго
гів. Учні першого набору настільки оволоділи інструмента
ми, що тепер місто має хороший дитячий оркестр у складі 
120 музикантів, який взяв участь у третьому і четвертому 
обласних марш-парадах і викликав захоплення всіх присут
ніх. Решта дітей навчається в підготовчій групі.

Кадри диригентів-духовиків у нас готують Кіровоград
ське музичне та Олександрійське культосвітнє училища, а 
також обласні курси керівників художньої самодіяльності. 
З 35 дитячих музичних шкіл 28 мають відділи духових ін
струментів, тому сподіваємося, що спеціалістів ставатиме 
дедалі більше.

Тим часом енергійно працюємо над поліпшенням квалі
фікації керівників діючих оркестрів. З цією метою у нас 
періодично проводяться районні і кущові семінари керів
ників та індивідуальні консультації, поповнюється репер
туар. Нещодавно в Кіровограді відбувся п’ятиденний семі- 
нар-практикум, у якому взяли участь 78 чоловік. Фахові 
дисципліни на ньому викладались окремо для тих, що ма
ють закінчену середню спеціальну освіту, і окремо для 
практиків та випускників курсів. Заняття проводили ви
кладачі нашого музичного училища та запрошені спеціа
лісти.

Завідуючий відділом інструментальної музики Централь
ного Будинку народної творчості УРСР В. Дубровський зро
бив доповіді «Роль духової музики в патріотичному й есте
тичному вихованні», «Участь духових оркестрів у супроводі 
радянських обрядів» і провів практичне заняття, показав
ши на прикладі значення ансамблю у звучанні цілого ор
кестру. Далі він ознайомив присутніх з репертуаром, ре
комендованим для концертних програм та інших виступів. 
Старший редактор видавництва «Музична Україна» Я. Зи- 
рянов провів практичні заняття за хрестоматією «Курс на
вчання гри в духовому оркестрі» (автори Є. Васильєв та 
Я. Зирянов), а також з техніки диригування.

Високо оцінили учасники семінару доповідь доцента Оде
ської консерваторії В. Базилевич «Керівник духового ор
кестру — педагог, просвітитель і вихователь колективу». 
Віра Павлівна також провела заняття з інструментування 
та показові репетиції оркестру учасників семінару. Старший 
викладач цієї ж консерваторії В. Луб докладно висвітлив 
теми «Основні питання навчання гри на духових інстру
ментах» та «Штрихи», ознайомив присутніх зі своїми пра
цями «Специфіка навчання гри на трубі (корнеті) в само
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діяльних колективах» і «Система щоденних занять труба
ча».

Детально опрацьовано обов’язковий репертуар четвертого 
обласного марш-параду, присвяченого 325-річчю возз’єднан
ня України з Росією. Твори до нього інструментували 
С. Костюченко та автор цих рядків. Тут же зробили мето
дичний аналіз партитур. Показову репетицію оркестру Па
лацу піонерів провів за цією програмою С. Степаненко.

У ході семінару його учасники переглянули дбайливо 
упорядковані правлінням відділення Музичного товариства 
фотоальбоми, де відображено попередні марш-паради, які 
стали своєрідним літописом діяльності духових оркестрів 
області. На завершення відбувся концерт силами учнів від
ділу духових інструментів Кіровоградського музичного учи
лища (завідуючий відділом М. Пасічинський). Виступили 
солісти на різних інструментах, ансамблі та оркестр під 
керуванням Ю. Нотаріуса.

За одностайною оцінкою всіх учасників, семінар дав ве
лику користь (ефективність його засвідчило свято духової 
музики, що відбулося 19 і 20 травня): він пройшов не
зрівнянно краще, ніж три попередні, а головне — сприяв під
несенню виконавського рівня оркестрів області.

Досягнуто це завдяки дійовій підтримці партійних орга
нізацій, виконкомів Рад народних депутатів, конкретній до
помозі ОБНТ (директор* В. Селін), міжспілкового Будинку 
художньої самодіяльності (директор Є. Боричевський). Ко
пітку роботу виконала президія правління обласного від
ділення Музичного товариства, зокрема заступник голови 
В. Ворона. Він разом із членами секції духових оркестрів 
ще в 1978 р. розробив анкету, яку було розіслано всім ке
рівникам самодіяльних духових оркестрів області. їхні від
повіді на запитання, а також критичні зауваження і про
позиції підказали саме таку програму обласного семінару- 
практикуму. Завчасно було придбано репертуар, розмно
жено партії.

Щоб закріпити успіхи в розвитку жанру духової музики, 
розроблено конкретні заходи по підготовці до Другого Все
союзного фестивалю. Важливим етапом на цьому шляху 
стане чергове свято духової музики; в ньому візьмуть 
участь і ті оркестри, які досі не виступали у відповідаль
них оглядах. Вже затверджено графік районних і кущових 
семінарів керівників цих колективів.

Кіровоград А. ЖУЛЬЄВ

На марші-параді зведений оркестр Ульяновського району в 
складі колективів: районного Будинку культури (керівник В. Соб- 
ко), Новоселецького сільського Будинку культури (В. Ярина), 
Мечиславського сільського клубу колгоспу «Росія» (П. Кушнір), 
Вільхівського сільського клубу колгоспу ім. Ульянова (В. Марке
вич), цукрозаводу (А. Зарубаний) та Даниловобалківського сіль
ського клубу колгоспу ім. Б. Хмельницького (П. Слободяник). 
Головний диригент зведеного оркестру А. Муха.



У колі російських друзів З історії
музичної культури

Микола Андрійович ^Маркевич (1804— 
1860) — історик, поет і перекладач, ет- 
нограф-фольклорист і музикант — був 
знайомий з найвидатнішими діячами 
російської та української культури 
першої половини XIX століття — з 
Пушкіним, Гоголем, Верстовським, 
Шевченком, декабристами Рилєєвим, 
Бестужевим, Граббе, а з Глінкою, Вер
стовським, Варламовим, Аляб’євим, 
К. Майєром його єднала тісна творча 
дружба. Ще в дитинстві, пригадував 
Микола, він «обожнював» музику. Це 
не дивно, якщо зважити, що в сім’ї 
Маркевичів усі були неабиякими му- 
зикантами-любителями.

В університетському пансіоні в Пе
тербурзі, де Микола Маркевич навчав
ся разом з Михайлом Глінкою, спеці
альної музичної освіти не набували, 
однак дозволялося запрошувати вчи
телів за плату. У пансіоні Глінка 
багато грав, а Маркевич ще більше 
захопився літературою, театром, му
зикою.

Після закінчення пансіону Глінка 
листувався і підтримував тісні стосун
ки з М. Маркевичем. Вони мали 
спільних знайомих серед учасників 
таємних декабристських організацій 
20-х років. «Серед бунтівників були ду
же знайомі мені люди»,— пізніше свід
чив Глінка: отже його присутність 14 
грудня на Сенатській площі не випад
кова.

