


Виступає зведений дитячий хореографічний колектив міста Києва. Фото Є. Никончука.

С. Ротару.

Фестиваль 
^Молоді голоси*

Ось і прозвучали вдруге позивні фес
тивалю мистецтв «Молоді голоси», орга
нізованого ЦК ЛКСМУ, Міністерством 
культури УРСР, Укрпрофрадою та твор
чими спілками республіки. Цього року 
він був присвячений 60-річчю ЛКСМ Ук
раїни. Саме тому заключні концерти, що 
відбулися в столичному Палаці культури 
«Україна», перетворилися на маніфеста
цію вірності молодого покоління ідеалам 
Великого Жовтня, заповітам Леніна, ре
волюційним, бойовим і трудовим тради
ціям радянського народу. Свято прохо
дило в місті комсомольської слави —  
Шепетівці. Сюди прибуло понад триста 
окремих виконавців та учасників вокаль
но-інструментальних ансамблів —  профе
сіональних і самодіяльних. Поміж соліс
тів переможцями стали артист Київсько
го мюзик-холу Микола Гнатюк та ви-
Співають студенти Кам'янець-Подільського 
педагогічного інституту Євген і Владислав 
Гжегожевські.

кладач Кам’янець-Подільського педаго
гічного інституту Тамара Плющ. Серед 
ВІА перші місця посіли професіональні 
колективи «Світязь» із Луцька та «Чере
мош» із Чернівців, а також аматорські 
ансамблі «Маки» з Дніпропетровська, 
«Арніка» зі Львова, «Це —  ми» з Харкова.

Свято хореографічного мистецтва від
бувалося в Комунарську на Ворошилов- 
градщині. Першість виборола львівська 
танцювальна пара — Євгенія Костильова 
та Анатолій Кучерук. Голова жюрі лауре
ат Державної премії СРСР, народна ар
тистка УРСР Галина Кирилова сказала 
про них: «Ця пара відома не лише в на
шій республіці. Євгенія та Анатолій чо
тири роки тому закінчили Київське хоре
ографічне училище. Вони —  лауреати 
Всесоюзного хореографічного конкурсу 
в Мінську. їхній виступ на фестивалі 
«Молоді голоси» засвідчив, що в респуб
ліці народилася справді самобутня, тала
новита пара».

У Дніпропетровську відбулися огляди 
духових оркестрів республіки і огляд 
майстерності молодих художників, 
скульпторів, графіків, на якому було ви
ставлено 615 робіт. А в Житомирі змага
лися читці — аматори та молоді актори 
українських театрів.

І ось— заключний концерт. Поруч з 
переможцями зональних конкурсів у 
ньому взяли участь лауреати премії 
Ленінського комсомолу та Республі
канської комсомольської премії імені 
Миколи Островського народна артистка 
УРСР Софія Ротару, Волинський народ
ний хор, танцювальні колективи «Юність» 
зі Львова, «Донбас» із Донецька... Однак 
перевага надавалася молодим талантам.
Львівський вокально-інструментальний ан
самбль «Арніка».

Значна частина концерту присвячува
лася інтерпретації класичних творів. Сту
дент Львівської консерваторії Григорій 
Кульба проспівав «Пісню Варязького гос
тя» з опери «Садко» Римського-Корсако- 
ва, вихованець Київської консерваторії 
Сергій Шотт (скрипка) виконав «Поло
нез» Венявського у супроводі естрадно- 
симфонічного оркестру, струнний ан
самбль студентів Львівської консервато
рії познайомив слухачів з «Серенадою» 
В. Моцарта.

Танцювальне мистецтво та хоровий 
спів репрезентували уславлені колекти
ви — капела бандуристок Полтавського 
міського Будинку культури, заслужений 
самодіяльний ансамбль танцю УРСР «Ят- 
рань» з Кіровограда, самодіяльний ан
самбль пісні і танцю «Льоноцвіт» Жито
мирського льонокомбінату, «Полісянка» 
Ровенського міського Будинку культури, 
хори Київського інституту культури, Ки
ївського музучилища імені Р. Гліера, 
Одеської консерваторії.

Заслужений успіх випав на долю мо
лодих оперних співаків — Тамари Лагу
нової з Донецька, Ліни Черних з Харко
ва, Ігоря Кушплера зі Львова. Тепло ві
тали глядачі сестер Ротару — Софію, Лі
дію та Ауріку, які виступали з ансамбля
ми «Червона рута», «Черемош». Полони
ла слухачів прекрасною піснею «У місті 
Самборі» львівська «Арніка».

Апофеозом концерту став його фінал—  
вокально-хореографічна композиція на 
музику Д. Тухманова «Віддамо земну 
кулю дітям», яку виконали Софія Ротару 
та дитячі танцювальні ансамблі.

І. ЛЕПША
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Творчість, співзвучна часові

Завдання комуністичного будівництва в нашій країні ви
магають постійного вдосконалення ідейного виховання тру
дящих і, зокрема, більш ефективного використання з цією 
метою всіх засобів мистецтва і культури. Від успіхів такої 
діяльності, як наголошено в Постанові ЦК КПРС «Про даль
ше поліпшення ідеологічної, політико-виховної роботи» за
лежить «повна реалізація можливостей розвинутого соціа
лізму», зміцнення могутності Батьківщини.

Радянське суспільство формує ідеали і принципи соціа
лізму та комунізму, доводить їх до свідомості людей через 
систему комплексного — ідейно-політичного, трудового і мо
рального — виховання, створює необхідні умови для їх ре
алізації, оцінює вчинки особи схваленням чи осудом і ви
правляє відхилення від норм та вимог суспільного буття 
різноманітними засобами впливу. Такі норми і вимоги опо
середковано відображені в мистецтві, зокрема в музичних 
творах і в усій музичній культурі. Відтворення соціального 
і психологічного в музиці обумовлене «життєвістю», зрозу
мілістю музичних інтонацій в ідейно-художній концепції 
твору.

«Інтонаційна ідея — інтонаційний задум,— писав Б. Аса- 
ф’єв,— це перш за все переконаність композитора.., що саме 
завдяки цьому, а не іншому звукосполученню, ритму, темб
ру, динамічному нюансу його музика отримає бажаний емо
ційний тонус і викличе такий-то відгук...» Ця справедлива 
думка характеризує пошуки митцями комунікативності тво
рів, їх дохідливості для слухачів.

Добре відома також важливість у процесі сприйняття му
зики «двосторонності зусиль» — не лише композитора, а й 
слухача, який, маючи певний музично-інтонаційний досвід 
та уподобання, намагається вслухатися в інтонаційний світ 
і збагнути сенс композиторського вислову, осягнути зміст 
твору. Якщо людина відчуває, розуміє музику, вона, хоча 
й не завжди усвідомлено, «уточнює» своє світовідчуття, 
ставлення до проблем, критеріїв та ідеалів буття, що вини
кають як асоціації під час і по закінченні сприйняття,— 
подібно до читання художньої літератури, зустріч з якою — 
програвання в уяві читача вчинків і долі тих чи інших 
персонажів та ідейно-ціннісних узагальнень автора. В ре
зультаті формується особисте ставлення сприймаючого до 
порушених у творі питань, утверджується його власна жит
тєва, соціально-ціннісна орієнтація (політична, ідеологічна, 
моральна, естетична та ін.).

Композиторська творчість відображає не зовнішні ознаки 
подій чи персонажів, а є художнім втіленням ставлення до 
них автора. Тому музику, яка не поєднана з словом або ж 
свідомо буде виконана без тексту, можна охарактеризувати 
лише широкими узагальненнями типу: громадянське підне
сення, радість буття, непримиренність боротьби світла і тем
ряви, напружена рушійність, мрійливість, любовна лірика 
і т. ін., і т. п.

Музичне мистецтво може впливати на особу тільки тоді, 
коли його зміст сприймається нею як відображення спів
звучних її світоглядові думок або ж власного буття в яко
мусь із аспектів. За такої умови твір набуває для слуха
ча сенсу, а значить і цінності. В іншому випадку музика 
звучить як емоційно-естетичний фон, не виконуючи своєї 
виховної функції.

Зрозуміло, що чуттєве сприйняття твору, індивідуалізо
ваний мистецький і життєвий досвід слухача, вплив психо
логічної ситуації на витлумачення музики тим, хто її слу
хає,— всі ці та інші чинники утруднюють розкриття зако
номірностей визнання чи не визнання музичних творів як 
окремою людиною, так і масовою аудиторією. Проте музич
но-теоретичні, психологічні, соціологічні дослідження вза
ємозв’язків особи з музичним мистецтвом дозволяють вияви
ти і обгрунтувати найбільш важливі аспекти проблеми.

Одним з них є вже достатньо вивчена залежність між рів
нем духовних потреб і естетичного розвитку особи та її со
ціальною активністю. Прямо пропорційний характер цієї за
лежності переконує в тому, що соціальна активність, у свою 
чергу, виступає передумовою духовного розвитку людини, 
її  мистецьких запитів та інтересів, для задоволення яких 
потрібні все нові й нові високоякісні художні (музичні) 
твори.

В суспільстві розвинутого соціалізму обумовленість цих 
феноменів є однією з невід’ємних рис радянського способу 
життя, і наша держава зацікавлена в тому, щоб музика, 
відповідаючи духовним запитам трудящих, наснажувала 
їх, створювала сприятливу атмосферу для утвердження кра
щих людських якостей, високої політичної і трудової сві
домості.

За визначенням А. В. Луначарського, «Мистецтво не тіль
ки є знаряддям пізнання, а й організовує ідеї, й особливо 
емоції. Організовує за допомогою образів, також за участю 
музичних ідей, організовує емоції як бойову силу». Впли
ваючи на почуття людини, музика стає стимулом для нових 
переживань естетичного, морального, ідеологічного та ін. 
характеру. Вони фіксуються психікою і стають внутріш
німи мотивами діяльності особи.

Таким чином, емоційно-естетична потреба є механізмом 
регуляції суспільної поведінки людини, активізує її тру
дову та громадську діяльність. Тому, наголошуючи на зна
ченні мистецтва у формуванні особи соціалістичного типу і 
духовної культури в суспільстві розвинутого соціалізму, 
КПРС ставить завдання перед всіма діячами культури — 
розкривати у своїй творчості ідеали нашого суспільства ху
дожньо яскраво і переконливо, щоб «кожен твір,—- як за
значав у доповіді на XXV з’їзді Компартії України 
тов. В. В. Щербицький,— був не тільки глибоким за змістом, 
щоб його образи пробуджували у людей нову енергію, зба
гачували думки і почуття».

Перший Всесоюзний фестиваль самодіяльної художньої 
творчості трудящих показав, що хорових і естрадних компо
зицій членів СКУ на ньому прозвучало порівняно менше, 
ніж на попередніх оглядах. Це пояснюється тим, що компо
зитори інколи втрачають відчуття новітніх тенденцій у 
розвитку різних жанрів, не збагачують свою творчість інто
націями, які народжуються в бурхливому плині життя, а та
кож не враховують потреб аматорських колективів робітни
чих селищ, міст і сіл республіки.

Зміцнення самодіяльних колективів професіонально під
готовленими керівниками, орієнтація на рівень кращих май
стрів, з якими вони знайомляться по телебаченню, радіо 
і в грамзаписах, спричинили до пошуків аматорами власної 
манери, власного творчого обличчя в мистецтві. Фольклорні 
джерела і сучасні ритми, традиції радянської масової та 
естрадної пісні, елементи джазу і народної імпровізацій
ності, численні засоби музичної виразності в синтезі з по
етичною основою, яка за тематикою і образністю відпові
дає життєвим потребам широкого загалу,— все це в різних 
поєднаннях, більш чи менш вдалих, зазвучало в клубах і 
палацах культури. Шкода тільки, що чимало музичних 
ансамблів припинили існування через брак оригінальних 
творів, нестачу кваліфікованих кадрів, зацікавлених у про
фесіональному удосконаленні колективів.

Копіювання відомого, часто не кращого, зарубіжного бу
ло першим «знайомством» з жанровими особливостями, про
те швидко самі музиканти відчули і зрозуміли необхідність 
творчої своєрідності, яка неможлива без відповідного репер
туару, генетично пов’язаного з джерелами вітчизняної му
зичної культури, з її характерними національними рисами. 
Прагнучи його оновити, любителі мистецтва самотужки 
(часто з великими творчими і моральними втратами) нама
галися вирішити цю проблему. Майже в кожному ансамблі, 
хорі, капелі з’являлися пісні протесту проти війни, балади 
про любов до рідного краю, пісні про кохання тощо. Не все 
відповідало високим критеріям художності, та це й зрозу
міло: до творчості звернулися люди з щирим серцем, вели
ким бажанням, але з обмеженими знаннями, а часом і не 
дуже вибагливим смаком.

На жаль, творчі спілки, громадські організації та устано
ви культури вчасно не зрозуміли масштабності процесу, 
не підтримали повного мірою потяг молоді, яка складає ос
новний контингент аматорських колективів, до творчого 
самоутвердження в нових музичних жанрах. Час було втра
чено на споглядальне очікування (що ж вийде з того інте
ресу до гітари і вокалу?), на ігнорування вокальнр-інстру- 
ментального естрадного виконавства (нехай грають у духових
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оркестрах) і на «звикання» до нього самих працівників від
повідних установ.

Здавна помічено, що розшарування естетичних смаків у 
широких колах слухачів набуває майже гротесковості: від 
бездумного копіювання до цілковитого заперечення жанрів, 
окремих засобів виразності тощо. Не так давно гостро кри
тикувалися не лише невдачі тієї чи іншої виконавської ма
нери, а й сам факт використання співаками мікрофона. Ни
ні ми добре розрізняємо, які художні прийоми притаманні 
оперному виконавству, а які — естрадному, камерно-інстру
ментальному чи джазовому музикуванню.

А хіба мало пісень, що цілком задовольняли наші вимо
ги в минулі роки, а тепер лише нагадують про приємне 
спілкування з ними? Змінилися інтонації, мелодії і ритми. 
Однак певна кількість творів не втрачає для людини есте
тичної цінності, оскільки вони відновлюють емоційно-асо
ціативні зв’язки, які встановилися раніше і донині зберіга
ють для неї значення.

Великий вплив на формування і задоволення естетичних 
потреб трудящих мають народні, масові та естрадні пісні, 
симфонічні та хорові твори, інші різновиди музичної твор
чості. Протиставлення жанрів в аспекті більш чи менш 
масового визнання було б недоречним і несправедливим, 
адже йдеться про слухачів з різними уподобаннями. Серед 
них чимало й таких, хто не цікавиться творами крупної 
форми та інтонаційно складними, бо вони їм мало зрозумі
лі і не викликають відчуття насолоди.

Однак неприйняття окремих жанрів, творів тією чи ін
шою масовою аудиторією не повинно призводити до пов
ного ігнорування їхньої суспільно-виховної ролі для інших 
аудиторій чи груп слухачів, для розвитку музичної культу
ри в цілому. На цей фактор необхідно зважати працівникам 
газет, журналів, радіо й телебачення, установ культури і 
постійно дбати про підвищення ідейно-художнього рівня 
музичних творів, які виконуються, тиражуються, пропагу
ються, домагаючись ефективного використання музичного 
мистецтва як засобу виховання особи і мас.

За своєю суспільною природою радянська музична куль
тура не поділяється на «елітарну» і «масову», подібно до 
буржуазної. Мистецька спадщина і сучасна народна та 
професіональна музика складають художню культуру су
спільства зрілого соціалізму і стають набутком всього на
роду, всіх соціальних груп.

Засоби масової інформації — телебачення, радіо, преса, 
кіно, а також концертні установи — пропагують усі жанри 
музичного мистецтва серед широких кіл населення кра
їни. При цьому заклади культури вживають необхідних за
ходів, щоб уникнути будь-якого зниження естетичних кри
теріїв до творів, які пропонують до виконання і тиражу
вання на платівках чи магнітофонних плівках.

У радянській музичній культурі немає протиставлення 
жанрів, немає поділу на «високі» й «низькі». Водночас фор
мується вимогливе ставлення до ідейно-художнього рівня 
кожного з них, і не тільки професіоналів та працівників 
культури, а й широкого загалу слухачів. Зростання естетич
них вимог і художніх потреб народних мас — одна з при
кмет радянського способу життя і характерна риса нашої 
музичної культури. Обумовлений соціалістичними принци
пами виробництва і розподілу матеріальних і духовних ба
гатств, цей спосіб життя органічно включає всі галузі куль
тури, зокрема музичної. Адже «виробництво ідей, уявлень 
свідомості... безпосередньо вплетене в матеріальну діяль
ність і в матеріальні стосунки людей...» (К. Маркс і Ф. Ен
гельс. Твори, т. З, с. 23) .

Одними з компонентів радянського способу життя і водно
час соціалістичної музичної культури є самодіяльна худож
ня творчість мас, музичний побут і музична освіта. Разом 
вони складають ту сферу культури, в якій функціонують 
її художні цінності. Завдяки пропаганді, тиражуванню і по

ширенню, жанри і окремі твори, відомі раніше лише вузь
кому колу знавців, стають набутком найширших аудиторій 
і утверджуються як художні цінності музичної культури 
всього народу.

Радянська держава відкриває можливості для розвитку 
народної творчості, глибокого засвоєння мистецької спад
щини, вітчизняної та зарубіжної, кращих музичних творів, 
написаних композиторами союзних республік, представника
ми прогресивного мистецтва світу.

У світлі настанов Комуністичної партії щодо використан
ня художньої критики для впливу на розвиток мистецтва, 
а також з питань ідеологічної, політико-виховної роботи з 
трудящими, особливої ваги набуває просвітительська місія 
засобів масової інформації, учбових закладів і установ куль
тури. Сприяти поширенню кращих творів, роз’яснювати ін
тонаційно-образні особливості різновидів музичного мисте
цтва— значить повніше задовольняти і розвивати духовні 
(естетичні) потреби народу, отже — стимулювати його тру
дову і громадську активність. При всьому цьому головним 
«арбітром» щодо вибору уподобань залишається слухач, так 
чи інакше орієнтований на громадську думку певної соці
альної групи, членом якої він є, на вже усталені звичаї, 
традиції тощо.

Участь людини в музично-естетичній освіті і самодіяль
ній художній творчості розвиває її смаки та інтереси, акти
візує пошуки в галузі мистецтва для створення емоційно- 
естетичного комфорту в побуті, духовно збагачує. Фестива
лі та  ̂огляди художньої самодіяльності, в яких беруть участь 
мільйони людей — тисячі аматорських хорів, ансамблів різ
ного складу, оркестрів і окремі виконавці,— свідчення по
стійної турботи нашої держави про музично-естетичну осві
ту народу. Проблеми управління цією сферою культури в 
центрі уваги КПРС. Накреслені шляхи і заходи цілком від
повідають завданням соціалістичної культури, зокрема її 
розвитку в сільській місцевості, зростанню виховного вцли- 
ву на учнів профтехосвітніх закладів та робітничу молодь.

Щоб провадити культурну політику та ідеологічну робо
ту серед населення республіки згідно з настановами XXV 
з’їзду КПРС, з урахуванням естетичних запитів різних груп 
трудящих, філармонії, інші концертні організації Міністер
ства культури УРСР в своїй діяльності «повинні науково 
обгрунтовувати і все більше враховувати ті особливості су
спільного розвитку, які зв’язані з вплиром науково-техніч
ної революції». Ця думка, висловлена в Постанові ЦК КПРС 
«Про дальше поліпшення ідеологічної, політико-виховної 
роботи», зобов’язує прогнозувати, науково передбачати змі
ни в розвитку музичної культури для ефективного і вчас
ного їх скерування. Необхідно створити динамічну, тобто 
«діючу» теоретичну модель музичної культури розвинуто
го соціалізму, яка б дозволила глибше вивчити музично- 
естетичну орієнтацію народних мас, їхні запити і потреби, 
уточнити принципи функціонування художніх музичних 
цінностей в різних суспільних прошарках.

«Істотно важливим,—наголошував у Звітній доповіді на 
XXV з’їзді КПРС тов. Л. І. Брежнєв,— є поглиблення дослі
дження питань, які стосуються тенденцій розвитку нашого 
суспільства, його продуктивних сил». Виконання цього — ви
мога сьогодення. Результати наукової роботи стануть осно
вою для задоволення все зростаючих естетичних потреб ра
дянського народу, принесуть користь справі комуністичного 
будівництва. Чим активніше особа прилучається до естетич
ної діяльності — музичного упорядкування побуту, умов 
праці, дозвілля, тим багатобарвнішим стає для неї власне 
життя, тим вимогливіша вона у виборі альтернатив суспіль
ної поведінки, а щодо духовної культури, то тим важливі
шими для неї стають художні цінності, музичний набуток 
всього нашого народу.

О. СТЕЛЬМАШЕНКО
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ЗДОБУТКИ МИТЦІВ

Заключний симфонічний концерт VII з’їзду Спілки компо
зиторів України репрезентував творчість членів Київської 
міської та всіх обласних організацій СКУ. Перед слухачами 
було розгорнуто широку панораму досягнень симфоністів 
республіки у різних жанрах — інструментального концерту, 
сюїти, рапсодії, поеми, оди, кантати тощо.

Вдалою експозицією концерту стало виконання «Румунсь
кої рапсодії» В. Гомоляки. В ній виявилося тонке відчуття 
автором стильової природи фольклору, найприкметніші оз
наки якого органічно вплетені в музичну тканину твору. 
Глибоке осмислення ладовості румунської народної музи
ки, колоритне оркестрування ще раз засвідчили професійну 
майстерність композитора.

До програми була включена і поема «Краснодонці» А. Во- 
довозова для скрипки з оркестром (соліст О. Запольський). 
Він є автором, який найбільш повно виявив себе у пісен
ному жанрі, що позначилося на музичній мові твору, про
йнятого ритмами та інтонаціями масової пісні. Присвячена 
30-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні, поема оспі
вує сьогодення Краснодона, його працелюбних трудівників, 
що стали гідними спадкоємцями подвигів і слави молодо
гвардійців. Провідні музичні характеристики вирішено в 
оптимістичному ключі; лише середня, ретроспективна части
на втілює образи героїчного минулого. Найбільш виразний 
в ній епізод, написаний у ритмі й характері мужньо-скор
ботного маршу.

Стилістично цілісними, яскравими монологами сприйма
ються виконані в концерті перша та третя частини («Зер
но», «Гімн праці») вокально-симфонічного триптиха Т. Си- 
доренко-Малюкової на вірші Е. Межелайтіса. Темброво-коло
ристичні ефекти оркестрової партії у поєднанні з гнучкою, 
інтонаційно досить складною вокальною лінією підпорядко
вані глибокому відтворенню філософської багатозначності, 
витонченої асоціативної образності поезій. Сольну партію 
досить вдало інтерпретувала заслужена артистка УРСР О. Фо- 
менко. Але, зважаючи на те, що кожне слово у Е. Межелай
тіса має велике смислове навантаження, слід побажати 
співачці у подальшій роботі над твором більше уваги звер
нути на дикцію.

«Героїчні танці» А. Караманова для симфонічного оркест
ру присвячені 60-річчю ВЛКСМ. Цикл складається з п’яти 
частин, в концерті ж прозвучали дві — «Червонофлотський» 
та «Партизанський» танці, що не дало змоги скласти уявлен
ня про твір у цілому. Але навіть з прослуханого можна зро
бити висновок про оригінальність авторського задуму, що 
полягає в узагальненні героїко-епічних образів через харак
терні особливості різножанрових танців. Окремі фрагменти 
згаданих частин виявили оригінальні темброво-ритмічні зна
хідки автора, його майстерність у володінні великим оркест
ром. Однак деяка розпливчастість форми знизила художній 
ефект звучання загалом вдалої музики.

«Подвиг» — назва одної з останніх поем С. Людкевича, 
що також була в програмі концерту. В ній яскраво вияви
лася романтичність устремлінь композитора, чия творчість 
пройнята ідеалами визвольної боротьби. Обидві теми, по
кладені в основу твору, ліричні, але, поступово динамізую- 
чись у наскрізному розвитку, вони приводять до значних 
героїко-патетичних кульмінацій. Образна близькість тем зу
мовлена художнім задумом: втілити ідею патріотизму через 
ліричне світосприйняття.

Окрасою вечора стало виконання кантати «Дума про Ле
ніна» В. Сапєлкіна для баритона, фортепіано та симфоніч
ного оркестру. Це епічне за характером полотно, сповнене 
глибоких філософських узагальнень і громадянського пафо
су. В ньому точно передано інтонації публіцистичних віршів 
М. Ісаковського, де неквапливо, просто і водночас велично 
розгортається схвильована розповідь про долю трудового 
народу, про геніальну людину, яка вказала світові шлях 
до волі, справедливості, братерства. Сюжетно-драматургічну 
основу твору складають Епіграф (що за поетичним змістом, 
до суті, є прологом) і два розділи-частини — дума-оповідь 
про життя дореволюційного селянства та гімн вождю.

Напрочуд стислими засобами .композитор досягає значної 
широти художніх узагальнень. Оригінальна музична мова 
твору спирається на глибинні фольклорні пласти. В кантаті 
органічно поєднані кращі традиції жанру, авторське пере
осмислення народних першоджерел грунтується на всебіч
ному застосуванні сучасних засобів виразності. Образно-ін
тонаційні особливості кантати випливають з народно-епіч
них жанрів билини і думи, використані також інтонації ра
дянської масової пісні. Основні риси мелодики — діатоніч- 
ність, подолання квадратності структури в перших розділах 
(насамперед метро-ритмічна змінність, тональна нестій
кість), органічне сполучення плакатної лапідарності остан
нього розділу з широтою дихання в попередніх.

Слід відзначити драматургічну продуманість усієї компо
зиції, що зумовлене насамперед точною розстановкою смис
лових акцентів, стрункою логікою зіставлень різнохарактер
них епізодів. Хоча образи твору яскраво контрастні, буду
ється він за принципом послідовного розгортання тематизму. 
Наприклад, тема першого розділу, квартові ходи якої 
виростають з монологу в епіграфі, шляхом наскрізного ін
тонаційного розвитку набуває ствердних інтонацій у за
ключній частині кантати, що звучить як величний гімн.

Не традиційне для цього жанру включення партії форте
піано як солюючого інструмента. В ансамблі з баритоном 
його звучання є яскравою барвою у мистецькій палітрі авто
ра. Виважене оркестрування, лаконізм музичної розповіді 
(вся кантата звучить лише дев’ять хвилин) — переконливе 
свідчення майстерності композитора. Хоча відверті новації 
відсутні, кантата В. Сапєлкіна полонить свіжістю сприйнят
тя і відтворення ідейного змісту поезії М. Ісаковського. Ко
жен образ зігрітий теплом особистого ставлення до вождя. 
Виконавці (солісти Ю. Самара, народний артист УРСР М. По- 
лудьонний і заслужений симфонічний оркестр Українського 
телебачення і радіо під керуванням С. Литвиненка) з вели
ким натхненням інтерпретували твір.

Триптих «Пам’яті великого композитора» І. Ассєєва для 
скрипки та симфонічного оркестру — помітне явище в су
часній українській симфонічній музиці. Написавши склад
ний, вирішений у філософсько-етичному плані твір, автор 
цим самим віддав шану світлій пам’яті Д. Шостаковича. 
Слухачів полонило самобутнє музичне втілення образу ге
ніального композитора. Вже назви частин — Монолог, Інтро
дукція, Бурлеска — засвідчують незвичність архітектоніки 
Триптиха.

З перших тактів Монологу (соло скрипки, виконавець — 
лауреат республіканського конкурсу М. Турчинський) за
глиблюєшся у світ драматичних колізій. Саме тут кристалі
зується основна тема, побудована на звукових ініціалах 
Д. Шостаковича. Немовби відлита з криці, вона виблискує 
в жорстких дисонуючих початкових акордах наступної час
тини, уособлюючи драматичний образ-символ класика ра
дянського симфонізму. В Інтродукції народжується ще од
на тема, утворена, аналогічно першій, на ініціалах І. Ассє
єва. Вона сприймається як авторське усвідомлення духовної 
величі видатного художника. Трансформуючись у процесі 
розвитку, обидні теми синтезуються, утворюючи інтонацій
ний сплав, що узагальнює коло образів високого етичного 
звучання.

В Триптисі І. Ассеєв прагнув відтворити окремі грані без
межного образного змісту музики Д. Шостаковича. Тому 
поруч з епічними, філософськими та лірико-драматичними 
у творі наявні і типові для стилю видатного майстра гро
тескні характеристики, зокрема в останній частині. Автор 
використовує також властиві Д. Шостаковичу прийоми об
разної модифікації тематизму — в умисне вульгаризованій 
поспівці, яка стає рефреном рондальної форми Бурлески.

Завершила програму концерту ода Є. Зубцова «Його ве
личність робітничий клас» на вірші Л. Забашти. Вона спри
ймається як фреска-плакат на честь трудових звершень 
героїчного радянського народу. Автор широко використовує 
інтонації сучасних масових пісень. У виконанні оди взяли 
участь заслужені артисти УРСР Л. Остапенко і В. Гаряга.

Концерт продемонстрував міцну творчу співдружність 
композиторів та виконавців. Враховуючи обмеженість часу 
і складні умови репетицій, треба відзначити ентузіазм всіх 
артистів — інструменталістів, співаків і, особливо, дириген
та С. Литвиненка, який зумів проникнути у сутність різно
стильних, складних творів і донести їх до слухача.

Н. ЦВЄТКОВА

З



Камерно-вокальний цикл яв різновид жанру

Останнє десятиріччя в українській радянській музиці 
можна визначити як важливий період розвитку камерно- 
вокальних жанрів. Продовжуючи кращі класичні традиції, 
сольна вокальна лірика і сьогодні лишається «цікавою у 
соціальному відношенні сферою» (Асаф’єв) втілення сучас
них ідей, тем, образів, відображення багатогранного та гли
бокого духовного життя людини XX ст. Прагнення компо
зиторів до всебічного і поглибленого трактування поетич
ного слова зумовило активні пошуки додаткових внутрішніх 
можливостей жанрів, розширення арсеналу засобів музичної 
виразності в межах кожного з них.

Особливо відчутне «жанрове оновлення» у творчості ком
позиторів, яких сьогодні відносять до середньої генерації. 
Необхідно зазначити, що активність процесу становлення 
яскравих мистецьких індивідуальностей зумовлена сміливи
ми пошуками і по-справжньому самобутніми художніми зна
хідками. У вокально-інструментальній творчості внаслідок 
взаємодії принципів драматургії різних жанрів виникає роз
маїття циклічних композицій.

Поряд з вдалим переосмисленням традицій музичного ми
стецтва часом спостерігалися й такі моменти, які виклика
ли невиправдану ускладненість технологічних засобів. Але 
незмінними у творчості лишались ідейна спрямованість, гро
мадянський пафос, справжня глибина, нерозривний зв’язок 
із джерелами українського музичного фольклору. Камерно- 
вокальний цикл привертає увагу композиторів невичерпни
ми можливостями втілення мистецького задуму.

Як і в попередні періоди розвитку камерно-вокального 
циклу, його основу складають високохудожні зразки’ кла
сичної поезії — вітчизняної та зарубіжної. Незмінним ли
шається інтерес до поетичного слова радянських митців. 
Однією з суттєвих особливостей втілення ліричної поезії є 
нині певна драматизація тексту засобами музичної вираз
ності. Так, розвиток образів здійснюється шляхом концент
рації й психологічної узагальненості поетичного змісту. Фі
лософські роздуми подаються крізь призму глибоко особис
того світосприймання. Постійно розширюється лірична сфера, 
відповідно зростає і напруженість музичного вислову, усклад
нюється лексика, що також відображає особливості розвитку 
камерно-вокальної творчості на даному етапі.

Необхідно зазначити, що в різних видах мистецтва — дра
матичному, образотворчому — саме в цей період з’являють
ся зразки, де активніше зазвучали народно-національні мо
тиви. Аналогічні явища спостерігаються в камерно-вокаль
ному жанрі. Залучаючи до циклу, окрім віршів українських 
радянських авторів, народну поезію, композитори прагнуть 
дати їй нове, сучасне прочитання. Однією з неповторних 
рис фольклорних зразків є явище, яке умовно можна на
звати «узагальненістю індивідуально-особистого». Маються на 
увазі ті народно-поетичні твори, де часом розповідь про 
життя однієї людини, її переживання сприймається як 
художнє уособлення долі всього народу. Такі тексти ви
магають від композиторів і чутливого «вслухування» у 
народно-поетичну першооснову, і відповідного музично-дра
матургічного вирішення. Звернення до різноманітних фоль
клорних пластів у камерно-вокальному циклі не має тема
тичних обмежень: соціально-історична проблематика стано
вить зміст «Трьох історичних пісень українського народу» 
С. Мамонова, оспівування праці, щедрості рідної землі — 
«Календарних пісень» Ю. Іщенка.