Маркевич також листувався з К. Ри
лєєвим, підтримував знайомство з Пе- 
стелем і багатьма іншими відомими 
декабристами у Петербурзі та на Ук-

5аїні. Глінка мав великий вплив на 
юрмування музичного світогляду Мар
кевича. їх дружба грунтувалася на 

спільному інтересі до російських і 
українських народних мелодій. Уже 
наприкінці 20-х років Маркевич почи
нає вивчати народні пісні України. 
«Я часто слухаю через ріку їхні піс
ні... надзвичайно мелодійні, склав 200 
народних наспівів, які я записав прямо 
з голосу». Через Маркевича, який об’
їздив села Чернігівщини та Полтавщи
ни і зібрав величезну кількість на
родних мелодій, М. Глінка в 1838 р. 
познайомився з українською старови
ною і народнопісенною творчістю. 
В архіві Маркевича зберігаються 
«Нотник 1676 року. Церковний спів» і 
документи «Про музичні цехи і звони- 
ці і музичні братства за 1729 рік», які 
досі не привертали уваги музикознав
ців 1.

Глінка згодом пригадував: «У мене 
в оранжереї (в Качанівці — в. К.) зби
ралися Маркевич, Забіла і Штерен
берг... Грали російські та малоросійсь
кі пісні... і розмовляли дружньо, іноді 
до З і 4 годин після опівночі... Ці сце
ни повторювалися часто, і Штеренберг 
вдало зобразив наші сходки...» Тут же 
співали українські пісні хором на чо
тири голоси. Тоді ж Маркевич напи
сав слова, а Глінка — музику жартів
ливої кантати «Нас чаровали ночи 
юга».

Маркевич був причетний до створен
ня «Маршу Чорномора» в опері «Рус- 
лан і Людмила». Він познайомив Глін- 
ку із своєрідним явищем української 
старовини — музикантськими цехами і 
чином крокмейстера. Композитор, наче 
стверджуючи участь Маркевича у твор
чій співпраці, подарував йому парти
туру Маршу. В 1842 р. Ліст зробив 
перекладення «Маршу Чорномора» для 
фортепіано і виконував його у своїх 
концертах в Петербурзі.

У створеному Глінкою на Україні ін
шому фрагменті — Баладі Фінна Мар
кевич, за свідченням самого Глінки, 
доопрацював частину лібретто опери, 
щоб «у додаткових віршах підробити
ся під вірші Пушкіна... він скоротив 
її і підробив стільки віршів, скільки 
потрібно було для округлення п’єси».

В неопублікованих записах Маркеви
ча за 1838 рік читаємо: «Качанівка... 
Я сиджу над баладою Фінна, яку ско
рочую для опери «Руслан і Людмила»: 
Глінка біля мене пише голоси і пар
титуру для цієї балади. Тут же Глінка 
написав музику на слова В. Забіли «Не 
щебечи, соловейку» і «Гуде вітер вель
ми в полі» (Штеренберг увічнив зібран
ня у Глінки на картині «Музична 
сходка в Качанівці» 2) .

Не без поради Маркевича композитор 
влітку 1838 р. приїхав на Україну, 
проживши близько двох місяців у 
Г. С. Тарновського. Глінка часто зу
стрічається з Маркевичем у Качанівці, 
подорожує з ним по селах і гостює в 
Туровці. На все життя зберіг компози
тор творчий інтерес до народнопісен
ного світу України та її старовини, 
і в цьому чимала заслуга М. Марке
вича. В 1840 р. в Петербурзі він пода
рував Глінці «Народні наспіви Украї
ни» — перший зошит музично-поетич
ного фольклору.

Не здійсненими залишились плани 
Маркевича і Глінки у їх зацікавленні 
творчістю Гоголя. На початку 1840 р. 
Маркевич познайомився в Москві з Вер
стовським; тоді ж почалася їх творча 
співдружність. У Записках Маркевича 
за 23—24 січня 1840 р. читаємо: «Зна
йомство з Верстовським... розмова на 
репетиції «Вадима» і «Аскольдової 
могили»... Читання моїх «Мелодій»... 
Обговорення майбутньої опери «Страш
на помста». Я пишу лібретто, Верстов- 
ський партитуру» (№ 39, ар. 12).

В архіві українського композитора 
П. Сокальського ми знайшли перекла
дення у віршованій формі «Страшної 
помсти» за сюжетом Гоголя для лібрет
то 3, автором якого є Маркевич, що 
можна встановити як за почерком,' так 
і за змістом.

Як відомо, Глінка звернувся до гого- 
лівського сюжету в 1852 р. у Парижі, 
де почав писати програмну симфонію 
за повістю «Тарас Бульба», яку він так 
і не завершив4.

Цілком вірогідно, що після смерті 
М. Маркевича (1860) і Верстовського 
(1862) син Маркевича Андрій передав 
лібретто батька українському компози

тору і фольклористу П. Сокальському, 
який виявляв значний інтерес до твор
чої спадщини Гоголя; у тому ж архіві 
є музичні композиції за «Тарасом 
Бульбою», «Майською ніччю» тощо.

Андрій Маркевич (1830—1907) — ві
домий громадський і музичний, діяч, 
який залишив помітний слід в історії 
культури другої половини XIX століт
тя, однак життя і діяльність його не 
висвітлені в музичній літературі.

Великий вплив на формування су
спільно-політичних та естетичних по
глядів Сокальського і Андрія Маркеви
ча мала творчість Шевченка. Андрій 
Маркевич, близький до кола поета, був, 
без сумніву, зв’язаний з Сокальським 
як один з організаторів та керівник 
Петербурзького музичного товариства 
(Сокальський очолював Одеське му
зичне товариство). Андрій передав 
Сокальському вірш Шевченка «Утопта
ла стежечку», на який композитор 
написав романс.

Андрій народився в Туровці Глухів- 
ського повіту, закінчив училище пра
вознавства — аристократичний учбовий 
заклад, вихованцями якого були 
В. В. Стасов, О. М. Сєров, П. І. Чай- 
ковський, І. С. Аксаков та інші. 
У 1847 р. Маркевича виключили за 
участь у студентських заворушеннях 
(його поновили в 1848 р.). В училищі, 
як згадував Стасов, «дуже велику роль 
відігравала музика: першим музикан
том вважався О. М. Сєров». Андрій 
Миколайович постійно проживав і слу
жив у Петербурзі при судовому відом
стві, а з 1896 р.— в сенаті. Як відомо,
А. Рубінштейн та А. Маркевич у 1862 р. 
заснували Петербурзьку консерваторію.

А. Маркевич, блискучий віолончеліст, 
часто музикував у Карташевських, де 
його слухали Шевченко, Тургенєв,- а 
також брав участь у концертах разом 
з А. Рубінштейном, Римським-Корса- 
ковим, Лядовим і Глазуновим6.

Цікавою людиною був і правнук Ми
коли Маркевича — учасник італійсько
го руху опору, який написав його 
гімн,— Ігор Маркевич.