Особливою емоційною відкритістю ліричних почуттів спов
нені рядки так званої «малої» форми народно-поетичної 
творчості — це приказки, прислів’я, дитячі пісні тощо. Біль та 
радість, гірка іронія і доброзичливий гумор, подані у високій 
змістовій концентрації, привернули увагу композиторів 
В. Загорцева та І. Кириліної. «Приказки» цих авторів про
довжують лінію характеристичного портрета в циклічному 
жанрі.

На тексти українських народних пісень з’являються ком
позиції І. Карабиця, М. Колесси, В. Птушкіна та інших.
, Серед творів українських композиторів необхідно ви
ділити чотири музичні інтерпретації поетичного циклу 
П. Тичини «Пастелі». Рання поезія видатного майстра сло

ва з її  складним сплавом лірико-суб’єктивного і філософсь
ко-об’єктивного по-різному розкривається композиторами 
Л. Дичко, Л. Грабовським, І. Карабицем, Г. Ляшенком.

На початку 60-х років тенденція до посилення суб’єктив
ної образності в камерних творах сприяла своєрідному «від
родженню» у вокальному циклі поезії особливої психоло
гічної загостреності. Мається на увазі саме та лінія росій
ської та зарубіжної поетичної лірики, яка пов’язана з 
іменами К. Бальмонта, П. Шеллі, П. Верлена. Загальновідомо, 
що ще в 20-ті роки у галузі камерно-вокальної музики почав 
загострюватися інтерес до цих поетів. Напруженість пошу
ків значної частини художньої інтелігенції у той складний, 
переломний для всієї культури період зумовила також вибір 
і музичне втілення багатьох часом суб’єктивно замкнених 
у своєму змісті поезій. Але кращі музичні зразки того часу 
на вірші, позначені гостропсихологічним аналізом, виявля
ють значні досягнення щодо відтворення інтонацій живо
го мовлення; їм притаманні декламаційно-експресивна мело
дика, розвинений інструментальний супровід. Вони мали 
велике значення для подальшого розвитку камерно-вокаль
ної музики.

Якщо символіка поезії 20-х років розкривалася переваж
но в дещо суб’єктивному плані (самозаглиблення, відчуже
ність від реального життя), то в 70-ті виникає новий ракурс 
її прочитання — тяжіння до об’єктивізації інтимної лірики 
(цикли Б. Буєвського, М. Жербіна, О. Красотова).

Відроджується інтерес до стародавньої східної поезії з її 
лаконізмом у висловленні думок та почуттів, а також над
звичайною простотою звичної, усталеної символіки образів, 
що містить у собі глибокий психологічний підтекст філософ
ських роздумів про долю людини. На основі коротеньких, 
близьких до афоризмів віршів виникають цілі камерні ком
позиції, музична логіка яких грунтується на послідовному 
й деталізованому розкритті ідеї. Серед вокальних циклів 
українських радянських авторів — «Шість хокку» Л. Гра- 
бовського, «Шість танка» Ю. Іщенка, Три романси Я. Ве- 
рещагіна на вірші стародавніх корейських поетів.

Справді невичерпною для вокальної музики лишається 
класична спадщина, але сьогодні можна помітити специфіч
не, часом вибіркове ставлення до поетичних зразків. Компо
зитори тяжіють до поезії, де особливо проникливо звучить 
авторський голос, особиста інтонація. Складний багатознач
ний доробок О. Блока, М. Цвєтаєвої, А. Ахматової, з їх 
постійним пошуком життєвої істини, став джерелом натх
нення для українських радянських композиторів Ю. Рожав- 
ської, Ю. ІЩенка, В. Сільвестрова, чиї твори належать до 
кращих зразків у жанрі камерного циклу. Звертаючись до 
текстів названих авторів, композитори частіше обирають ті 
рядки, де переважають морально-етичні мотиви, а лірика 
позначена філософськими роздумами. До речі, в російсько
му радянському романсі саме з іменами цих поетів зв’яза
ні значні досягнення. Для багатьох композиторів камерно- 
вокальні цикли Д. Шостаковича, Г. Свиридова, в яких 
утверджується духовність мистецтва, його загальнолюдські 
цінності, стали художніми орієнтирами втілення складної 
філософської поезії.

Як відомо, саме через ліричне сприйняття відбувається 
активне первинне художнє осмислення дійсності. Тому в 
різних стильових течіях лишаються більш стійкими, устале
ними передусім ознаки ліричних жанрів, їх традицій. Так, 
активно продовжує розвиватися в українській радянській 
музиці лірика відкритого громадянського пафосу. Велику 
групу творів цього плану складають цикли на вірші Т. Шев
ченка, І. Франка, Лесі Українки. Композитори звертаються 
до поезії В. Маяковського і М. Джаліля, Р. Гамзатова і 
Е. Межелайтіса, а з українських поетів — до віршів П. Ти
чини, М. Рильського, В. Сосюри, І. Драча та ін.

У деяких вокальних творах намітився відхід від текстів 
з визначеною сюжетною основою. Композиторів приваблює 
поезія, сповнена глибоких ліричних почуттів, які розкри
ваються в безпосередньому діалозі із слухачемгспіврозмов- 
ником. У таких віршах не знайдемо опису зовнішніх подій: 
вся увага зосереджена на детальному психологічному аналі
зі викликаних ними емоцій.

А



Прагнення композиторів поглибити індивідуально-психо
логічну сферу посилює декламаційність мелодики. Значна 
кількість лірико-філософських романсів у камерно-вокаль
них циклах звучить як напружений монолог-роздум, що 
безперервно розгортається. Іноді виникають зовнішні озна
ки діалогу (пряма мова, звертання тощо). В таких випад
ках характер творів наближається до лірико-психологічно- 
го внутрішнього монологу в його своєрідній діалогічній 
формі. У драматургії камерно-вокального циклу такі розді
ли майже завжди концентрують важливі образні лінії, а ча
сом і основну кульмінацію. На початку циклу монологічні 
розділи експонують провідну ідею в узагальненому вигляді. 
В середині вони частіше стають центром психологічних 
роздумів і тим самим визначають характер усієї композиції.

Хоча в переважній більшості цикл і сьогодні лишається 
композицією номерної структури, процесуальність у розвит
ку образів тут порушує статичну рівновагу замкнених у 
своїй формі частин. В окремих випадках внутрішня дина
міка повністю долає пю замкненість. У таких камерно-во
кальних цишЕах драматургія наближається до складної ба
гатопланової архітектоніки. Особливе місце належить ін
струментальній партії. Поряд з традиційним сполученням 
голосу й фортепіано композитори використовують найріз
номанітніші вокально-інструментальні поєднання, подеколи 
й розширені ансамблі, що має позитивне значення, збага
чує комплекс засобів тембрової драматургії жанру.

Камерно-вокальний цикл функціонує нині як одна з особ
ливих форм ліричного відображення світу, сміливо долає 
жанрову обмеженість, активно включаючись у освоєння 
проблематики значного історико-соціального змісту, В цьо
му й полягають ідейно-естетичні засади розвитку камерно- 
вокального циклу на сучасному етапі, передумови його по
дальшої еволюції.

О. ЛИТВИНОВА

„ТРИПТИХ" В. ВІВША
У доробку сучасних українських композиторів можна знайти при

клади різноманітних принципів трактування фольклору. Цікавим 
щодо цього е один з ранніх творів В. Бібіка — вокально-хоровий 
«Триптих».

Початковим матеріалом для автора стали три пісні із збірника 
«Русские народнне песни Калужской области». Перша, лірична — 
«Рано солньїшко все играет» — розкриває світ переживань дівчи- 
ни-нареченої. Образний зміст другої, ігрової весільної — «Ох, и 
шли девки» — об’єктивізуеться введенням жартівливих діалогів. 
У третій, ліро-епічній — «Не под свет заря занималася» — йдеться 
про загибель милого на війні.

Своєрідність стилістики цих пісень зумовлена наявністю рис пів
нічного і південного фольклору: плавність мелодичних зворотів у 
межах неширокого діапазону, дволадовість, чергування унісонів 
з елементами гетерофонії та підголоскової поліфонії, ланцюжки 
паралельних секунд, кварт, тризвуків. Все це, поряд з неквапли
вим, роздумливим викладом матеріалу, визначило їх інтонаційно- 
стильову близькість і одноплановість. Вибір таких малоконтраст- 
них пісень не є традиційним. Оригінальне також їх розміщення у 
творі, логіка розгортання якого підпорядкована прагненню до 
драматичного узагальнення образів. Драматургічна лінія циклу, 
його вершинна кульмінація в третій пісні на словах «Війна, вій
на» розкривають психологічний підтекст ліричної першооснови і 
зумовлені ідейно-образним розгортанням сюжету: від показу пе
реживань окремої особи до зображення картини всенародного горя.

Виразові компоненти, що сприяють драматизації «Триптиха», 
можна поділити на певні групи. Зокрема, це прийоми, котрі гене
тично пов’язані з особливостями народного музичного мислення, 
але, в певному контексті, виступають як «чужорідні». В таких 
випадках відбувається трансформація (або ж переінтонування) пер
вісного музичного матеріалу. Наприклад, секундова мінливість по
ходить з народної музики і у вертикальному та горизонтальному 
сполученнях стає у В. Бібіка основною сферою ладо-гармонічного 
мислення, головним елементом архітектоніки твору. Конкретно це 
педальний ноновий підголосок, остинато секунд і співзвуч-класте- 
рів, жанрові прообрази яких можна помітити в найдавнішій гете
рофонії; секундова інтонація як основний структуроутворюючий 
елемент вертикалі (в третіх варіаціях першого і третього хорів), 
що надає гармонії-звукоряду сонорно-кольористого звучання. Це 
лише окремі приклади органічної трансформації прийому секундо
вої мінливості, гіпертрофованої в контексті твору до рівня інди
відуально-професіонального засобу.

Жанровими прообразами речитативів другого хору є плачі-голо- 
сіння нареченої та ї ї  подруг. Характерні стильові ознаки — пере- 
ливчастість ладу, змінність тональних устоїв, секундові зсуви. 
Однак органічне поєднання цих прийомів із закономірностями про
фесіонального ладового мислення композитора зумовлює їх суттєву 
ладову трансформацію:

А Я сварим, мо.іілох, подруженьки, не аоилу, я се. сіє. /иои, ох, подруженькиг

Особливо яскраво ефект переінтонування народно-ладових засо
бів виявляється при накладанні на початковий матеріал 'пісні двох 
мелодичних підголосків з їх трансформованим інтонаційним змі- 
стЬм:

Драматургія епізоду при цьому 
Структура інтонаційно- 
образного генезису:
1. .Фольклорна модель;
2. Підголосок у вигляді глі
сандо (гіпертрофія принципу 
народного виконання);
3. Мелодичний підголосок, 
трансформований до рівня ін
дивідуально-професіонального 
начала.

має такий вигляд:
Структура жанрового начала:

. 1. Стилістика протяжної піс
ні;
2. Декламаційність, патетичні 
інтонації, стрибки на велику 
нону;
3. Речитативна основа, прооб
разом якої є голосіння.

Отже, обидва мелодичні підголоски споріднені за жанровими і 
генетичними ознаками, хоча опосередкованість первинного музич
ного матеріалу в обох випадках різна. А застосовані вони як жан
ровий та образно-інтонаційний контраст щодо фольклорної моделі — 
пісні. Тому цей епізод весільної пісні можна трактувати як своє
рідну «мовну» кульмінацію драматургічної концепції хору: діало
гічність його побудови у вигляді хору-сцени з чергуванням-пере- 
кличкою епізодів зумовила відсутність ідейно-образної кульміна
ції як такої. Жанрова ж основа драматургії визначила поєднання 
(послідовне й одночасне) кількох начал. Тому різноманітні прооб
рази в епізоді, що розглядається, не виходять за межі стильових 
ознак жанру.

Цікавий прийом драматизапії циклу — одночасне сполучення 
фольклорних елементів різної жанрової належності. Так, в перед- 
кульмінаційній і кульмінаційній зонах суворого епічного оповіду- 
ванная (третій хор) впроваджуються остинатний гіідголосок, що 
сприяє нагнітанню драматичної напруженості, та підголосок-голо- 
сіння як образ горя і бідування. Інтонації голосінь, а також при
йоми остинато виконують тут самостійну образно-смислову та дра
матургічну функцію в рамках епічного жанру. їх  синтез зумовлює 
«монтажно-складовий» характер кульмінації циклу і величезну 
силу впливу на слухача. Звідси — і наявний у творі елемент те
атралізації.

Засоби іншого типу грунтуються на використанні досягнень ком
позиторської школи. Так, жорсткі гармонічні квартові комплекси 
ІогИззіто з наступним різким спадом тогепбо глісандуючих го
лосів посилюють емоційно-образне напруження кульмінації циклу. 
Прийоми розвитку тематичного матеріалу також підпорядковані 
сполученню особливостей народної і професіональної творчості. 
В першому хорі використані варіантні і варіаційні види розвит
ку, а в останньому переважають мотивно-розробкові і тонально- 
тематичні прийоми розгортання.

Отже, «Триптих» В. Бібіка переконливо засвідчує своєрідний 
підхід автора до використання фольклору, виявляє його здатність 
глибоко осягнути закономірності народного мислення.

Харків О, РУДНЄВА

„КРИМСЬКІ ЗОРІ*
Великим музичним святом став IV Всесоюзний фестиваль «Крим

ські зорі», присвячений 325-річчю возз’єднання України з Росією, 
що проходив у серпні цього року в містах і селах Криму. На ньо
му прозвучали пісні народів нашої Вітчизни і твори композиторів 
братніх соціалістичних країн. Глядачі тепло приймали виступи 
провідних майстрів, обдарованої творчої молоді. Поряд з прізви
щами М. Кондратюка, А. Солов’яненка, Ю. Гуляева, М. Есамбаева, 
С. Ротару, Н.; Сулака, М. Кодряну, А. Днішева на афішах з ’явилося 
чимало нових імен. Визначилися переможці Першого Всесоюзного 
конкурсу на краще виконання пісень країн соціалістичної спів
дружності, який проходив у рамках фестивалю «Кримські зорі» 
і став його своєрідною увертюрою.

Кожен день приносив тисячам шанувальників сучасної пісні 
незабутні зустрічі з талановитими виконавцями і новими творами. 
Вже перший концерт у літньому театрі Ялти (поставлений го
ловним режисером фестивалю Б. Шарварком) прозвучав як гімн 
дружби братніх республік. Відкрив його Державний Омський ро
сійський народний хор вокально-хореографічною композицією 
«Слався, край сибірський». Виступили також молдавський оркестр 
народної музики «Леутарій» (соліст Н. Сулак), заслужений За-; 
карпатський народний хор, вокально-інструментальні ансамблі 
«Діело» (Грузія), «Арніка» (Львів), «Море» (Крим), «Яшлик» 
(Алма-Ата), «Скіфи» (Одеса), майстри мистецтв та молоді вико
навці. У фіналі концерту всі учасники виконали нову пісню естон
ського композитора Г. Подельського «Здрастуй, фестиваль!» на 
слова українського поета Л. Татаренка.

У Севастополі біля меморіалу учасникам оборони міста і біля 
обеліска Слави на схилах гори Мітрідат у  Керчі відбулися кон
церти «Пам’яті загиблих героїв». Учасники свята побували в Євпа
торії, Феодосії. Алушті, Саках, Судаку,. в колгоспах і , радгоспах 
області. Разом з гостями фестивалю своє мистецтво продемонстру
вали солісти і художні колективи Кримськбї філармонії — жіночий 
вокально-хореографічний ансамбль- «Таврія», вокально-інструмен
тальний ансамбль «Кримські зорі» , артисти, Н, Козлова, 3. Рудник, 
В. Колесников. _

На естрадах Криму виступили також відомі зарубіжні виконав
ці. Завершився фестиваль великий святковим концертом.