Великий і значний внесок М. Марке
вича в популяризацію серед компози
торів, музикантів і співаків, а також 
широких кіл російської прогресивної 
інтелігенції народнопісенної творчості 
України. В січні 1840 р. Маркевич при
возить до Москви перший зошит укра
їнського музично-поетичного фолькло
ру. Він, на думку Л. Жемчужникова, 
«розумів дух української музики і, сам 
музикант і поет у житті», багато пі
сень відтворював «надзвичайно пра
вильно... Народну музику Маркевич 
цілком розумів і добре знав...» 6. Укра
їнські мелодії звучали у виконанні 
Маркевича в Москві і Петербурзі, їх 
слухали Глінка, Верстовський, Аляб’єв, 
Бєлінський, Шевченко, Брюллов, Вар- 
ламов та інші. Вплив народної пісні 
на виховання смаків музикантів і ком
позиторів був величезний, про це свід
чить успіх М. Маркевича серед слуха
чів. Струговщиков, Ф. Толстой, Камен-
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ський, співачка Рупіні захоплювалися 
грою Маркевича (№ 39, арк. 10—13,41). 
Він прилучає до народнопісенної твор
чості О. Аляб’єва, який дарує Миколі 
Андрійовичу ноти і розучує під його 
акомпанемент українські пісні.

У Петербурзі і Москві з’являються 
«Народні наспіви України». Відгуки 
столичної преси були схвальні: 
«М. А. Маркевич, вже відомий своїми 
«Українськими мелодіями», тепер ви
дає «Народні наспіви України», які 
зібрав протягом більш ніж 25-річного 
перебування на батьківщині... очищені 
від фантастичних прикрас пізніших ча
сів і покладені на ноти для фортепіа
но» 7. Записані Маркевичем ще 150 пі
сень, вертеп з акомпанементом та ін. 
не пропустила цензура в Москві й Пе
тербурзі і, за свідченням Л. Жемчуж- 
никова, вони «ходили по руках...» 
(№ 42, арк. 170) 8.

Миколі Маркевичу належить пріо
ритет у популяризації на Україні ро
сійської музики. Детальний опис од

ного з концертів, який відбувся 26 
лютого 1850 року у Великому залі 
дворянського зібрання у Чернігові, 
знаходимо в афіші, що збереглася в 
неопублікованих матеріалах Маркеви
ча. У підготовці і проведенні концер
ту він брав найактивнішу участь. Тут 
прозвучали романси «Соловей» Аляб’
єва, «Ах тн, время, времечко» Варла- 
мова з хорами і оркестром, якими 
диригував Маркевич; він же виконав 
свої романси «Не плач, не плач, му
зико» і «Нащо мені чорні брови» на 
слова Т. Шевченка. Це було перше 
публічне виконання творів Кобзаря, 
ім’я якого перебувало під суворою 
забороною.

Всі наведені факти свідчать про зна
чний внесок Маркевичів — батька і си
н а — у справу зміцнення дружби укра
їнського і російського народів, їх му
зичних взаємозв’язків.

Ленінград Є. КОСАЧЕВСЬКА
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Ім’я цього диригента невіддільне від 
історії українського радянського опер
ного театру. Українській сцені А. Мар
гулян присвятив десятиріччя своєї 
більш як піввікової музичної діяль
ності. Це був диригент з великої лі
тери, природжений музикант; у його 
постаті відчувалося щось орлине. Він 
ніби птах ширяв над оркестром, ви
промінюючи музику, а помахи краси
вих, широких, виразних, співучих рук 
підносили виставу до художніх вер
шин.

Кожний його спектакль — це свято. 
Десять років керівництва Харківською 
оперою (1927—1937) — ціла епоха в 
історії театру. В той час не писали 
книжок про народних артистів, не було 
досліджень з історії українського опер
ного театру й записів на платівки, а 
живих свідків — колег, соратників, уч
нів і вихованців Арнольда Евадійовича 
залишилось дуже мало. Ось що, на
приклад, згадує народний артист УРСР, 
професор М. Покровський (головний 
диригент Одеського театру оперіи та 
балету 1944—1964 рр.): «...У 1927 році 
в Харкові я випадково потрапив на 
оркестрову репетицію «Турандот» 
Дж. Пуччіні. За пультом Арнольд Ева- 
дійович захоплено диригує оперою. Йде 
фінал першої дії. Відчувається свят
ковість в атмосфері репетиції, весь ан
самбль міцно «скріплений». Широкий 
жест, як розпростерті крила орла... Ан
самбль звучить натхненно, злагодже
но, святково... Виконавці віддають все, 
що можуть. Велика емоційна напруга 
виконання була характерною рисою 
мистецтва Маргуляна, надихаючим на
чалом для співаків».

Знавець оперного мистецтва, А. Мар- 
гулян диригував і балетними вистава
ми, і симфонічними творами. Мені за
пам’яталися прекрасні концерти в Хар
кові з творів П. Чайковського (П’ята 
симфонія, «Манфред»), Р. Шумана

(текст байронівського «Манфреда» чи
тав Ю. Юр’єв), Р. Вагнера, радянських, 
зокрема українських, композиторів, 
концерти за участю Е. Петрі і зовсім 
юної Є. Гілельс.

Арнольд Евадійович дуже любив му
зику Р. ІПтрауса, бував на його репе
тиціях під час гастролей композитора 
в Петербурзі. (Разом вони часто ходи
ли в кіно, яке Р. Штраус так любив, 
що інколи навіть раніше закінчував 
репетиції, щоб не запізнитися на поча
ток сеансу).

Диригував А. Маргулян духовими і 
дитячими оркестрами. Концертмейстер 
симфонічного оркестру Харківського 
Палацу піонерів О. Вінницький (нині 
заслужений діяч мистецтв УРСР, ди
ригент Одеського театру музичної ко
медії) розповідає: «Обстановка на

репетиціях була завжди піднесена. 
Арнольд Евадійович проводив репети
ції дуже цікаво, виявляв передусім 
стиль і музичну драматургію творів, 
що виконувалися. Особливо запам’я
талися мені симфонія № 40 В. Моцар- 
та, його ж «Маленька нічна серенада», 
«Незакінчена симфонія» Ф. Шуберта, 
«Сон літньої ночі» Ф. Мендельсона».

Маргулян був автором симфоніч
них творів — п’єс для скрипки, віолон
челі, циклів романсів на слова І. Сє- 
веряніна, С. Надсона і М. Лохвицької. 
«Я б написав оперу,— говорив він 
Ю. Мейтусу,— але в мене немає часу». 
І в цьому жарті була правда. А. Мар
гулян, крім великої творчої роботи, по
стійно займався громадською діяльніс
тю (з 1945 р. член КІІРС). Це йому в 
день відкриття Другого конгресу Ко
мінтерну (19 липня 1920 р.) було до
ручено керувати зведеним оркестром 
з п’ятисот музикантів, який виконував 
марш з «Загибелі богів» Р. Вагнера 
при покладенні вінків героям револю
ції на Марсовому полі. (Ю. Усов. Исто- 
рия отечественного исполнительства на 
духових инструментах. М., 1975, с. 160).