Т, СКЛЯРЕНКО
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Ноктюрн і поєна: формування і розвиток

Суттєвий внесок у розвиток жанрів ноктюрна і поеми 
зробив видатний український композитор В. Косенко. За ко
роткий період він створив два ноктюрни (Ноктюрн-фанта- 
зія, ор. 4, 1919; Ноктюрн фа-дієз мінор, ор. 9, № 3, 1921) 
і шість поем. Чотирьом з них, що написані за радянського 
часу («Бажання», «Фантастична», ор. 11, дві Поеми-леген- 
ди, ор. 12, 1921), передували ранні (Поеми, ор. 5, 1915). Особ
ливості творчої манери автора зблизили змістову сутність 
цих жанрів у період їх формування в українській радянсь
кій фортепіанній музиці. Але все ж таки жанри ці різні, і 
шляхи їх подальшої еволюції виявилися також відмінними.

Під ноктюрном звичайно розуміють пісенно-ліричне ви
словлення, поєднане міцними смисловими зв'язками з емо
ційним тлом нічної (вечірньої) природи; зразки жанру мо
жуть бути як однорідними за настроєм, спокійним, ніжним, 
впокореним, так і включати фрагменти (частіше середні 
розділи тричастинних форм) драматично загострені, пате
тичні. Поема ж склалася як найбільш нешзначений за зміс
том серед ліричних жанрів; масштаби її форм простягають
ся від мініатюри до монументальних полотен. Як би широко 
не розуміти лірику в другому різновиді, все одно тут від
чутні також епос, живописна картинність, моторика, тан- 
цювальність, що свідчить не просто про широту, а й про 
синтетичність жанру.

В той час, коли В. Косенко звернувся до ноктюрна та 
поеми, в їх розвиткові накреслилися різні тенденції. В євро
пейській та радянській фортепіанній музиці робилися спро
би переосмислити жанр ноктюрна, внести в нього елементи 
нетрадиційної образності та типізації життєвого змісту 
(ноктюрни з циклів: «На волі» Б. Бартока, «1922» П. Хіндемі- 
та, «Афоризми», ор. 13 Д. Шостаковича). Фортепіанна пое
ма, як жанр історично більш молодий, поповнювалася у 
вітчизняній літературі переважно зразками, що продовжу
вали скрябінівську традицію. Найяскравішим представни
ком цієї течії став В. Косенко, у творчості якого художнє 
бачення поеми та ноктюрна виявилося спорідненим.

Ліричне висловлення у В. Косенка — це передусім рельєф
на мелодична думка. їй підпорядковані всі інші засоби му
зичної виразовості. Горизонтальне розгортання головного го
лосу в гомофонно-поліфонізованій фактурі становить осно
ву музики композитора, яка продовжує романтичні традиції 
вираження ліричного почуття в широкому спектрі емоцій
них характеристик. Мелодика В. Косенка має ряд прийомів 
будови, що визначають її нормативну систему. Розкриваю
чи її, попередньо нагадаємо загальновідому думку Ю. Тю- 
ліна про те, що «мелодика обов’язково включає в себе ритм 
як організаційний початок всякого руху. Поза ритмом вона 
являє собою лише абстраговану мелодичну лінію і в такій 
якості може розглядатися як схема прямолінійного або 
гнучкого (хвилеподібного) руху. Такий розгляд також бу
ває необхідним, але по суті виразовим засобом служить 
саме ритмізована мелодика» (Ю. Тюлин. Учение о музьі- 
кальной фактуре и мелодической фигурации. Музикальная 
фактура, М., 1976, с. 8). У розкритті нормативності мелодич
ної структури творів ліричних жанрів В. Косенка обмежи
мося розглядом факторів ритмізації тематизму та його роз
горнення (руху) як фундаментальних, що зумовлюють 
системність художнього вираження.

Мелодику В. Косенка визначає передусім ритмодроблен- 
ня перед сильною або відносно сильною долею метра. Най- 
типовішими є три прийоми. Перший—;це вкраплення в 
інтонаційну будову мелодій, поем та ноктюрнів ритмопред- 
йомів (див. нотн. пр.) *. їх використання доповнюється 
аналогічними за ритмодробленням інтонаційними зв’язками, 
але без пролонгування (в цовторній ударності) спільного 
звука (див. нотн. пр.) 2 Художній ефект від поєднання цих 
прийомів може посилюватися їх взаємодією з пресарним 
затриманням, що набуває функції ритмопредйома (див. 
нотн. пр.) 3. Вказані засоби створюють мінливість енергії 
в епряженні тонів мелодії, передаючи гаму емоційних ста
нів: від тремтдивості до ствердності і драматичного згу
щення.

Для інтонаційної природи мелодики В. Косенка типові 
певні види висхідного та низхідного руху — шпилеподібний 
(див. нотн. пр.) 4 та хвилястий (див. нотн. пр.) 5. Повтор
ність або секвенційність (точно чи у варіантах) їх формул 
засвідчує: ідея мелодичного руху «підйом — спад» (разом з 
особливостями його ритмізації) є домінуючою для худож
нього мислення В. Косенка. Вона визначає суть музики, 
яка виявляється в постійній зчепленості емоційного злету 
(почуттєво-м’якого, лірично-загостреного, патетичного) з йо
го наступною елегійною деконцентрацією.

В межах цієї характеристики слід відзначити вельми важ
ливу^ рису: висхідний рух обов’язково викликає зворотний, 
в той час як низхідний може бути самостійним та відносно 
автономним. У таких випадках мелодична висхідність не 
зникає повністю, а звужується в мікромелопідйоми, які ні
би «огортають» опорні тони мелодії, створюючи локальну 
хвилястість, і є підлеглим компонентом загального низхід
ного руху (див. нотн. пр.) 6.

Кожний з видів мелодичного розгортання має свої при
йоми, що типізують ті або інші нюанси втіленого почуття. 
В побудові висхідного руху обов’язкова наявність першого 
тріоля, який частіше за все змінюється другим тріолем (або 
дуолем) з дробленням останньої долі (див. нотн. пр.) 4,5‘ 
Саме тут мелодика В. Косенка найближча до мелодичних 
фігур музики О. Скрябіна (раннього та середнього періодів). 
Низхідний мелодичний рух більш індивідуалізований. Авто
номність його виникає на тривалих часових відрізках після 
короткого висхідного стрибка (див. нотн. пр.) 7 або без нього 
(див. нотн. пр.) 8. В першому випадку створюється дефор
мована модель «підйому-спаду», в якій другий компонент 
стає провідним. Розглянуте явище частково відбиває загаль
ну закономірність творів ліричних жанрів В. Косенка, де 
низхідний рух превалює над висхідним. Він посідає більше 
місця і часу в мелодичному розгортанні; навіть у хвилясто
му русі, як правило, другий підйом виявляється нижчим від 
першого (див. нотн. пр.) 5.

У типах низхідного руху мелодії головною є інтонація 
«зітхання» та «стогону» — мала секунда (див. нотн. п р .)9. 
Чергування з близькою їй за асоціативно-образними озна
ками великою секундою вибудовує секундові ланцюги (див. 
нотн. пр.) 10; вони можуть бути як плавними, так і урив
частими, завдяки члев^ванню паузами (що зустрічаються 
й у висхідному русі (див. нотн. пр.) п, створюючи в тому 
і в іншому випадкові більшу поривчастість вислову при різ
ному спрямуванні емоцій: збудження — згасання). Мелодич
ні фігури завершення мотиву або фрази також мають певну 
уніфікацію. Крім вже розглянутого секундового ланцюга чи 
секундового звороту, є ще два споріднені варіанти. Один з 
них характеризує стрибок на кварту (квінту) або сексту 
(нотн. пр.) 12; другий — аналогічний за ритмічною формулою, 
але з верхньою стрибковою нотою (в інтервалі терції,^ квар
ти, квінти), причому він може переходити як у перший варі
ант, так і в секундове продовження (див. нотн. пр.)^3.

Отже, нормативність композиційно-виразових засобів ме
лодичної структури в творах ліричних жанрів В. Косенка 
очевидна. Вона, виявляючи в певних прийомах риси худож
нього мислення композитора, СВІДЧИТЬ не тільки про спорід
нене розуміння поеми та ноктюрна, але й дає змогу роз
крити найзагальнішу, внутрішньо-змістову характерність йо
го музики. Вище вже відзначалася її сутність, що полягає у 
зчепленості варіативного за емоціями злету з його наступ
ною елегійною деконцентрацією. Домінуюча роль низхідно
го руху в мелодіях, насичення його інтонаціями «зітхання» 
та «стогону» зумовлює переважне значення сфери, дочуттіц, 
що належать до елегійного суму, журби, скорботи, Ця влас
тивість — первісна, своєрідна проекція ліричного мйсленцц 
митця в мелодичну виразовість. Вона особливо помітна в 
експозиційному оформленні тематизму. Але.В- розробці му
зичного матеріалу В. Косенко тяжіє до побудов з висхідним 
рухом секвенцій. Протиборство двох тенденцій — примат ни
зхідного руху в самому мелодичному тематизмі та перева
жання висхідного в секвенціюванні різних його комплексних
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пластів-відрізків — глибинна якість відображення винят
кової схвильованості, патетичної пристрасності, яка ство
рюється різноспрямованістю «струмів» ліричного вислову в 
музичній матеріалізації почуття. Саме ця загальна харак
терність, що виявляється, природно, і за допомогою відпо
відних атрибутів гармонічно-функціональної та фактурно- 
технічної виражальності, дає змогу не тільки віднести му
зику В. Косенка до сфери романтичного стилю, а й створює 
певні передумови для пізнання творчої манери компози
тора.

Схвильована лірика, що охоплює діапазон від тужливої 
мрійливості до драматичного пафосу,— це та галузь, де об
даровання В. Косенка розкривається найприродніше та най
більш індивідуалізовано. Спроби композитора вийти за її 
межі — до епосу, оповідності, фантастики, трагедійності — 
виявилися в цілому мало переконливими. Якщо в Ноктюр- 
ні-фантазії жанрова асиміляція з видом композицій, що за
снований на принципі творчої свободи, здійснена вдало за 
контрастом ліричних почуттів, то оповідність (важлива 
ознака легенди), а також фантастичність та трагедійність 
у музиці поем практично не відчутні і функціонують лише 
як художньо нереалізовані підназви цих творів.

Звичайно, розкриваючи всепоглинаюче значення лірики у 
творчості В. Косенка та різні характеристики її індивідуалі
зованих якостей, можна (і треба) констатувати, що компо
зитор далеко не завжди був оригінальний як художник (на
приклад, у принципах піаністично-фактурних рішень фор
ми, що йдуть від С. Рахманінова, в мелодичних формулах 
хвилеподібного руху, близьких до О. Скрябіна та ін.). Але 
В. Косенко, будучи художником, внутрішньо переконаним в 
правдивості своєї музики, не камуфлював естетичні ідеали, 
не прагнув до оригінальності за будь-яку ціну. І далеко не 
в кожному конкретному випадку можна визначити, що плід- 
ніше для творчого процесу та його наслідків: щирість від
творення світу у звуках, без чітко виражених атрибутів 
новаторства, чи зовнішнє респектабельне експериментуван
ня з використанням засобів, чужих для власного мислення.

Отже, В. Косенко виявився одним з найкрупніших продов
жувачів традицій С. Рахманінова та О. Скрябіна у вітчиз
няній культурі. В кращих зразках своєї музики йому вда
лося досягти певної стилістичної своєрідності на основі цих 
двох художніх джерел, що рівною мірою відрізняє його до
робок як від окремо взятої музики О. Скрябіна, так і С. Рах
манінова; ця якість відмежовує його творчу манеру від «по
черку» копіювальників та еклектиків. Зазначені явища і 
зумовлюють складність та неоднозначність оцінки творчості 
В. Косенка, в якій апологетично-гіпертрофоване завищення 
досягнень композитора таке ж неправомірне, як і недооцінка 
його прогресивної, історично необхідної ролі у вітчизняній 
музичній культурі.

Сутність праці В. Косенка в жанрах ноктюрна та поеми 
полягає у їх зближенні через осмислення як розгорнутої за 
формою ліричної пісні, де різні відтінки почуттів, у всіх 
своїх підйомах та спадах, обмежуються градаціями ліри
ки. Композитор далекий від прагнення дати нові стилістичні 
типи жанрів, наповнюючи їх традиційно-романтичним змі
стом. Найсуттєвішою особливістю його поем і ноктюрнів 
є вияв міцного зв’язку між російською та українською му
зичними культурами, що спостерігається у всіх сферах жит
тя протягом століть, веде (у сукупності етапів взаємодії) до 
взаємозбагачення та зумовлюється винятковою спорідненіс
тю художнього мислення народів і їх видатних представни
ків.

Дальший розвиток поеми та ноктюрна виявився нерівно
цінним. Раніше В. Косенка до поеми звертався Я. Степовий 
(«Маленька поема»). Мініатюрна поема розроблялась лише 
у 20-ті роки (М. Гозенпуд, Г. Таранов). Згодом стала панів
ною лінія В. Косенка, характерна тлумаченням жанру як 
розгорнутого полотна (К. Данькевич, Ф. Надененко). Нок
тюрн, що набув видової визначеності в творчості Д. Фільда, 
був піднятий у XIX ст. на недосяжну висоту Ф. Шопеном. 
В українській літературі цей жанр відомий ще до Жовтня 
(М. Лисенко, М. Калачевський). Після В. Косенка ноктюрн 
не привертав особливої уваги, за винятком окремих спроб 
(І. Вимер, М. Сільванський та ін.). Косенко виступив про
довжувачем загальноєвропейської тенденції в розвитку ро
мантичного ноктюрна. Очевидно, подальша еволюція жанру 
пов’язана з якісним розширенням усталеного змісту, відтво
реного виразовими засобами музики XX століття.
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В прем’єр минулого сезону

Минулий концертний сезон в Будинку композиторів Укра
їни був урожайний на прем’єри. Вперше прозвучало понад 
ЗО нових камерних творів українських митців — і це без 
врахування концертів пленумів та з’їздів. Перед кількісними 
покажчиками не поступаються і якісні: музика, що викону
валася, засвідчила вельми значну амплітуду творчих шу
кань. Це широчінь жанрових проявів (від уже усталених 
сольних і ансамблевих форм до незвичних інструментальних 
поєднань), багатство тематики (тут і сучасність, що посідає 
чільне місце, і античність, і лірика), стильова розмаїтість, 
найрізноманітніше використання інтонаційних джерел: 
фольклору, сучасного загальноєвропейського словника, так 
званої музики побуту тощо. Радує також, що продовжуєть
ся активне освоєння скарбів народнопісенної творчості. 
Найбільш своєрідно це виявилося у вокальних циклах 
В. Загорцева, І. Кириліної, Ю. Іщенка.

У «Приказках» В. Загорцева для сопрано, фортепіано та 
ударних використані такі дотепні вигадливі різновиди 
фольклору, як примовки, лічилки, скоромовки та ін. Цикл 
складають п’ять мініатюр. Тексти — типові, афористично 
короткі народні приказки. Композитор не має за мету дати 
їх точний музичний переказ. Лише у двох останніх п’єсах 
знаходимо типово народні скоромовки, танцювальні інто
нації, ритміку тощо. В інших Загорцев виводить на перший 
план підтекст — часом досить драматичний у зовні кумедних 
приказках. Так, у першій і третій мініатюрах «Чоловіче 
Миколаю» та «О боже, боже, переросла дуже») композитор 
використовує інтонації голосіння, тужіння. А друга мініатю
ра («Танцювала Романиха з Романом») набуває гнівно-бун- 
тарськогр, трагічного звучання.

Цикл Ірини Кириліної «З зоряного ковша» написано на 
слова М. Цвєтаєвої. Для використаних композитором віршів 
характерні особливості саме «приказкової техніки» народної 
поезії. Тут три пісні: «Замова», «Мотання», «Колискова». 
Основний образ першої — любовне замовляння, ворожіння. 
Відповідно до цього формується вокальна партія: в ній і 
частівкові примовки, і острівки пісенності, і октавні глі- 
сандо-зойки. Оркестр (п’ять струнних, флейта, валторна, 
арфа, фортепіано) або дає чітку ритмічну основу вокально
му скандуванню, або ж виступає в контрапункті з голосом, 
підкреслюючи пристрасність почуття героїні. Часом коло
ристичне оркестрування сприймається як таємниче тло сце
ни чаклування. В основі другої пісні — типове примовлян
ня: «Полюбил богатьій бедную (Полюбил ученьїй глупую, 
Полюбил румяньїй бледную, Полюбил хороший вредную)». 
З нього випливає і танцювальний характер пісні, і скоромов
ка у вокальній партії. Дуже цікава й багатопланова «Ко
лискова». Вже в самому тексті тут два образних плани — 
казка, що розповідається перед сном, і звертання: «Спи...» 
Розповідь часто /Переривається приказками, двочастинними 
ігровими словами: «Дьіши — да не дунь, дрожи — да не 
глянь, вольїнь — криволунь». І у вокальній, і в інструмен
тальній партіях відтворюються самі колискові інтонації і 
ті нереальні, фантастичні, химерні образи, що,, навіяні каз
кою, виникають уві сні.

Найближчі до приказок — лічилки, дражнилки і взагалі 
дитяча творчість, де навколишній світ сприймається через 
гру. Ця сфера народної творчості відбилася в циклі Ю. Іщен
ка «Шість пісень для сопрано і десяти інструментів» (п’ять 
струнних, п’ять духових). Мініатюри є своєрідними зама
льовками вражень дитини протягом дня: від сонячного теп
лого ранку — до тихої вечірньої колискової. Оживають тут 
і дитячі ігри. Так, друга пісня («А в горобейка сестриця ма
ленька») — типова лічилка, особливості якої формують во
кальну лексику: з короткими ритмо-інтонаційними формула
ми, з примхливими ритмічними перебивками. Лічилка є і в 
п’ятій пісні («Качка йде, каченят веде»), в основі якої — 
поширена в дитячому фольклорі найпростіша гамоподібна 
поспівка. Та в цій пісні не тільки гра, в ній і радість, зди
вування, захоплення дитини, яка відкриває для себе при
роду. Про перше знайомство з нею йдеться і в третій піс
ні — «Ходить гарбуз». Вона, як і четверта («Де ти росла, 
ЯЛИНКО?» — своєрідне ліричне ІПІЄГШЄ220 в циклі), має діа

логічну побудову, типову передусім для дитячих ігор. Немов 
зіткана з голосів природи, інструментальна партія яскраво 
змальовує «персонажів». Так, у п’ятій пісні створюється 
образ качки; в третій («Ходить гарбуз») інструменти пер
соніфіковано, кожний виконує роль когось із гарбузової ро
дини: фагот зображує самого гарбуза, «диню — гарбузову 
господиню» — гобой, огірочки — кларнет і т. д.

Мабуть, саме в галузі камерного вокального циклу з’яви
лося минулого року найбільше цікавого. І пов’язане це не 
тільки з дедалі активнішим переосмисленням фольклору, 
а й із збагаченням палітри у втіленні нашими митцями, зда
валося б, вже традиційних тем. Прикладом є романси 
Б. Буєвського на слова Шекспіра, «Античний зошит» Я. Фрей- 
дліна.

В останньому шість пісень: «Путнику» (слова Аніти), 
«Вакхическая песня» (Алкей), «Яблоко» (Платон), «Зпита- 
фия грекам» (Паллад), «Твой приезд» (Сафо), «Гимн миру» 
(Арістофан). Головне, що слід підкреслити, говорячи про 
твір Фрейдліна,— відчуття автентичності, яке виникає, ко
ли слухаєш музику. Композитор використовує старогрецькі 
лади; фортепіано і флейта, у супроводі, сприймаються як 
типові античні інструменти — багатострунна кіфара і авлос. 
Із синкретичного характеру музичної практики греків (єд
ність вірша, його інтонування, інструментального супроводу, 
танцю й пластики) випливає загальна особливість циклу 
Фрейдліна — синтез інструментального, вокального і танцю
вально-пластичного начала, що відчувається в музичній 
тканині майже всіх пісень.

Цикл дає широку образну панораму античного світу. Це 
пейзажні картини: палючий літній день, дорога (перша 
пісня); оргіастичний бік побуту стародавніх греків (друга); 
любовна лірика (третя і п’ята); філософські роздуми про 
долю Греції (четверта) і узагальнений образ батьківщини — 
фінальна пісня, що виходить за рамки теми й втілює високу 
патріотичну ідею.

Драматургія циклу будується на чергуванні пісень, що 
відображають світлу радість буття («Путнику», «Яблоко», 
«Твой приезд»; їм притаманна танцювально-пластична фор
ма) і інші, контрастні настрої з їх діонісійською грубува- 
тістю, варваризмами («Вакхическая песня»), драматизмом 
вислову («Зпитафия грекам»; прийом поп УіЬгаіо у флейти 
надає «мертвого» відтінку її звучанню) або урочистим ха
рактером оди (остання пісня).

Цикл «Лісова музика» В. Сільвестрова для голосу, валтор
ни і фортепіано написаний на вірші чуваського радянського 
поета Геннадія Айги. Його поезія втілює пантеїстичне став
лення до природи, що притаманне народній творчості. При
рода— прамати всього сущого, вона в тобі, в нас — ось ха
рактерний зміст багатьох творів чуваського фольклору. Це 
визначає образну будову віршів Айги і, відповідно, твору 
Сільвестрова.

В цілому «Лісова музика» якоюсь мірою викликає аналогії 
з струнним квартетом цього ж автора: тут також музика 
«гіпнотизує» слухача; її сприймання — ніби дотик до істин
ної краси, високої чистоти. В циклі нема звичайної для та
кої композиції «драматургії контрастів»: музика кожної з 
трьох частин передає той самий стан — урочиста піднесе
ність викликана картинами природи. Тонка зміна нюансів, 
градацій цього почуття й дає «рух» музиці. Враження «за
глибленості» у стихію природи створюється особливою на
пруженістю звучання (інтонації-поклики «спалахують» у 
валторни, відбиваються луною у вокальній партії, окреслю
ючи широкий регістровий діапазон), деталізованою найтон- 
шою агогікою, динамікою, акустичними ефектами. Останнє 
багато в чому досягається завдяки новому незвичному роз
ташуванню виконавців: рояль повернуто клавіатурою до 
слухача, розтруб валторн спрямований під його кришку, що 
створює оригінальні звукові барви.

Жанрово-стилістичні особливості інструментальної музи
ки, що дебютувала в залі Будинку композиторів, також 
досить різноманітні. Цікавим задумом і оригінальним його 
вирішенням вирізнився Монолог-реквієм О. Костіна для 
флейти соло. Твір присвячено ленінградцям, які загинули в 
дні блокади. Трагедія і подвиг славних захисників міста
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увійшли назавжди в наше мистецтво. Найгостріше звучить 
для нас ця тема у творах самих ленінградців — зокрема жі- 
нок-поетес: В. Інбер, В. Кетлінської, О. Берггольц, з «Лют
невого щоденника» якої і взяв композитор епіграф до Мо- 
нологу-реквієму: «И тихо-тихо стало в Ленинграде, один, 
стуча, трудился метроном».

Реквієм для флейти... Задум сміливий. Ми звикли, що ре
квієм — це маса хору, міць оркестру, злітаючі шалені тутті 
гніву й скорботи. Але, виявляється, можлива ще й така 
трансформація жанру. У сумному самотньому голосі солю- 
ючої флейти — і крижана німа тиша, в яку поринуло місто 
страшної зими 1942 р., і пульсуюче в цьому крижаному пан
цирі життя, в якому збереглися й завзяття, і воля. Музич
на тканина твору сплетена з різного інтонаційного матеріа
лу. Тут звукові реалії воєнного часу: стук метронома, що 
фіксує плин часу між нальотами, і позивні Ленінградського 
радіо; тут і пісенність, в якій «просвічують» плачі, і звуко- 
зображальність. В одночастинному творі Костіна своєрідно 
проступають риси циклічного реквієму з притаманною йому 
семантикою частин: є лакримозний розділ, а в епізоді хур
товини чути пафос Біез ігае.

В ряді творів відбилася досить характерна для сучасного 
мистецтва тенденція — посилене зацікавлення докласичними 
поліфонічними формами, прагнення знайти синтез націо
нального і загальноєвропейського, проінтегрувати сучасність 
і минулі епохи, Цю тенденцію ілюструє «Класична сюїта» 
Я. Верещагіна, де автор дотримується всіх зовнішніх ознак 
старовинної сюїти (жанрова основа і співвідношення ча
стин: Алеманда, Куранта, Сарабанда, 2 менуети, Жига, єди
ний центральний тон — сі), використання інвенційних, імі
таційних прийомів Ьаззо озИпаІо), та наповнюються вони

цілком сучасним інтонаційним змістом, використанням ато
нальної техніки, «техніки рядів» тощо.

У руслі тієї ж тенденції — дві фуги А. Караманова (в-то11, 
Г-тоїІ). Обидві демонструють чудову поліфонічну майстер
ність автора. Висота інтелектуального й емоційного тонусу 
надає їм філософського змісту і виявляє спадкоємні зв’язки 
з поліфонією Шостаковича.

Окрім творів київських композиторів, у концертах БКУ 
постійно виконується музика митців обласних організацій, 
а також представників союзних республік. Одним з яскравих 
вражень минулого концертного сезону є «Музика для віо
лончелі і п’яти духових» В. Балакаускаса (свого часу закін
чив Київську консерваторію по класу Б. Лятошинського). 
Твір є зразком «керованої алеаторики» з використанням 
прийомів так званої «музики тембрів» за звуко-тембровими 
пластами та лініями. Образність кожної з чотирьох частин 
твору визначається певними ритмо-інтонаційними формула
ми, що складають своєрідний жанровий каркас «Музики»: в 
першій частині фанфарні поклики, у другій — награвання- 
імпровізації в народному стилі, у третій — блюзові поспів- 
ки, в четвертій — ритмо-інтонаційні формули бахівської 
епохи.

Згадані композиції ввійшли до репертуару завдяки само
відданій праці камерного ансамблю СКУ (художній керів
ник В. Матюхін, диригент С. Власов). У його складі —чу
дові виконавці (В. Непопалов, Ю. Третяк, Ю. Китастий, 
Л. Стовбун, В. Матюхін, М. Тененбаум, В. Турбовський, лау
реати республіканських конкурсів М. Дєснов, А. Кирпань, 
Д. Чернявський), які часто є першими інтерпретаторами 
нових музичних творів.

О. ЗІНЬКЕВИЧ

Шляхом творчих шукань
До п ’ят десят иріччя Х арківського т е а т р у  м узи чної комедії

Сьогодні точаться гострі дискусії про 
можливості оперети, її місце серед ін
ших музично-театральних жанрів і пер
спективи розвитку. На афішах театрів 
республіки поряд з оперетами, музич
ними комедіями все частіше з’являєть
ся мюзикл, хоча твори, що одержують 
це жанрове визначення, нерідко не ма
ють чітких естетичних ознак, нагадую
чи іноді традиційну опереткову виставу 
або звичайний драматичний спектакль 
з досить ілюстративною музикою.

Всі три театри оперети — Києва, Хар
кова, Одеси — постійно зміцнюють 
творчі зв’язки з українськими компо
зиторами і авторами з братніх радян
ських республік.

У сучасної української оперети свої 
нерозв’язані проблеми, свої актуальні 
завдання — і свої ювілеї. Півстоліття 
першого українського театру оперети 
святкує харківський колектив. Мабуть, 
варто оглянути пройдений творчий 
шлях і хоча б пунктирно простежити 
процес формування мистецьких тради
цій, на які мають спиратися сучасні 
майстри і артистична молодь. Тим біль
ше, що шлях харківського театру від
дзеркалює основні тенденції розвитку 
всієї української радянської оперети.

За п’ятдесят років існування україн
ський театр оперети створив свій оригі
нальний репертуар, виховав кілька 
поколінь режисерів, диригентів, акто
рів, композиторів, збагатив скарбницю 
багатонаціональної соціалістичної му- 
зйчно-театральної культури самобут
німи творчими здобутками.

Український радянський театр опе
рети міцно зв’язаний корінням з на
ціональними сценічними традиціями,

які йдуть ще від імпровізаційно-коме
дійних ярмаркових вистав, сатиричних 
інтермедій шкільного театру, від прой
нятих народною пісенністю «Наталки 
Полтавки» і «Москаля-чарівника» І. Ко
тляревського та «Сватання на Гонча- 
рівці» Г. Квітки-Основ’яненка. У твор
чості корифеїв українського театру, 
синтетичного за своєю природою, фор
мувалися стильові особливості націо
нальної оперети, що органічно об’єдна
ли народний гумор, задушевну лірику, 
високу героїку, натхненну романтику. 
Найбільш повно ці риси розкрилися 
в постановках музичних комедій Ми
коли Лисенка та Кирила Стеценка, 
здійснених видатними режисерами і 
акторами М. Кропивницьким, М. Ста- 
рицьким, М. Садовським, П. Саксаган- 
ським. Та, незважаючи на наявність до
сить міцних мистецьких традицій, ук
раїнська оперета значно пізніше за 
оперу та балет створила свій якісно но
вий театр з оригінальним репертуаром 
і включилася у будівництво національ
ної соціалістичної музичної культури.

Як самостійний жанр сценічного ми
стецтва українська оперета сформува
лася разом з організацією і становлен
ням національного театру музичної ко
медії, який народжувався в атмосфері 
гострої мистецької боротьби проти ста
рої провінційної • оперетки з її вуль
гарною розважальністю, штампами і 
трафаретами. Перший український те
атр оперети був відкритий у Харкові 
1 листопада 1929 року і широко вико
ристовував досягнення драматичної 
сцени та досвід українських театрів 
опери та балету, що вже активно пра
цювали над радянськими творами.

Перша прем’єра театру — «Орфей у 
пеклі» Ж. Оффенбаха майже не нагаду
вала відому класичну оперету, бо в 
події спектаклю були введені інтерме
дії на теми дня (написані О. Вишнею) 
та нові танцювальні і вокальні номери 
(створені Ю. Мейтусом). Харківський 
колектив, використовуючи сміливі ек
сперименти одного з провідних україн
ських драматичних театрів «Березіль», 
вихованці якого й очолили оперету, на
магався знищити штампи і створити 
якісно нові музичні спектаклі, близькі 
за своєю ідейною спрямованістю до 
сучасних драматичних постановок, вда
ючись також до виражальних засобів 
естради, цирку, «живої газети».

Засновники колективу активно запе
речували опереткові амплуа, намагали
ся пікантну мелодраму перетворити на 
сучасний театр сатири. Тому з’являю
ться вистави, насичені злободенним 
конферансом, у постановках використо
вували елементи ревю, мюзик-холу, 
цирку. В цих спектаклях яскраво роз
крилися режисерські таланти Б. Бала
бана, Я. Бортника, А. Бучми, Д. Козач
ковського, М. Крушельницького 
В. Скляренка і самобутні акторські об
даровання В. Новинської, Н. Попової, 
Ю. Росіної, Г. Рафальського, Д. Ва- 
сильчикова, Л. Івашутича, Г. Лойка. 
У створенні сучасних вистав активну 
участь брали українські композитори, 
інколи досить прямолінійно «осучасню
ючи» класичні твори. Такою стала і 
постановка комічної опери С. Гулака- 
Артемовського «Запорожець за Дуна
єм» (1931 г.), перероблена режисером 
М. Крушельницьким разом з Остапом 
Вишнею та композитором М. Тіцом.
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Відомі персонажі опери — Іван Карась, 
Одарка, Андрій, Оксана перетворилися 
на українських емігрантів у Марокко, 
які заробляють на життя постановками 
«Запорожця». Вся динамічна дія спек
таклю була пронизана гострим полі
тичним конферансом, насичена сати
ричними інтермедіями, що гнівно ви
сміювали націоналістичну еміграцію.

Від переробок і «осучаснення» відо
мих творів, які часто набували вуль
гарно-соціологічного забарвлення («Роз- 
Марі» перетворилася на «революцій
ний» спектакль-ревю «Метис»), україн
ські колективи поступово переходили 
до створення у співдружності з компо
зиторами республіки оригінального і 
сучасного репертуару. Перші музичні 
комедії — ексцентричний «Сухий закон» 
О. Рябова, детективний «Самозваний 
принц» Д. Клебанова, гротесково-цир
ковий огляд «Три чверті людини» О. Ря
бова — були ще досить еклектичними 
за музичною мовою, спрямовані своїм 
сатиричним вістрям проти трафаретів 
«неовіденської» оперети. Однак іноді 
разом із старими штампами вони ни
щили саму природу легкого жанру, пе
рекреслювали його кращі традиції. Но
ві музичні комедії-ревю часто втрачали 
характерні особливості оперети, а са
ме: іскрометну веселість, щедрий гу
мор; натомість з’являлися нові. сце
нічні штампи, запозичені з розважаль
ного ревю і мюзик-холу.