Свого часу А. Маргулян грав на 
скрипці в оркестрі, був суфлером в 
Одеській італійській трупі, керував 
вокальним класом Харківського музич
но-драматичного інституту, а з 1942 ро
ку став професором Свердловської 
консерваторії. Він виховав чимало ві
домих вокалістів (під його керівниц
твом починали свій творчий шлях 
М. Литвиненко-Вольгемут, І. Патор- 
жинський, 3. Гайдай, М. Гришко, Б. Зла- 
тогорова та ін.). У 1927 р. А. Маргулян 
вивчав технологію сучасної оперної 
сцени в Німеччині.

Арнольд Евадійович був також чу
довим хормейстером і режисером, 
поставив кілька вистав у Свердловську 
(«Самсон і Даліла», «Казки Гофмана», 
«Пророк»). Головний режисер Сверд-
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ловського і Пермського театрів заслу
жений діяч мистецтв РРФСР І. Кел- 
лер писав: «Прекрасно відчуваючи му
зичну драматургію, А. Маргулян на 
сценічних репетиціях, де він любив бу
ти присутнім, охоче показував, як він 
зіграв би той чи інший епізод. Пре
красно розуміючись на тонкощах во
кального мистецтва, Маргулян вихову
вав у співаків виконавську майстер
ність, допомагав переборювати профе
сіональні вади. Актора, який вперше 
співав відповідальну партію, Арнольд 
Евадійович опікав, як нянька, вів че
рез увесь спектакль...» (И. Келлер. Ре- 
петиции, спектакли, встречи. 1977, 
с. 162—163).

Де ж навчився А. Маргулян такого 
всебічного володіння всіма компонен
тами оперного спектаклю: техніки ор
кестрової гри, тонкого знання вокаль
ного мистецтва (сольного і хорового), 
акторської майстерності, режисури, ро
зуміння роботи технічних цехів, бале
ту, техніки диригування, композиції?

Народився Арнольд Евадійович у 
Києві 13 квітня 1879 року; в 1893 році 
сім’я переїхала до Одеси. Вчився гри 
на скрипці у А. Фідельмана і Е. Мли
нарського, потім — диригуванню в 
Одесі у Й. Прибіка (а також у
В. Сука і Г. Цумпе). А. Маргулян 
грав на скрипці в оркестрі оперного 
театру, сидячи поруч з П. Столярсь
ким. В 1902—1904 рр. Арнольд Ева
дійович диригував в оперних теат
рах Пермі і Катеринбурга, а потім у 
Харкові, Києві, Одесі, Тифлісі. Десять 
років (1912—1922 рр.) Маргулян був 
диригентом Народного дому і Музич
ної драми в Петрограді. В театрі Му
зичної драми разом із Маргуляном 
працювали такі диригенти, як М. Біх- 
тер, Г. Фітельберг, О. Павлов-Арбенін, 
Г. Шнеєфогт, режисер Й. Лапицький. 
Цей значний період в житті Арнольда 
Евадійовича описаний в книзі С. Леві- 
ка «Записки оперного певца» (М., 
1962, с. 593—594, 613): «Прийшовши в 
театр великої культури, Маргулян од
разу ж оцінив його свіжий подих і на
магався йти в ногу з новаторами... Він 
багато працював... Одержавши для де
бюту оперу «Садко», він розв’язував 
всі свої сумніви щодо темпів, нюансу
вання і купюр, звертаючись за допомо
гою до вдови композитора Надії Ми
колаївни Римської-Корсакової. Щодо 
інших постановок, які доручали йому, 
Маргулян неодноразово консультував
ся з О. К; Глазуновим... Він ніколи не 
йшов ні на які експромти і активно 
боровся проти халтури... Навіть керів
ник театру Й. Лапицький не зміг пере
конати його зробити купюру в другій 
картині «Мазепи».

В Петрограді А. Маргулян працює 
з видатними майстрами російського 
оперного театру — Ф. Шаляпіним, Л. Со- 
біновим, М. і М. Фігнерами, Н. Єрмо- 
ленко-Южиною, В. Лоським, з такими 
прекрасними акторами, як М. Литви- 
ненко-Вольгемут, М. Бріан, О. Мозжу- 
хін, з режисерами Й. Лапицьким, С. Ма- 
словською та ін.

У 1922 р. після розформування теат
ру Музичної драми А. Маргулян пере
їздить до Свердлов ська, де очолює 
оперний театр, а через три роки повер
тається на Україну і стає головним 
диригентом Одеського театру.. Відомий 
оперний режисер М. Боголюбов зга
дує, як раділи одесити, коли у відбу

дованому після пожежі оперному те
атрі відбулося два концерти під керу
ванням А. Маргуляна і Й. Прибіка.

У 1927 р. А. Маргуляна було призна
чено художнім керівником та голов
ним диригентом Харківського театру. 
Першою його постановкою стала опера 
Россіні «Вільгельм Телль», потім він 
ставить «Долину» д’Альбера, «Аїду» 
Верді. «В театрі А. Маргулян був 
справжнім хазяїном у найкращому ро
зумінні цього слова,— згадує колишня 
артистка хору М. Коваль.— Стежив за 
роботою всіх цехів, навіть технічних, 
слово його було тверде. «Арнольд Ева
дійович сказав» — значить, так і буде. 
Він багато приділяв часу і уваги мо
лодим здібним співакам, працював над 
партіями, створюючи з ними вокаль
ний образ... Навіть коли без будь- 
якої підготовки він, через хворобу ін
шого диригента, провів «Демона», ми 
не пізнали оперу: вийшов справді свят
ковий спектакль. На моєму творчому 
шляху (54 роки працюю в Харківсько
му театрі) було немало гарних дири
гентів, але такого комплексу яко
стей — музикант, диригент, педагог, 
організатор — я ні в кого не зустрі
чала».

Арнольд Евадійович ставить опери 
«Турандот» Дж. Пуччіні (одразу ж 
після її прем’єри в Ла Скала в 1926 р.), 
«Лоенгрін» Р. Вагнера, «Князь Ігор»
0. Бородіна, «Борис Годунов» М. Му- 
соргського, «Купало» А. Вахнянина, 
«Розлом» В. Фемеліді, «Тихий Дон»
1. Дзержинського. Після вистави «Ло- 
енгріна» дружина А. М. Пазовського 
Валентина Миколаївна сказала мені: 
«Арій Мойсейович у захваті від вашо
го Маргуляна. Які руки, як вільно і 
гнучко володіє оркестром!».

Про руки А. Маргуляна пише І. Кел
лер: «Саме від їх виразності, точності 
рухів, від гіпнотичної сили, що є в 
них, залежить музично-вокальна «тем
пература», спектаклю... У Маргуляна 
руки великі, але досить легкі і граціоз
ні, особливо виразна ліва. В русі пере
дає багатобарвну звукову палітру емо
цій — від найліричніших до напруже
но трагедійних. І якщо жест Пазов
ського — жест повелителя, то у Маргу
ляна — турботливого хазяїна». (І. Кел
лер. Там же, с. 169—170).

У Харкові А. Маргулян поставив 
також опери «Гугеноти» Дж. Мейєр- 
бера, «Фауст» Ш. Гуно, «Чіо-Чіо-Сан» 
Дж. Пуччіні, «Севільський цирульник» 
Дж. Россіні, «Царева наречена» М. Рим- 
ського-Корсакова, «Машиніст Гопкінс» 
М. Бранда, «Золотий обруч» Б. Лято- 
шинського, диригував балетом «Спляча 
красуня» П. Чайковського і його «Пі
ковою дамою», «Тоскою» Дж. Пуччіні, 
проводив репетиції «Весілля Фігаро» 
В. Моцарта, «Валькірії» Р. Вагнера — 
всього не перелічити.

Про цей період діяльності А. Маргу
ляна згадує головний концертмейстер 
Харківського (з 1925 р.), а пізніше Ки
ївського театру Л. Ржецька, тонкий 
музикант, прекрасна піаністка-акомпа- 
ніатор, великий знавець вокалу: «На 
оркестрових репетиціях А. Маргулян 
робив вказівки, ніколи не підвищуючи 
голос, не кричав, не сердився, не пере
ходив на «особистість». Завжди гово
рив по суті. Своїми знаннями, багато
річним досвідом і. уважним ставленням 
до колег та молодих товаришів по ро
боті він здобув незаперечний автори

тет і користувався загальною повагою. 
Арнольд Евадійович чудово володів 
диригентською технікою. Помах його 
руки був ясним, точним, виразним. Як 
легко і приємно було грати на співан
ках по його руці, яка не відраховува
ла метр і не «плавала» в повітрі. 
З пластичних, красивих рухів чи різ
ких вольових можна було зрозуміти, 
якими штрихами треба зіграти ту чи 
іншу музичну фразу, яке потрібне 
нюансування для даного фрагмента за 
задумом диригента. Працюючи з арти
стами, Арнольд Евадійович вимагав аб
солютного дотримання мелодичного і 
ритмічного малюнків, точної інтонації 
і разом з тим домагався виразної й 
емоціональної інтерпретації. Арнольд 
Евадійович, безсумнівно, мав акторські 
дані, володів жестом, мімікою, викли
кав у актора відповідну реакцію. Як
що в артистів не все одразу виходило, 
він терпляче працював над образом... 
За час роботи в Харківському опер
ному театрі він виховав плеяду моло
дих талановитих артистів — В. Гужо
ву, І. Кученка, А. Левицьку, К. Оловей- 
нікову, Б. Буткова, О. Виноградову 
та ін.»

Творчий і життєвий шлях А. Маргу
ляна завершився у Свердловську, де 
він в 1937 р. знову очолив оперний 
театр і «зумів добитися різкого під
вищення художнього рівня трупи, зба
гатити репертуар багатьма яскравими 
спектаклями... Диригентський почерк 
Маргуляна приваблював бездоганною 
майстерністю, чіткістю інтерпретатор
ських задумів, емоційною силою». (36. 
«Современнне дирижерм». М., 1969,
с. 162, 163).

Крім класичних творів, у Свердлов
ську він поставив велику кількість ра
дянських опер: «Тихий Дон», «Підня
та цілина», «Надія Свєтлова» І. Дзер
жинського, «Броненосець «Потьомкін» 
О. Чишка, «За життя» і «Гроза» 
В. Трамбицького, «Омелян Пугачов» 
М. Коваля, «Суворов» С. Василенка, 
балети «Гаяне» А. Хачатуряна, «Бахчи
сарайський фонтан», «Кавказький бра
нець» і «Суламіф» Б. Асаф’єва. За 
спектакль «Отелло» Дж. Верді (1946 р.) 
А. Маргуляна було удостоєно Держав
ної премії СРСР.

Серед особливостей виконавського 
стилю Маргуляна слід назвати його 
туше, завдяки якому звучання оркест
ру було оповите м’яким флером (на
віть у форте), чарівність своєрідного 
«звука Маргуляна». Коли у 1932 р. я 
одержав першу самостійну прем’єру — 
«Лебедине озеро», то попросив Маргу
ляна зробити репетицію якого-неоудь 
номера. Він сів за диригентський пульт 
поряд зі мною і пройшов соло скрип
ки з другої дії. Одразу ж в оркестрі 
з’явилася м’якість звучання. Це був 
«звук Маргуляна».

Згадує колишній помічник концерт
мейстера перших скрипок у Харківсь
кій опері В. Глінкін: «У вступі до опе
ри Р. Вагнера «Лоенгрін» Арнольд Ева
дійович домагався у перших скрипок 
(а потім і у всього оркестру) такого 
звучання, ніби звук виникав з повіт
ря, був прозорий, ніжний, мелодійний, 
особливо верхній голос. ...На репетиції 
він заздалегідь знав, над чим треба 
працювати. У двох-трьох словах умів 
викласти зміст, розкрити характер і 
стиль виконання. Завжди домагався 
гармонійного звучання сцени і оркест
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ру. Поведінка його на репетиціях була 
доброзичлива, спокійна, ніякої роздра
тованості. Маргулян ставився до орке
странтів з повагою. Ніколи не прини
жував їх достоїнства, навіть тоді, ко
ли виконавець виявлявся неправий. Він 
завжди привертав до себе людей, робив 
однодумцями своїх творчих задумів. 
З ним було легко і приємно працюва
ти. Його вистави завжди були святом».

Митець домагався зібраного, гарного 
і прикритого звука в хорі і в солістів. 
Навіть на спектаклях він показував 
так званий «купол», ніби збираючи 
звук пальцями лівої руки.

Дуже уважно диригент стежив за 
гранично точною інтонацією.

Завжди А. Маргулян давав вступ гру
пам і голосам в оркестрі та хорі і 
солістам. Особливу віртуозність вияв
ляв у таких складних ансамблях, як 
подвійний хор з першої дії «Лоенгрі- 
на» (поява Лебедя) чи сцена бійки із 
«Майстерзінгерів», де звичайно один з 
хорів доручають вести суфлеру.

Наведу приклад, що показує, як по- 
різному поводилися два видатних ди
ригенти А. Пазовський і А. Маргулян 
в одній і тій же ситуації. У 1933 р. 
мені довелося провести генеральну ре
петицію «Євгенія Онєгіна», оскільки 
В. Йориш захворів. Після другої кар
тини А. Маргулян підійшов до оркест
ру і, взявши партитуру, порадив мені 
зробити невелике крешендо у віолон
челей перед темою кохання в оркестрі, 
ніби готуючи її появу. А. Пазовський, 
навпаки, вважав, що слід йти за автор

ською динамікою, тобто робити рапто
ве форте (зивііо їотіе) після витрима
ного піаніссімо віолончелей.