Це починали розуміти керівники те
атру, які разом з композиторами і 
лібреттистами звернулися у своїх по
шуках до відродження й оновлення кла
сичних традицій і до творчого викори
стання глибоко народних зразків 
музичних комедій українських компози
торів М. Лисенка та К. Стеценка. Одним 
з перших цим шляхом пішов обдаро
ваний композитор диригент харківсько
го театру О. Рябов, який присвятив усю 
свою творчість розвитку української 
радянської оперети. Звернення до реа
лістичних національних традицій, пере
осмислення природи жанру привели 
композитора і харківський колектив до 
перших значних успіхів — створення 
яскравих українських музичних коме
дій «Сорочинський ярмарок» і «Майська 
ніч» за М. Гоголем.

Намагаючись синтезувати кращі тра
диції національної музичної комедії і 
світової класичної оперети, О. Рябов 
широко використовує український пі
сенний і танцювальний фольклор, звер
тається до кращих зразків легкого 
жанру радянських композиторів. Му
зична драматургія «Сорочинського яр
марку» наскрізь пройнята мелодіями, 
інтонаційно близькими до народних, 
але в ній все ж інколи не вистачало ху
дожньої цілісності у змалюванні гого- 
лівських характерів. Весною 1936 р. 
цей твір композитора О. Рябова і драма
турга Л. Юхвида був поставлений на 
харківській сцені режисером М. Ава- 
хом, а через рік — у Московському теат
рі оперети і міцно увійшов до репер
туару багатьох театральних колекти
вів країни. Знайдені в ньому художні 
прийоми використання національного 
фольклору автори (О. Рябов і Л. Юхвид) 
розвинули в лірико-романтичній му
зичній комедії «Майська ніч» (1937 р.).

Музичні комедії «Сорочинський ярма
рок», «Майська ніч», засвоєння досяг
нень всієї радянської оперети і музич
но-театральної культури підготували

грунт для створення сучасного героїч
ного твору «Весілля в Малинівці» О. Ря
бова, який визначив якісно новий етап 
розвитку легкого жанру. Спектакль, по
казаний 4 листопада 1937 року в хар
ківському театрі,— підсумок тривалих 
пошуків композитора, лібреттиста 
Л. Юхвида і режисера М. Аваха, які, 
повіривши у великі ідейно-художні 
можливості оперети, сміливо зверну
лися до героїчних подій громадянської 
війни. На опереткову сцену вперше 
прийшли сучасні герої — відважні ко- 
товці, працелюбні, веселі українські 
селяни. Розвиваючи і оновлюючи зако
ни жанру шляхом використання націо
нальних музично-театральних традицій 
і введення інтонацій сучасних пісень, 
автори «Весілля в Малинівці» відкрили 
перед оперетою нові обрії. Яскраво ін
дивідуалізовані характери головних ге
роїв розкрилися в динамічній, драма
тургічно напруженій музично-сценічній 
дії, що переконливо відтворювала геро
їчну боротьбу українських селян і від
важних червоноармійців-котовців за Ра
дянську владу.

Новаторство цього твору О. Рябова — 
в широті і масштабності ідейного зву
чання оперети, головним героєм якої 
став революційний народ. З ним кровно 
зв’язані центральні персонажі, які вті
люють глибоку мудрість і щедрий гу
мор народу. Якісно новим для оперети 
став образ мужнього командира Черво
ної Армії більшовика Назара Забари. 
Автори створили багатогранний і жит
тєво правдивий портрет Назара, позбав
лений декларативності і однозначної 
плакатності. Героїко-романтична лінія 
музичної драматургії органічно пере
плелася з ліричною, яскраво комедій
ною та гротесково-сатиричною у зма
люванні ворогів революційного наро
ду — банди п’яниць-анархістів отамана 
Гриціана Тавричеського. Щедрим на
родним гумором обарвлені образи діда 
Ничипора та його жінки Ганусі, коман
дира малинівського «баб’ячого гарнізо
ну» Яшки-артилериста і Комарихи Дор- 
мидонтівни. Широко і творчо викорис
тав Рябов у «Весіллі в Малинівці» 
принципи, характерні для класичної 
оперети з її аріями, ансамблями, мас
штабними хоровими сценами, розгор
нутими фіналами.

Справді сучасний твір, пройнятий 
героїчним пафосом і українськими на
родними мелодіями, дав можливість 
акторам створити в харківському спек
таклі психологічно переконливі, коло
ритні, багатогранні характери Назара 
(Д. Волков), Софії (Н. Попова), діда 
Ничипора (Д. Васильчиков), Ганусі 
(Е. Леонідова), Яшки (Г. Лойко), Анд
рійка (П. Павлусенко) і Яринки 
(Л. Добровольська).

Великий успіх героїчної музичної 
комедії О. Рябова і Л. Юхвида, що від
разу набула популярності і увійшла до 
репертуару багатьох театрів, стимулю
вав творчі пошуки композиторів рес
публіки в галузі оновлення і тематич
ного збагачення жанру оперети.

На харківській сцені, що в 30-ті роки 
стала справжньою творчою лаборато
рією української радянської оперети, 
одна за одною з’являються ліричні му
зичні комедії про радянську молодь: 
«Амурський гість» Д. Клебанова і В. На- 
хабїна, «Голубі скелі» 3. Заграничного 
(остання поставлена і в Московському 
театрі оперети режисером Б. Бебуто-

вйм). Обидва твори були пройняті яск
равою пісенністю, в них відчувався 
вплив кращих радянських оперет, зо
крема досягнень І. Дунаєвського в га
лузі новаторського перетворення кано
нічних рис жанру, розвитку пісень- 
лейтмотивів і створення розгорнутих 
симфонічних картин, пов’язаних з дра
матичними кульмінаціями дії.

Харківський колектив, як і створений 
у 1934 році Київський український те
атр оперети, успішно працює над вті
ленням багатьох нових творів компо
зиторів братніх республік і сучасним 
трактуванням класики. Сміливі творчі 
шукання українських майстрів опере
ти перервала Велика Вітчизняна вій
на. Але й в Узбекистані, куди був ева
куйований харківський театр, колектив 
у важких умовах продовжує роботу над 
новими творами. Разом з композитором 
Б. Араповим він створює на матеріалі 
узбецького фольклору веселу й дотеп
ну музичну комедію «Ходжа Насред- 
дін».
. Повернувшись у визволений Радян

ською Армією Харків, колектив актив
но працює над розширенням тематики, 
збагаченням ідейно-художніх можли
востей жанру. В перші повоєнні деся
тиліття з’являються численні жанрові 
різновиди сучасних музичних комедій: 
народно-героїчні, лірико-романтичні, 
гротесково-сатиричні, водевілі з музи
кою тощо. Звернення до актуальної те
матики, намагання розповісти поетич
ними засобами жанру про натхненну 
мирну працю радянських людей і про 
їх героїчні подвиги в роки Великої Віт
чизняної війни вимагали оновлення му
зично-сценічних виражальних засобів і 
розвитку попередніх досягнень, зокре
ма здобутків і знахідок «Весілля в Ма
линівці». Однак ці процеси проходили 
не завжди плідно, бо активний пошук 
композиторів і театрів республіки стри
мували серйозні вади літературної дра
матургії. На жаль, навіть у кращих но
вих творах, написаних за драматургічно 
слабкими лібретто, яскраві, іноді нова
торські музичні знахідки співіснували 
з примітивними епізодами, часто по
збавленими художнього смаку.

Загальна тенденція до «осучаснення» 
жанру шляхом перетворення оперети 
на своєрідний драматичний спектакль 
з музичним супроводом досить негатив
но позначилася на творчості українсь
ких композиторів. У деяких нових опе
ретах, написаних без належної орієн
тації на досвід О. Рябова в галузі 
широкого використання національного 
фольклору, музична драматургія часом 
зводилася до вставних вокальних і тан
цювальних номерів, дуже рідко зустрі
чалися розгорнуті ансамблі, великі му
зичні побудови. Прагнення перебороти 
ці тенденції наявне в лірико-героїчній 
опереті Б. Крижанівського «Із-за гори 
кам’яної» на лібретто М. Талалаєвсько- 
го, що була поставлена на харківській 
сцені режисером М. Авахом і дириген
том С. Солящанським. Герої спектак
лю, який розповідав про возз’єднання 
Закарпаття з Радянською Україною,— 
гуцули і відважні радянські воїни, що 
визволили село Гірська Криниця від 
фашистських загарбників. Спираючись 
на традиції «Весілля в Малинівці», ком
позитор оригінально розробляє народні 
гуцульські мелодії, якими пройнята вся 
партитура, намагається переконливо 
змалювати позитивних героїв. Та успіш-
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йому здійсненню всіх його намірів за
важало досить примітивне лібретто, що 
відзначалося штучною драматизацією 
подій, наївністю колізій і трафаретніс
тю конфлікту.

Елементи ілюстративності мали міс
це і в музичній драматургії оперети
B. Рождественського «Сонячною доро
гою» на лібретто Б. Балабана, постав
леної в Харкові режисером Л. Івашу- 
тичем. Орієнтація композитора на 
народно-пісенні інтонації не могла за
мінити яскраві вокальні характери ге
роїв, правдиві життєві конфлікти, від
сутні в примітивному лібретто.

Безконфліктне, схематичне лібретто 
Л. Юхвида визначило коротке сценічне 
життя ліричної оперети О. Рябова «Чу
десний край» з яскравою музичною, 
драматургією, розвинутими аріознимиі 
ансамблево-хоровими сценами. Але за
вдяки музиці, пройнятій народнопісен
ними інтонаціями, ця оперета була по
ставлена в 50-х роках у Ленінграді, 
Києві, Львові, Свердловську, Краснода- 
рі. Прагненням до розгорнутих музич
них форм позначені оперети «Щасливий 
старт» 3. Заграничного та «За ваше здо
ров’я» Д. Клебанова і В. Нахабіна.

В пошуках високоякісної драматур
гічної основи композитори республіки 
активно звертаються до літературної 
класики. О. Рябов створює оперету «Хи
тромудра закохана» за п’єсою Лопе де 
Вега і музкомедію «Шельменко-ден
щик» за твором Г. Квітки-Основ’яненка 
(лібретто Б. Балабана), а В. Рождест- 
венський — водевіль з музикою «За дво
ма зайцями» за мотивами однойменної 
комедії М. Старицького (лібретто
C. Олійника). Та, на жаль, незважаючи 
на велику кількість танцювальних і пі

сенних мелодій, музика не відзначала
ся драматургічною цілісністю, справж
ньою оригінальністю і була часто лише 
ілюстративним супроводом комедійних 
ситуацій літературних творів.

Процес «драматизації» оперети, пе
ретворення її у спектакль з музикою 
супроводжувався численними дискусія
ми на сторінках газет і журналів та 
на різних творчих конференціях з пи
тань розвитку жанру. На Всесоюзній 
нараді в Москві (1952 р.) відзначалося, 
що «музичний спектакль» не е новим 
перспективним видом оперети, а лише 
являє собою звичайний драматичний 
спектакль з музикою і що захоплення 
цією тенденцією заважає успішному 
розвитку жанру. Підкреслювалося та
кож, що «музична комедія може мати 
елементи політичної сатири, героїки, 
ліризму і т. п. Але як би не розширю
валося коло тем у радянській опере
т і— радісний, світлий колорит, наяв
ність лірико-комедійного начала, яскра
ва, виразна, мелодійна музика і утвер
дження її  провідної ролі в драматургії 
твору мусить обов’язково зберігатися» 
(«Советское искусство», 13.2. 1952 р.).

Цю думку висловлювали не лише 
теоретики, а й практики багатонаціо
нальної радянської оперети. Нові пар
титури Д. Шостаковича, Д. Кабалевсь- 
кого, Т. Хрєнникова, І. Дунаевського, 
Г. Свиридова, В. Соловйова-Сєдого, 
О. Рябова, А. Філіпенка, Я. Цегляра,
А. Жилінського, О. Сандлера, Д. Клеба
нова, Г. Цабадзе, К. Караєва значно 
розширили художньо-виражальну па
літру жанру, його тематичні обрії, зба
гатили естетику та музичну мову до
сягненнями сучасного симфонізму та 
музично-театрального мистецтва.

У пошуках, властивих сьогоднішній 
українській опереті, помітна участь і 
харківського колективу. Тільки за ос
таннє десятиліття на його сцені поба
чили світло рампи численні нові твори, 
написані композиторами республіки. 
Серед кращих робіт театру «На світан
ку» і «Четверо з вулиці Жанни»
0. Сандлера, «Пальмовий острів» Г. Фі- 
наровського, «Любить — не любить» 
Д. Клебанова, «Весь світ і навіть біль
ше» Я. Цегляра, «Біля синього моря»
1. Ковача, «Нуль-нуль . на нашу ко
ристь» М. Скорика, «Друге весілля в 
Малинівці» І. Поклада, «Товариш Лю
бов» В. Ільїна. І хоча в репертуарі 
харків’ян новостворених оперет чима
ло, все ж театр втратив славу творчої 
лабораторії української радянської му
зичної комедії. Досить часті зміни ху
дожнього керівництва, іноді посередній 
рівень вистав, що складали основу ді
ючого репертуару, відродження в окре
мих постановках «неовіденських» 
штампів негативно відбилися на твор
чій діяльності найстарішого театру опе
рети в республіці. На певний час він 
навіть втратив зв’язок з власними ху
дожніми традиціями, відмовився від ми
стецьких пошуків, які завжди характе
ризували творчість харків’ян.

Сьогодні в театрі нове художнє ке
рівництво, яке, сподіваємося, поставить 
перед колективом значні ідейно-есте
тичні завдання. У дні святкування п’ят
десятиріччя варто згадати пройдений 
шлях, проаналізувати досягнення та 
прорахунки і новими виставами відро
дити славу першого українського ра
дянського театру оперети.

Т. ШВАЧКО

Станіслав Пилипович 
ЛЮДКЕВИЧ

Радянське музичне мистецтво зазна
ло тяжкої втрати. 10 вересня 1979 року 
на сто першому році життя помер ви
датний радянський композитор, Герой 
Соціалістичної Праці, народний артист 
СРСР, лауреат Державної премії УРСР 
імені Т. Г. Шевченка, доктор мистец
твознавства, професор Станіслав Пили
пович Людкевич.

С. П. Людкевич народився 24 січня 
1879 року в м. Ярославі (Польща). За
кінчив у 1901 році Львівський та у 
1909 році Віденський університети.

Все життя, увесь творчий шлях 
С. П. Людкевича — це яскравий взірець 
невтомної боротьби за утвердження 
засобами музики передових ідеалів 
людства, реалістичного, глибоко на
родного мистецтва. Ще в молоді роки 
він виступив активним виразником де

мократичного напряму в українському 
музичному мистецтві, нерозривно зв’я
заного з передовою російською куль
турою. Під впливом революції 1905 ро
ку ним були створені хор «Вічний ре
волюціонер» на слова І. Франка, сим- 
фонія-кантата «Кавказ», ряд пісень.

Великий Жовтень надихнув компози
тора на створення нових яскравих 
творів, присвячених найвеличнішій по̂ - 
дії нашої епохи. Найбільш плідний 
етап у його творчості розпочався після 
возз’єднання західноукраїнських зе
мель в єдиній Радянській державі. 
Очолюючи протягом 1939—1952 рр. 
Львівську організацію Спілки компо
зиторів, кафедру теорії і композиції 
Львівської державної консерваторії, 
С. П. Людкевич брав активну участь 
у громадському житті, вносив значний 
вклад у розвиток багатонаціонального 
радянського музичного мистецтва. Його 
композиторський доробок збагатився 
рядом нових чудових творів про рідний 
оновлений край, про наш прекрасний 
радянський час. Серед них такі відомі

твори, як «Прикарпатська симфонія», 
«Пісня юнаків», «Наше море», сюїта 
«Голоси Карпат», симфонічна поема 
«Подвиг», присвячена 30-річчю перемо
ги радянського народу у Великій Віт
чизняній війні, та інші.