У зрілий період творчості Пазовський 
не диригував випадковими спектакля
ми. Коли ж влітку 1930 р. відомий те
нор О. Руснак приїхав співати «Тос- 
ку», якої не було тоді в репертуарі 
театру, А. Маргулян так провів цей 
спектакль (я грав у оркестрі), що 
«дует» оркестру і співака досі є одним 
з кращих спогадів у моєму музичному 
житті. Вже згадувався спектакль «Де
мон», яким диригував Маргулян без 
єдиної репетиції і навіть співанки. 
Я його не чув, але артисти хору роз
повідали, що диригент надзвичайно 
майстерно підвів оркестр до знамени
того хору «Ніченька», і вони заспіва
ли його, як ніколи в житті.

Про роботу А. Маргуляна з хором 
згадує доцент Львівської консерваторії 
Ф. Долгова, в минулому головний хор
мейстер Харківського театру: «Яку б 
оперу ми не готували, як добре ми б 
її не вивчили, з приходом Арнольда 
Евадійовича в хоровий клас все ожи
вало по-новому. Те ж саме — і на спі
ванках з солістами. Він умів викли
кати у виконавців такі асоціації, які 
потрібні були для обарвлення звука 
того чи іншого образу. Його уроки з 
хором були повчальним, незабутнім 
святом».

Народний артист Казахської РСР, 
лауреат Державної премії СРСР, про
фесор О. Преображенський у статті до 
70-річчя від дня народження і 50-річ-

чя диригентської діяльності А. Мар
гуляна, надрукованій у газеті «Ураль- 
ский рабочий», підрахував, що Арнольд 
Евадійович за все життя продиригував 
понад 150 операми. Він же писав у 
некролозі про диригента (помер 15 лип
ня 1950 р.): «Ім’я А. Е. Маргуляна, од
ного з кращих оперних диригентів, 
широко відоме в Радянському Союзі;.. 
Його мистецтво було позначене широ
тою кругозору, вмінням знайти пра
вильне трактування сценічного і музич
ного образів, шануючи авторський за
дум... Тонкий майстер оркестру, він 
умів завжди досягти повної гармонії 
між сценічною дією, вокалістами і зву
чанням оркестру. Стиль виконання 
Маргуляна був тісно пов’язаний з 
прекрасними традиціями російського 
реалістичного мистецтва, його інтерпре
тація оперних шедеврів завжди базу
валася на творчому досвіді російської 
оперної класики». («Советская музи
ка», 1950, № 9, с. 85-86).

Образ Арнольда Евадійовича Маргу
ляна, його виконавський стиль живуть 
у пам’яті вихованців, колег, учнів. 
Він як взірець — наука іншим: моло
дим диригентам, студентам консерва
торій, зрілим музикантам. Його прин
ципи керівництва оперним театром, 
традиції виконання класичних і ра
дянських опер, його театральна ети
ка повинні стати надбанням широкого 
кола працівників оперного мистецтва, і 
передусім— диригентів.

В. ТОЛЬБА

ПЕРШИЙ ПОСІБНИК

Видавництво «Музична Україна» ви
друкувало «Школу гри на виборному 
баяні». Перший навчальний посібник 
для цього інструмента в нашій країні 
видано двома мовами — російською і 
українською.

Автор цікавого і вкрай необхідного 
підручника С. Г. Чапкій — відомий ви
конавець і педагог, якого справедливо 
можна вважати засновником школи ви
борного баяна в республіці. Йому на
лежить чільне місце серед педагогів- 
баяністів, з ініціативи яких навчання 
гри на цьому інструменті впровадже
но в державних музичних закладах.

«Школа» містить багатющий навчаль
но-художній матеріал, який самим змі
стом незаперечно стверджує переваги 
виборного баяна. Так, перша ж вправа 
для лівої руки на видобування звука 
до1 (стор. 21) може бути виконана 
лише на виборному баяні, адже на 
готовому всі ноти звукоряду «прику
ті» до октавно подвоєних (а то й по
троєних) басів або незмінних «гото
вих» акордів. Послідовно автор пока
зує, як з окремих звуків складається 
спочатку мелодійне начало лівої кла
віатури, а потім виявляється рівно
значність обох клавіатур.

Далі бачимо, як на клавіатурах — 
поодинці, разом, в унісон, по черзі у 
лівій і правій руках, нарешті — одно
часно можна відтворювати дві, три, 
чотири самостійні мелодії. Так прак
тично утверджується і поліфонічність 
виборного баяна, і поліфонічне мислен

ня баяніста. Не залишається поза ува
гою і гомофонічна музика,— вправи 
починаються подвійними нотами, далі 
утворюються тризвучні, чотиризвучні 
гармонії і т; д. Акомпанементи п’єс 
гомофонічного складу («Піжмурки» 
Ф. Флотова, «Вальс» П. Чайковського, 
«Галоп» Ф. Шуберта та ін.), не містять 
викривлень авторського тексту, неми
нучих при виконанні на готовому бая
ні.

Цінним є також і те, що суто тех
нічних вправ у «Школі» дуже мало. 
Курс навчання побудовано в основно
му на художньому матеріалі — народ
них мелодіях, зразках класичної і су
часної музики. Щоправда, в «Школі» 
не представлені Л. Бетховен, вітчиз
няні класики — М. Балакірєв, О. Боро- 
дін, О. Глазунов, М. Глінка, М. Мусорг- 
ський, С. Рахманінов, М. Римський- 
Корсаков, С. Танєєв, забуті й Р. Гліер, 
Б. Лятошинський, М. Мясковський, 
С. Прокоф’єв, А. Хачатурян, Д. Шоста- 
кович... Незважаючи на це, автор вклю
чив до «Школи» достатню кількість 
етюдів та п’єс, яких вистачить на два- 
три роки навчання в ДМШ.

Треба констатувати, що це — тільки 
початкова школа гри на виборному 
баяні, чого не можна не врахувати під 
час підготовки наступних видань, по
треба в яких безсумнівна. Слід також 
дати рекомендації щодо подальшого 
навчання гри на виборному баяні, ко
ли музичний матеріал «Школи» буде 
вичерпано.

Грунтуючись на педагогічних прин
ципах систематичності та послідовнос
ті, переважну більшість методичних 
вказівок слід перенести до відповідних 
розділів, а загальну частину присвя
тити викладу саме методики: що, як, 
в якій послідовності вивчати. Варто 
було б скласти розділ «Роль і виконав
ські можливості лівої руки», в якому 
визначити особливості гри на вибор
ному баяні, а також уточнити таблицю 
лівої руки. Доцільно розширити му
зичний навчальний матеріал у «Шко
лі». Зауважимо, що цього можна домог
тися практично без збільшення загаль
ного обсягу, шляхом більш компакт
ного розміщення матеріалу.