Партія і уряд високо оцінили заслу
ги композитора. Станіславу Пилипови
чу Людкевичу присвоєно звання Героя 
Соціалістичної Праці, його нагородже
но орденами Леніна, Трудового Черво
ного Прапора, Дружби народів, «Знак 
Пошани», медалями.

До останніх днів свого життя 
С; П. Людкевич залишався на мистець
кому посту, виконуючи обов’язки про- 
фесора-консультанта Львівської дер
жавної консерваторії імені М. В. Ли- 
сенка, передавав свій багатющий дос
від і музичні знання молоді.

Світла пам’ять про Станіслава Люд
кевича, видатного композитора, музич
ного діяча і вихователя, скромну, чу
дову людину, яка віддала весь свій та
лант служінню народу, назавжди за
лишиться в наших серцях.

Л. І. Брежнєв, М. А. Суслов, В. В. Щербицький, П. Н. Демічев, М. В. Зимянін, 
О. Ф. Ватченко. О. П. Ляшко, В. Ф. Шауро, М. М. Борисенко, О. П. Ботвин, 
І’. І. Ващенко, її. Л. Погребняк, І. 3. Соколов, В. О. Сологуб, О. А. Титаренко,
В. В. Федорчук, І. О. Герасимов, В. Ф. Добрик, О. С. Капто, Б. В. Качура, 
Я. П. Погребняк, М. А. Орлик, С. Д. Безклубенко, В. О. Святоцький, Т. Д. Те- 
лішевський, Д. А. Яремчук, Г. Й. Бандровський, В. В. Секретарюк, Т. М. Хрєн- 
ников, М. П. Бажан, О. І. Білаш, В. 3. Бородай, О. Т. Гончар, П. А. Загребель- 
ний, М. К. Кондратюк, А. Й. Кос-Анатольський, О. Я. Кусенко, Т. В. Левчук, 
Н. М. Ужвій, А. Я. Штогаренко, Р. К. Щедрін.
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Випробування класикою

Один з наймолодших у країні Дніпро
петровський театр опери та балету за
вершив свій п’ятий сезон прем’єрою 
музичної драми М. Мусоргського «Бо
рис Годунов». Ця вистава стала серйоз
ним випробуванням творчих сил колек
тиву.

Загальновідомо, що «Борис Году
нов» — один з найбільш масштабних, 
багатопланових, глибоко філософських 
творів світової оперної класики, який 
зазнав від часу свого народження чи
мало сценічних інтерпретацій. Складна 
музично-драматургічна концепція опе
ри відкриває широкі можливості її різ
ного тлумачення виконавцями. Три 
музичні редакції опери — Римського- 
Корсакова, Ламма та Шостаковича 
створюють умови для творчих пошуків 
постановників.

Репертуарність «Бориса Годунова» 
зумовлена ще й тим, що ця історична 
народна драма Мусоргського — твір 
справді класичний — завжди звучить 
сучасно, бо піднімає незмінно актуальні 
соціально-моральні проблеми.

Складні й відповідальні завдання по
стають перед колективом, що звертає
ться до класики. І одне з найважливі
ших — творчо підійти до усталених тра
дицій інтерпретації опери, щоб створити 
виставу, співзвучну епосі, наближену до 
інтересів і переживань сучасного гля
дача. Як вирішується ця проблема в по
становці Дніпропетровського театру? 
Постановники — режисер Ю. Чайка, ди
ригент П. Варивода, художники А. та 
В. Ареф’єви — прочитали оперу як со
ціально-історичну трагедію. У гостро- 
конфліктній музично-драматургічній 
концепції твору, що включає, як зазна
чав Б. Асаф’єв, «три паралельні моти
ви»: непримиренні соціальні супереч
ності між народом і самодержавною 
владою, особиста драма царя Бориса і 
політична авантюра Самозванця,— вони 
виділяють трагедію пригніченого наро
ду і «трагедію совісті» Бориса Годуно
ва. Відразу відзначимо, що в розвитку 
основної конфліктної драматургічної 
лінії опери (народ — влада) більш ви
разні й переконливі сцени народного 
горя.

Єдиний наскрізний розвиток об’єднує 
першу картину Прологу, в якій народ 
показаний страждаючим і пригніченим, 
трагічну сцену біля храму Василія Бла
женного (хор-молитва «Кормилец-ба- 
тюшка») та скорботний плач Юродивого, 
що провіщає горе Русі у фіналі. Народ 
в цих сценах активно дійовий, мізан
сцени винахідливо розроблені режисе
ром і відзначаються життєвою правди
вістю. Недостатньо підготовленою емо
ціонально і драматургічно виявилася 
сцена під Кромами. Хор «Хлеба!», що 
завершує третю картину, прозвучав 
тужно, в ньому не відчувалося бунтар
ської сили, що вибухне у нестримно
му стихійному пориві повсталого на
роду. Цікаво задумана режисером сце
на під Кромами, в якій юрба то

розгойдує дзвін на сполох, то бере на 
глум боярина, то кидається зв’язувати 
монахів-єзуїтів, багато втратила через 
нечисленність мімансу. їй не вистачало 
справжнього розмаху, навальної сти
хійності народного гніву.

З музичного боку хорові сцени справ
ляють яскраве враження. Хормейстеру 
В. Кіосе вдалося досягти не тільки не
обхідної чистоти звучання, тонкого ню
ансування та ансамблевої злагодженос
ті, а й виразного виконання складних 
речитативів, чіткої дикції, правдивої 
передачі інтонацій людської мови.

У цілому важлива в розкритті ідей
но-художнього змісту драматургічна лі
нія опери, пов’язана з розвитком обра
зу народу, відзначається внутрішньою 
логікою та єдністю музично-сценічного 
втілення. В цьому неабияка заслуга 
режисера, який прагнув до такої роз
робки сцен і картин, яка б найбільше 
відповідала музиці.

Плідною виявилася співдружність ху
дожників з режисером. Великою силою 
емоційного впливу відзначається сце
нографія, що викликає у глядача без
ліч образних асоціацій. Саме в худож
ньо-декоративному оформленні вистави 
найбільш повно і переконливо реалізо
вано складне творче завдання — вирі
шити сучасними засобами класичну ви
ставу, в якій правдиве відтворення 
далекої епохи, реалій побуту поєднува
лось би із передачею самого «духу» тих 
тривожних часів. Основну дієво-вира
жальну роль в оформленні відіграють 
два компоненти: мобільна конструкція, 
яка обертається і видозмінюється, та 
інтермедійні завіси, що в узагальнено- 
символічній формі розкривають задум 
картини.

У сценах Прологу конструкція являє 
собою різновисотний поміст, на верх
ньому майданчику якого з’являються 
представники «влади» — пристав, дум
ний дяк, потім пишна царська свита. 
А внизу — сірий людський натовп. Емо
ційне враження від сцени посилюється 
різким контрастом між розкішним цар
ським одягом, золотими іконами та убо
гим жебрацьким лахміттям народу. Вда
ло трансформується конструкція в сце
ні другої дії: інтер’єр царського терема 
в Кремлі, що доповнюється пишним де
коративним оздобленням, монументаль
ні парадні сходи до покоїв сандомир- 
ського воєводи, біля підніжжя яких 
Самозванець, а на вершині — непри
ступна, горда шляхтянка Марина.

Особливу виразову і драматургічну 
роль відіграють інтермедійні завіси, ху
дожньо-декоративні мотиви яких повто
рюються в оформленні сцен. До най
більш вражаючих можна віднести завісу 
із скорботними, суворими зображення
ми святих — сцени в Чудовому монас
тирі та тонкі пастельні гобелени сан- 
домирського замку.

«Борис Годунов» поставлений у най
більш популярній, добре відомій вико
навцям музичній редакції Римського-

Корсакова. Принагідно зауважимо, що 
цей вибір був зумовлений і прагненням 
уникнути технічних труднощів—недоу
комплектованому оркестрові Дніпропет
ровської опери було б важко впоратися 
з партитурою Шостаковича.

Виконавці провідних партій у цілому 
подолали складні творчі завдання в роз
критті самобутніх, багатогранних ха
рактерів героїв музичної драми. Артист 
В. Навротський намагався створити ве
личний, сповнений трагедійної сили, 
психологічно насичений образ Бориса, 
однак лінія внутрішнього розвитку цьо
го характеру часом переривається, в 
окремих епізодах їй бракує логіки. Пе
реконливий у заключних картинах опе
ри, де розкривається особиста трагедія 
царя — трагедія совісті, виконавець де
що декларативно трактує його в сценах 
Прологу. Драматичний монолог «Скор- 
бит душа» сприймається як концертний 
номер, що зумовлене скутістю, статич
ністю сценічної поведінки актора. Ще 
інертніший В. Навротський у третій 
картині другої дії (зустріч з Юроди
вим). Художні прорахунки у виконан
ні цих сцен тим більше прикрі, що в 
інших драматургічно важливих епізо
дах опери (сцени з дітьми, гострий 
психологічний двобій з Шуйським, сце
на в боярській думі) актору вдається 
розкрити цей складний, глибоко психо
логічний образ. Вокальні та сценічні 
дані виконавця, безумовно, дозволяють 
сподіватись, що в майбутньому, завдяки 
наполегливій роботі над партією, він по
долає зазначені вади.

Одна з безсумнівних акторських 
удач — партія Самозванця у виконанні 
М. Українського. Лаконічними, але гра
фічно чіткими штрихами змальовує ак
тор честолюбство, підступність Григо
рія Отреп’єва. І зовсім новий малюнок 
ролі знаходить він у сценах з Мари
ною. Принижено, на колінах вимолює 
любов гордовитої шляхтянки.

Образ хитрого і жорстокого ворога 
Бориса — боярина Шуйського створив 
Є. Сребницький. На належному худож
ньому рівні вокально-сценічне виконан
ня партій Варлаама (В. Ігнатенко) та 
Мисаїла (Д. Юрко).

На наш погляд, партія Пимена не 
зовсім відповідає вокальним даним со
ліста Г. Власова, який у цій же виста
ві, в ролі пристава, показав себе здіб
ним актором і співаком.

Маючи гарний голос, солістка Л. Де- 
нисенко дещо напружено проводить 
партію Хазяйки корчми. їй бракує роз
кутості і невимушеності сценічної по
ведінки. Партію владної гордої Марини 
Мнішек бездоганно виконує Н. Суржи- 
на. Впевнено веде спектакль диригент 
П. Варивода, найбільш яскраво прояв
ляючи себе у відкрито емоційних, дра
матично напружених сценах опери.

Підсумовуючи, хочеться відзначити, 
що робота над удосконаленням спектак
лю триває. Справжня творча атмосфера, 
в якій спільно працюють виконавці і 
постановники, є запорукою того, що 
«Борис Годунов» дніпропетровців стане 
певним етапом на шляху сучасного му
зично-сценічного вирішення вітчизня
ної оперної класики.

Н. НЕКРАСОВА
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Радянська опера— основа репертуару

Сцена з опери «Петро Перший» А. Петрова.

Мистецька своєрідність сучасного ук
раїнського оперного театру виявляє
ться не лише у створенні нового націо
нального репертуару, а й у численних 
оригінальних музично-сценічних інтер
претаціях кращих опер композиторів 
братніх республік. Видатні твори бага
тонаціональної радянської музики і на
самперед російської завжди прикраша
ли афіші всіх музично-театральних ко
лективів України.

У наполегливих пошуках власного 
трактування цих оперних партитур по- 
новому розкриваються творчі індивіду
альності українських диригентів, режи
серів, співаків-акторів та художників- 
декораторів, зростає і шліфується їхня 
постановочна й виконавська майстер
ність. Значні ідейно-художні досягнення 
оперно-балетних колективів республіки 
пов’язані з втіленням опер С. Проко- 
ф’єва, Д. Шостаковича, О. Холмінова, 
І. Дзержинського.

Свій помітний внесок у зміцнення 
творчих зв’язків українського музично
го театру з музично-сценічними куль
турами братніх радянських народів і зо
крема з російським мистецтвом зробив 
колектив Одеської опери. Тільки про
тягом останніх років на афіші театру 
з’явилося чимало творів багатонаціо
нальної музики, а постановки героїко- 
революційної опери С. Прокоф’єва «Се
мен Котко» та опери-ораторії В. Рубіна 
«Липнева неділя», присвяченої захисни
кам легендарного Севастополя, принес
ли успіх цьому колективу.

Міцна творча співдружність єднає 
оперний театр міста-героя Одеси з ком
позиторами міста-героя Ленінграда. 
Одесити знайшли своє оригінальне про
читання опер «Жорстокість» та «Лейте
нант Шмідт» Б. Кравченка, «Біліє парус 
одинокий» С. Баневича. Нова робота — 
постановка опери А. Петрова «Петро 
Перший», сценічна інтерпретація якої 
вперше була здійснена Ленінградським 
академічним театром опери та балету 
імені С. М. Кірова і відзначена Держав
ною премією СРСР.

Масштабна вистава історико-пат- 
ріотичної опери А. Петрова переконли
во засвідчила, що мистецький рівень 
одеського оперного колективу, керова
ного талановитим і досвідченим дири
гентом народним артистом РРФСР 
Б. Афанасьєвим, постійно зростає. Йо
го спектаклі збагачують музично-сце
нічну історію відомих творів, розкрива
ють нові художні якості визнаних пар
титур.

Творці одеської вистави не насліду
вали постановочні принципи ленінград
ського спектаклю, не копіювали цікаві 
режисерські знахідки відомих балет
мейстерів Н. Касаткіної та В. Васильо- 
ва, що в «Петрі Першому» виступили 
як . лібреттисти і оперні режисери. 
Одеський колектив у співдружбі з 
А. Петровим знайшов своє образно-сце
нічне рішення і створив власну музич
ну редакцію опери, яка дещо різниться 
від ленінградської. В ній з особливою

повнотою підкреслено патріотичну ідею 
твору.

Жанр «Петра Першого» композитор 
визначив як «музично-драматичні фрес
ки на три дії». Для музичного керівни
ка і диригента одеського спектаклю 
Б. Афанасьєва таке жанрове визначен
ня відкрило шлях до створення по- 
справжньому масштабної, епічної ін
терпретації, яка дійсно асоціюється з 
монументальними музично-театральни
ми фресками. Прагнучи до художньої 
цілісності музичного трактування, ди
ригент насамперед побачив у партитурі 
масштабну сучасну історичну оперу, 
міцно пов’язану з традиціями російсь
кої та радянської класики, що йдуть 
від «Івана Сусаніна» М. Глінки та «Бо
риса Годунова» М. Мусоргського до «Де
кабристів» Ю. Шапоріна та «Війни і 
миру» С. Прокоф’єва. Він підкреслив 
щедре мелодичне начало музики компо
зитора, внутрішню контрастність, дра
матичну й емоційну наснагу партиту
ри, задушевний ліризм і високий герої- 
ко-патріотичний пафос кращих епізодів 
та картин. Для кожної з десяти фресок 
диригент разом з головним режисером 
театру С. Гаудасинським та молодим 
художником С. Пастухом знайшов пе
реконливе й оригінальне музично-теат
ральне рішення, органічно поєднавши 
всі досить різні, часом протилежні за 
емоційно-образним змістом картини 
опери в єдине художнє полотно епічно
го розмаху. Особливо значна роль в 
«Петрі Першому» належить оркестру, 
хоча й вокальні партії розгорнуті, ви
разні, мелодійні і дають співакам-ар-

тистам широкі можливості виявити 
свою майстерність. Диригент проникли
во розкриває сучасну за музичною мо
вою оркестрову партію, поглиблює за
дум композитора, який прагне надати 
оркестру роль коментатора психологіч
них ситуацій, емоційного стану героїв 
і масових картин. Разом з виконавцями 
вокальних партій, які написані досить 
переконливо, хоча й більш традиційно 
у порівнянні з оркестровими епізодами, 
і артистами хору (хормейстери Л. Бу- 
тенко й І. Дідушок) диригент натхнен
но, піднесено і водночас зовні стри
мано розкриває ідейно-образний зміст 
музичної драматургії, дає можливість 
глибоко відчути російську народнопі
сенну основу опери і своєрідний ком
позиторський стиль автора.