Сподіваємося, що автор та видавни
цтво доопрацюють «Школу», яка, на 
нашу думку, може бути використана 
як навчальний посібник.

Є. ЮЦЕВИЧ

□----------
На честь 325-річчя возз’єднання України 

з Росією у Малому залі Київської консер
ваторії ім. П. І. Чайковського відбулися 
звітні концерти фортепіанного відділу му
зичного училища ім. Р. М. Гліера.

У програмі прозвучали твори західноєв
ропейської, вітчизняної класики, а також 
сучасних українських митців — Скорика, 
Шамо, Сєчкіна, Степаненка, Рожавської, 
Фільц і композиторів братніх республік, 
зокрема Бабаджаняна.

Цікавими також були виступи учнів 
класу фортепіанного ансамблю.

М. ГАНОПОЛЬСЬКИЙ

32



В Інституті мистецтвознавства, фолькло
ру та етнографії ім. М. Т. Рильського 
Академії наук УРСР відбулася республі
канська наукова конференція «Музичне 
мистецтво соціалістичного суспільства. 
Проблеми духовного збагачення особисто
сті». В роботі конференції взяли участь 
музикознавці з Народної Республіки Бол
гарії — професор С. Стоянов. Н. Кауфман, 
Л. Вітанова-Сталєва, з Чехословаччини — 
доцент Академії музичного мистецтва 
Я. Смолка. З доповідями виступили докто
ри мистецтвознавства М. Гордійчук та 
І. Ляшенко (ІМФЕ ім. М. Рильського), 
Н. Горюхіна та Н. Герасимова-Персидська 
(Київська консерваторія ім. П. Чайков- 
ського), кандидати мистецтвознавства 
В. Медушевський (Московська консервато
рія ім. П. Чайковського), М. Губаренко 
(Харківський інститут мистецтв ім. І. Ко
тляревського), С. Павлишин (Львівська 
консерваторія ім. М. Лисенка). А. Сокол 
(Одеська консерваторія ім. А. Неждано- 
вої), наукові співробітники ІМФЕ ім. 
М. Рильського АН УРСР.

□ -----------
Сорок років тому вперше було створено 

вокально-інструментальний ансамбль рубо- 
бісток. Музичний колектив Таджицької фі
лармонії завоював широку популярність у 
нас і за рубежем. В ансамблі виросли ві
домі нині солісти, зокрема народна артист
ка Таджицької РСР Мусліма Бакіева. Ке
рує колективом Наріман Карімов.

Всі учасниці не тільки майстерно воло
діють старовинним народним інструментом 
рубобом а й добре співають і танцюють. 
В концертах виконувались твори таджиць
ких композиторів — Я. Сабзанова, А. Оди- 
наева, X. Абдулаєва, 3. Шахіді. вокально- 
хбреографічна сюїта «Як даста гуль», 
пісні «Чакра-чакра», танець «Лірзон»... 
Широко представлено у програмі ансамб
лю твори композиторів братніх республік 
нашої країни.

— Велика подорож по Україні — це твор
чий звіт з нагоди 40-річчя колективу,— 
сказав Наріман Карімов— Хочу через жур
нал «Музика» передати щиру вдячність 
українським слухачам, колегам-музикантам 
за сердечний прийом.

Одеса І. ЗИМКО

Музична громадськість Москви відзначи
ла 70-річчя від дня народження музико
знавця Тетяни Іллівни Каришевої, яка 
зробила значний внесок в українське ра
дянське музикознавство. ї ї  монографія 
«Петро Сокальський» відкрила нову ціка
ву сторінку в історії національної музич
ної культури. Т. Каришева співавтор книг: 
«Музикальная культура Украйни», двотом
ника «Нариси історії української музики», 
упорядник і редактор збірника «Из исто- 
рии русско-украинских музикальних свя- 
зей». книги «Борис Гмиря» та ін. ї ї  статті 
про українських співаків, гастролі музич
них театрів нашої республіки в Москві на
друковані у багатьох всесоюзних виданнях. 
З 1939 р. вона постійно виступає на сто
рінках українських спеціальних журналів.

Останнім часом Т. Каришева більше ува
ги приділяє проблемам виховання молоді, 
зокрема є упорядником і редактором збір
ника «Вони пишуть для дітей», де на
друковані статті про А. Філіпенка, Ю. Ро- 
жавську, М. Кармінського, М. Заваліши- 
ну. Живучи в Москві. Тетяна Іллівна про
довжує вивчати українську музику, про
пагує її в радіопередачах, пише анотації 
до платівок з записами українських вико
навців, рецензії на книжки українських 
авторів, звіти про пленуми та з ’їзди Спіл
ки композиторів УРСР.

□ -----------
Надзвичайно глибоке враження справив 

на слухачів традиційний виступ відомого 
словацького органіста Івана Сокола в залі 
Закарпатської філармонії. У двох відділах 
концерту прозвучала інструментальна му
зика XVIII—XX століть: Й.-С. Бах — Тока
та і фуга ре мінор, Фантазія і фуга до 
мінор. Чотири хоральні прелюдії; Л. Яна- 
чек — Постлюдія; О. Мессіай — Три фанта
зії... Виконавець представив ще цілу низ
ку новітніх оригінальних зразків сучасної 
чеської й словацької органної літератури.

Гранично рельєфне фразування, витонче
ні агогічні нюанси, чарівний сонорно-тем
бральний колорит — ось, мабуть, найбільш 
характерні риси інтерпретаторської манери 
уславленого музиканта з братньої Чехо- 
словаччини.
Ужгород Г. СТАДНИК

н о в і  ЗАПИСИ

С10-11395-96. Голоси України. С. Но
вак — Арія князя Ігоря з однойменної 
опери О. Бородіна; Л. Остапенко — Арія 
Уляни Громової з опери Ю. Мейтуса 
«Молода гвардія»; К. Столяр — Каватина 
князя з опери О. Даргомижського «Ру
салка» та ін.

СІ 0-11445-46. Л. Юрченко (меццо-сопра- 
но). Дж. Россіні. Каватина Розіни, Арія 
Верти («Севільський цирюльник»); Ж. Бі- 
зе. Хабанера, Сегіділья («Кармен») та ,ін.

С32-11389-90. Чоловіча хорова капела Чер
нівецького держуніверситету. М. Лисенко. 
Вічний революціонер; І. Воробкевич. Вечір; 
Українські народні пісні.

С10-11429-30. Фортепіанна музика україн
ських композиторів. М. Скорик. Партита 
№ 5; М. Степаненко. Образи та ін. Вик* 
М. Сук.

С10-11127-28. Є. Ржанов (фортепіано). 
Дитячі п’єси українських композиторів. 
В. Косенко. 4 дитячі п’єси для фортепіано.
B. Сільвестров. Дитяча музика, № 1 для 
фортепіано та ін.

С62-11167-68. «Росинка»— вокальний ан
самбль Івано-Франківського педагогічного 
інституту. Л. Дутківський. Ми йдемо далі; 
Ю. Балабан. Світанок та ін.

С60-10941-42. «Кобза» — вокально-інстру
ментальний ансамбль. Українські народні 
пісні. О. Білані. Люби мене; П. Майборода. 
Дума та ін.

С10-11529-30. Українська камерна музика.
C. Людкевич. Ноктюрн. В. Кирейко. Тріо 
для фортепіано, скрипки та віолончелі.

С32-11635-36. Грає оркестр народних ін
струментів селища Глибока Чернівецької 
області. Дойна, Жайворонок та ін.

С50-11695-96. А. Філіпенко. Пісні для ді
тей: Портрет Зої, Піонерський прапорець, 
Придніпровий рідний край, Піонерська 
та ін.

С62-11715-16. Вокально-інструментальний 
ансамбль «Смерічка». Д. Шостакович. Ро
манс із кінофільму «Овод». І. Якушенко. 
Я бачу тебе. В. Івасюк. Не одпалай, моя 
любов. Л. Штайдл. Подивись, як цвітуть 
луки.

ВАРІАЦІЇ НА ТЕМУ ВАЛЕТУ

Думки і почуття дітей, психологія їхньої творчості завж
ди цікавлять дорослих. Пізнання художнього мислення 
юних збагачує естетику виховного процесу. Саме про це 
думаєш, знайомлячись з малюнками учнів молодших кла
сів Київського державного хореографічного училища. По
чинаючи з виставки «Щасливе дитинство», такі експозиції 
стали традиційними. Вони — частина загальноосвітньої про
грами.

Поряд з властивими всім дітям рисами фантастичності, 
казковості у світосприйнятті, бачиш і досить точне від
творення епізодів сценічного життя, цікаві замальовки.

Роботи майбутніх артистів балету експонувалися також 
у книжковому магазині-клубі «Супутник». За пропаганду 
дитячої творчості училище одержало подарунок від ре
дакції журналу «Малятко».

Д. ІГОРІВ



Індекс 74310Ціна 50 коп.

В НОМЕРІ:
VII з'їзд композиторів України . . . . 2 стор. обкл. — 7

Н. ГОРЮХІНА. Проблеми пісенного жанру . . • . . 8
Ю. СТАНІШЕВСЬКИЙ. Талант і майстерність дослід

ника .......................................................... • .......................9
А. МОКРЕНКО. Теорія і практика вокального виконавства 10
Ф. НІРОД. Художник і театр ............................................12
С. ПАВЛИШИН. Книга про Є. Л и с и к а ...........................13
Хроніка , ................................................................................
/. ГАМКАЛО. Криворізький симфонічний 14
Л. КРАСЮК. Співають студенти ......................................
Орбіти української м у з и к и ................................................... 19
Дітям — щасливе м а й б ут н є ..................................................... 20
Л. МАКСИМЧУК. Шкільний о р к е с т р ................................22
О. СТАЛІНСЬКА. Турбота про юних . . . .  . . . 23
б. КАП ЛЮК. Київська дитяча ф іл а р м о н ія ....................... 24
Г. ЗАЛІНГу Є. Н0СИР6В. Культурне співробітництво . 25 
Н. ШВЕЦЬ. Львівський к а м е р н и й ......................... ....  .
В. КАТАМ АЙ. Буковинські са м о ц в іт и ............................ 26
К. БАЛОГ. Танці Закарпаття ...............................................27
Увагу хоровому с п і в у ..........................................................
A. ЖУЛЬЄВ. Ефективність с е м ін а р ів ................................ 28.
в. КОСАЧЕВСЬКА. У колі російських друзів . . . 29
B. ТОЛЬБА. Натхненний м и т е ц ь ..............................  . ЗО
Є. ІОЦЕВИЧ. Перший п о с і б н и к ..........................................32
Ін ф о р м а ц і ї ......................................................  З стор. обкл.
Нові з а п и с и ........................................................ ....

МУЗИЧНІ ТВОРИ:

РОССИЯу СТАРШАЯ СЕСТРА. Слова Т. Волгиной.
Музика А. Филиппенко.

ІЗ РОСІЙСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ КОТИТЬ ХВИЛІ ДНІПРО.
Слова Л. Татаренка. 
Музика О. Семенова

КОМСОМОЛу ПАМ'ЯТАЙІ Слова Л. Реви.
Музика Ю. Рожавської.

ПІСНЯ ПРО РІДНИЙ ЗАВОД. Слова О. Ющенка.
Музика П. Майбороди.

Головний редактор Е. Н. ЯВОРСЬКИЙ.

Редакційна колегія: 4 _
Г. Б. АВЕР’ЯНОВ, А. Т. АВДІЄВСЬКИЙ, Ф. М. БАКЛАН, 
О. І. БІЛАШ, М. М. ГОРДІЙЧУК, Л. П. ЄФРЕМОВА, 
М. М. КРЕЧКО, М. К. КОНДРАТЮК, А. Й. КОС-АНАТОЛЬ- 
СЬКИЙ, В. І. ЛЄБЄДЄВ, Є. І. ЛОБУРЕНКО, Ф. Ф. НІРОД, 
Д. М. СМОЛИЧ, С. В. ТУРЧАК, А. Я. ШТОГАРЕНКО, 
О. О. СТЕЛЬМАШЕНКО (відповідальний секретар).

ХудЬжній редактор Є. І. МУЩТЕНКО

Шу/н. «Музика», № 3, 1—32

Журнал «Музика» (на украинском язьіке).
Орган Министерства культури УССР, Союза композцторов Украй
ни й Музикального общества УССР.
Журнал основан в 1923 году. Издательство «Музична Україна», 
Киев-4, Пушкинская, 32. Виходит раз в два месяца.
Адрес редакции: 252601 Киев-601 ГСП. Январского восстания, 21, 
корпус 20.
Телефони: главннй редактор — 97-43-01. отдельї — 97-64-59.
Адреса редакції: 252601 Київ-601 МСП. Січневого повстання, 21, 
корпус 20.
Телефони: головний редактор — 97-43-01, відділи — 97-64-59. 
Рукописи не повертаються.
БФ 25528. Підписано до друку ЗО/У 1979 р. Формат паперу бОХООУа- 
Фіз.-друк. арк. 4. Умовно-друк. арк. 4. Обл.-вид. арк. 6,2. Тираж 
17 110. Зам. 164. Ціна 50 коп.
Київська книжкова фабрика республіканського виробничого об’єд
нання «Поліграфкнига» Держкомвидаву УРСР. Київ, вул. Воров- 
ського, 24.
Физ.-печ. лист. 4. Услов.-печ. лист. 4. Уч.-изд. л. 6,2. Тираж 17110. 
Зак. 164. Цена 50 коп. Киевская книжная фабрика республикан- 
ского производственного об^единення «Полиграфкнига» Госкомиз- 
дата УССР. Киев, ул. Воровского, 24.