Музика «Петра Першого» досить да
лека від прямолінійної стилізації під 
побут петровської епохи. В ній чима
ло цитат. І коли, скажімо, можна до
сить легко зрозуміти цитування пане
гіричного канта «Многая лета» або ро
сійської солдатської бурлески «Пишет, 
пишет Карло шведский самому царю 
Петру», то досить пряме використання 
відомої мелодії пісні «Сурок» Л. Бетхо- 
вена у сентиментальній баладі Катерини 
(сьома фреска «Під Нарвою») пояс
нити важко. Окремі постаті опери зма
льовані дещо схематично, деякі карти
ни іноді невиправдано розтягнуті, а в 
четвертій фресці «Всеблазнівський со
бор» мають місце натуралістичні мо
менти в зображенні подробиць п’яної 
оргії та буйного банкету за участщ 
Петра.



Прагнучи масштабно відтворити гли
бокий драматизм і стиль петровської 
епохи, автор обмежив себе певними хро
нологічними рамками (царя показано у 
віці від сімнадцяти до тридцяти одного 
року). Опера завершується падінням 
шведської фортеці і словами Петра: 
«Историю Руси отселе обновим и пер- 
вьій камень з десь заложим под Петер
бург». Боротьба з ворогами, оновлен
ня і зміцнення Росії, становлення осо
бистості Петра, його відвага, мужність, 
відчайдушність, ніжна любов до Кате
рини, ставлення до народу, до оточен
ня — в центрі уваги композитора і ліб- 
реттистів, а також постановників 
одеського спектаклю.

Дуже важливо, що Б. Афанасьєв та
С. Гаудасинський з особливою ретель
ністю втілюють народні сцени, які на
бувають великого значення в усій по
становочній концепції вистави, * де 
головним героєм постає народ. Продов
жуючи традиції російської класичної 
опери і насамперед М. Мусоргського, 
А. Петров створив вражаючі й пере
конливі масові хорові епізоди. Режи
сер, враховуючи досягнення сучасного 
оперно-постановочного мистецтва і кра
щі традиції радянського музичного 
театру, будує масові сцени, сповнені 
динаміки, пластично виразні й життє
во правдиві: учасники народних епізо
дів яскраво індивідуалізовані. Скільки 
сміливої режисерської винахідливості в 
багатопланових, насичених дією сценах 
військового навчання в Преображенсь- 
кому селі (друга фреска «Петро»). Тут 
немає зайвої метушні, якою ще досить 
часто динамізують дію окремі поста
новники. Кожна мізансцена скульп
турно виразна, логічно виправдана і 
водночас органічно пов’язана з усією 
масовою композицією картини. Дуже 
сильне враження залишає і пройнята 
трагізмом фреска «Зняття дзвонів»: 
наказом Петра вони мусять бути пере
литі на гармати для продовження вій
ни з шведами. В цій багатоплановій 
картині, як і у всіх масових епізодах 
опери, режисер майстерно вводить пла
стичні лейтмотиви героїв у розгорнуті 
народні композиції. Він знаходить ори
гінальні поєднання драматично насна
жених епізодів обурення народу, який 
не дозволяє петровським солдатам зні
мати дзвони, рубати канати, і скульп
турно завершених, сповнених жаху і 
відчаю мізансцен Анастасії, яка грізно 
протестує проти наказу Петра і гине, 
розчавлена одним із дзвонів. Слід від
значити, що постать простої російської 
дівчини Анастасії (її партію зворуш
ливо і проникливо виконує Н. Балахті- 
на) набуває у виставі значення своє
рідного образного символу, що уособ
лює народні страждання, людський біль 
і віру в щасливе майбутнє. Не випад
ково опера починається схвильованим, 
задушевним співом Анастасії, яка з бо
лем і надією виконує широкий мелодій
ний пісенний зачин: «Чудная мати зем
ля, земля воспетая, утоли тоску неиз- 
бшвную». І в наступних картинах образ 
цієї дівчини символізує народну совість, 
страждання простиЖ людей. Композитор 
прагнув схвильовано і зворушливо роз
повісти про найголовнішого героя істо
рії — великий російський народ. Це 
прагнення розвинули у своїй інтерпре
тації творці одеського спектаклю, які 
на відміну від постановників «Петра

Першого» в Ленінграді дещо скоротили 
епізоди, що розповідали про трагічне 
кохання Анастасії і Тихона, піднявши 
образ дівчини до рівня символічного 
узагальнення, і цим поглибили задум 
автора. Нові барви внесли одесити і в 
образ Петра, зокрема в шостій фресці 
«Стара Москва» з’явилася дописана 
композитором сцена, коли Меншиков 
приводить до царя молодих людей, що 
бажають вчитися, і Петро відправляє 
їх «по науку» до Європи.

Успіх постановки опери «Петро Пер
ший» великою мірою залежить від ви
конавця заголовної партії, від того, чи 
знайдеться в театрі співак-актор яскра
вої індивідуальності, спроможний від
творити у всій життєвій достовірності 
та психологічній переконливості склад
ний, суперечливий образ Петра. Його 
вокально-музичний портрет, з любов’ю 
і натхненням створений композитором, 
приваблює монументальністю й емоцій
ною правдивістю. Втілення багатогран
ного образу Петра — завдання дуже не
легке. Тому особливо відрадно, що в 
одеському колективі є два цікаві і до
сить різні виконавці заголовної партії: 
заслужений артист УРСР А. Бойко і 
молодий співак В. Горобець. З епічним 
розмахом і масштабністю створює вра
жаючий, правдивий вокально-сценічний 
образ Петра обдарований А. Бойко, під
креслюючи в характері свого героя во
льові, мужні риси.

Режисер та співак детально розроби
ли пластичний образ Петра, чітко по
будували мізансцени й всю складну лі
нію сценічної поведінки. Петро постає 
у виставі в хвилини героїчної величі, 
гніву, відчаю, бучного бенкету —і щи
рої теплоти, ліричної задушевності, 
ніжності (сцени з Катериною). Глибоко 
вражають його роздуми про долю Росії 
«Ужели проливать я  должен кровь и 
дьібой и петлей суровьій суд вершить?» 
у шостій фресці. Тут А. Бойко, прекрас
ний голос якого звучить емоційно на
повнено, величаво і схвильовано, роз
криває переживання, глибокий драма
тизм свого героя. Співак прагне донес
ти до слухачів усі відтінки почуттів, 
найпотаємніші думки, показати Петра 
мислителем і патріотом. Режисер і ак
тор подають суперечливу постать царя 
без фанфарної помпезності, але мону
ментально, емоційно піднесено, ніде не 
вдаючись до побутової деталізації.

З першої появи у другій фресці «Пет
ро» і до фінального епізоду в десятій 
«Битва зі шведами», коли цар як пе
реможець розчиняє важку браму взя
тої штурмом фортеці, герой А. Бойка 
по-справжньому живе на сцені, приваб
люючи мужністю, масштабністю і во
дночас якоюсь дитячою безпосередніс
тю. Нова робота А. Бойка — справжнє 
акторське досягнення талановитого спі
вака. Інший виконавець партії Петра 
В. Горобець прагне органічно поєднати 
монументальність та життєву достовір
ність і вже знайшов на цьому шляху 
чимало цікавих акторських деталей. 
Проте створений ним образ вимагає 
дальшого вдосконалення і у  вокально
му, і в сценічному плані. Молодий 
артист і режисер мусять поглибити за
гальне трактування вокально-сценічно
го характеру, позбутися певної ілюстра
тивності, позування. Переважна біль
шість епізодів спектаклю свідчить про 
великі творчі можливості здібного спі

вака, який вже сьогодні хвилює гля
дачів у дуже складній партії.

Майже завжди поруч з Петром — ве
селий, енергійний невгамовний «Олек- 
сашка» Меншиков. Цей досить колорит
ний образ створює у виставі заслу
жений артист УРСР А. Капустін, 
демонструючи високу акторську май
стерність, володіння законами сценіч
ного перевтілення. З великою внутріш
ньою експресією і драматизмом виконує 
партію підступної царівни Софії народ
на артистка СРСР Н. Ткаченко. Пихата, 
жорстока і водночас жалюгідна, готова 
на будь-яку підлість,— саме такою по
стає її  героїня. Свої, оригінальні во
кально-сценічні барви знайшла в цій 
партії народна артистка СРСР Р. Сер- 
гієнко, яка малює підступну царівну 
істеричною, духовно немічною, сповне
ною безмірного самолюбства і ненавис
ті до Петра.

Прагнучи створити злагоджений яс
кравий вокально-сценічний ансамбль, 
постановники і співаки-актори знайшли 
переконливе втілення кожного, навіть 
епізодичного персонажа. Працюючи з 
виконавцями, режисер і диригент уваж
но поставилися до артистичних інди
відуальностей співаків. Саме тому такі 
несхожі і водночас життєво правдиві у 
виставі образи щиросердної, не позбав
леної почуття власної гідності Катери
ни (народна артистка УРСР 3. Лисак та 
лауреат Всесоюзного конкурсу 3. Ар’є), 
зловісного старого Макарія (заслуже
ні артисти УРСР А. Макаров та Є. Іва
нов), стрільця Тихона (Е. Бажанов і 
Г. Геніуш), адмірала Лефорта (заслу
жені артисти УРСР В. Нещеретний і 
Г. Дранов).

Режисер багато попрацював і з ар
тистами хору, досягнувши граничної 
злагодженості сповнених динаміки, ду
же складних за своєю структурою по
ліфонічних батальних та народних 
сцен. Щоправда, іноді режисерові зра
джує почуття міри, і тоді на сцені те
атру досить натуралістично відтворю
ються військові епізоди, надто щедро 
використовуються піротехнічні та шу
мові ефекти (гримлять гармати, темно- 
сірими хмарами стелиться дим), що за
важає артистам співати. Вважаю, що 
від цих ефектів варто відмовитись або 
обмежити їх, бо ні вибухи, ні дим не 
можуть вразити глядачів, що приходять 
сьогодні на оперну виставу. Режисеро
ві слід також переглянути деякі епі
зоди бенкету, позбувшись у рішенні 
четвертої фрески окремих надто при
землених, побутових, а часом і нату
ралістичних елементів. Від цього нова 
постановка, здійснена по-справжньому 
оригінально, з великим розмахом, набу
де ще більшої художньої завершеності.

Одеський оперний колектив у постій
ному творчому пошуку, він активно 
звертається до втілення монументаль
них музичних полотен радянських ком
позиторів і знаходить власну інтерпре
тацію відомих партитур. Та на відміну 
від деяких інших колективів одесити 
прагнуть не тільки цікаво поставити, 
а й зберегти в діючому репертуарі ра
дянські опери, робота над якими сприяє 
піднесенню виконавської і постановоч
ної майстерності одного з провідних 
музичних театрів Радянської України.

Ю. СТАНІШЕВСЬКИЙ

14



ЛІОН ЗЕМЛЯ — МОЯ ЛЮБОВ
Слова Ю. Рибчииеького М узи к а  І . К а р а б и ц я
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У мене є моя земля, 
Моя від краю і до краю 
Мої криниці і поля —
У мене 6 моя земля.

Приспів:
Краю мій!
Ти дав мені крилатий шлях. 
Краю мій!

У мене є моя любов.
Посію зерна — зійдуть квіти 
І нагадають знов і знов: 
Красу весни, красу дібров.

Приспів.
Все щастя у твоїх полях.
У ріднім батьківськім краю 
Зустріну долю я свою,
Зустріну я свою любов, свою зорю.

У мене пісня є моя,
Слова ї ї  прийшли з любові, 
Дала їй музику земля,—
У мене пісня є моя.

Приспів.

П О ЛИ Н -ТРАВА
Слова М. В икова М узи к а  О. Б іл а ш а  П ереклад з  росій сько ї Г. Коваля
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У синю даль біжить кудись стежинка, 
А поруч неї цвіт свій розгорта 
Полин, полин, зеї^на моя кровинка,— \ 
Трава Русі моєї золота. І Двічі

Гіркі її  листочки. Хоч здавалось,
Що гіркоту так просто пояснить:
Щоб менше нам в житті ї ї  дісталось, 
Полин в собі зумів ї ї  вмістить. Двічі

Нехай вона не пишна, не барвиста, 
Зате її, суди чи не суди,
Навік з'єднала доля з полем чистим, 
З яким ти сам зріднився назавжди. Двічі

Торкнешся ніжно пелюстків духмяних 
І на душі став світліше знов,
Неначе хто покликав в край коханий, 
Це розцвіла колись твоя любов. Двічі

У сишо даль біжить кудись стежинка, 
А поруч неї цвіт свій розгорта 
Полин, полин, земна моя кровинка,— 
Трава Русі моєї золота. Двічі

ХРОНІКА

325-річчю возз’єднання України з Росією 
присвятив велику гастрольну поїздку по 
містах Кавказьких Мінеральних Вод лауре
ат Всесоюзного огляду-конкурсу Дніпропет
ровський симфонічний оркестр. Своїми ви
ступами він відкрив Сьомий фестиваль сим
фонічної музики, в якому взяли участь 
Московський та Кисловодський оркестри.

Вже перший виступ колективу в Кисло
водську привернув увагу слухачів різнома
нітною програмою: прозвучали Увертюра до 
опери «Тарас Бульба» Лисенка. П’ята сим
фонія Чайковського. а в другому відділен
ні у віртуозному виконанні заслуженого 
артиста Російської Федерації Льва Власен- 
ка — Перший фортепіанний концерт Ліста 
(головний диригент народний артист УРСР 
Гурген Карапетян).

цікавими були також дві програми, вико
нані під керуванням заслуженого артиста 
УРСР Анатолія Осмакова. До них увійшли,

зокрема, твори Прокоф’єва, Шостаковича, 
Лятошинського, Платона і Георгія Майбо- 
род.

З великим успіхом виступили з оркестром 
солісти філармонії — заслужені артисти 
УРСР Неллі Растворова, Петро Кучмей, 
Анатолій Бойко. У їх  виконанні прозвуча
ли українські народні мелодії, пісні радян
ських композиторів, арії з опер.

Завершуючи фестиваль, колектив позна
йомив слухачів з одним із найскладніших 
творів російської симфонічної музики — сю
їтою Римського-Корсакова «Шехеразада». 
З відчуттям стилю, проникливо, майстерно 
був виконаний Перший концерт для форте
піано з оркестром Шопена (соліст — заслу
жений артист РРФСР, професор Євген Ма- 
линін). •

Дніпропетровці виступили також у П’я
тигорську, Желєзноводську, Єсентуках.

Дніпропетровськ Н. ТРОЯНСЬКА

В Мінську відбувся Другий Всесоюзний 
фестиваль артистів- опери та балету, який 
став підсумком великої роботи, що прово
диться у світлі завдань, накреслених По
становою ЦК КПРС «Про роботу з творчою 
молоддю». У ньому взяли участь 150 мит
ців з 37 театрів союзних та автономних 
республік країни. Було переглянуто 10 опер, 
2 балети, відбулися вечори класичної та 
сучасної хореографії.

За активну участь у фестивалі Міністер
ство культури СРСР оголосило подяку: ху
дожнику В. Ареф’єву, солістам опери А. Во- 
стрякову, В. Навроцькому, артистам бале
ту С. Кубаньовій, Т. Ьмельченко (Дніпро
петровськ). співакам В. Горелікову, Г. Жу- 
ковій, М. Чайковському, балерині Є. Кости- 
льовій (Львів), співакам В. Горобцю, І. По- 
номаренку (Одеса), художнику А. Бурліну 
(Київ), диригенту В. Куржеву (Донецьк), 
співакам В. Манолову. Є. Соболевій, І. Яцен- 
ко (Харків).
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П’ЯТЬ НОВИХ ХОРІВ

Яскраво палає на Поділлі факел огляду сільської само
діяльної художньої творчості, присвяченого 325-річчю 
возз’єднання України з Росією. Запалений у жовтні мину
лого року в селі Пилява Старосинявського району, на місці 
пам’ятних подій, він забагрянів у Шепетівському, Чемеро- 
вецькому, Старокостянтинівському районах, у Ямполі Біло- 
гірського району, Шибеній на Теофіпольщині, далі й далі... 
Цей факел пломенить у селах і містах як символ міцної 
дружби наших народів.

Фестиваль сприяв створенню оригінальних колективів та 
виявленню нових імен. Скажімо, в Білогір’ї пожвавилася 
діяльність хору «Мелодія», вокальних ансамблів, серед яких 
дуже цікавий «Червона гвоздика». В Дунаєвецькому районі 
на заключному концерті успішно виступили новостворені 
ансамбль танцю і хор.

Працівники культури та мистецьких закладів творчо ви
користовують епізоди з історії села, району, краю, які свід
чать про спільність мети наших народів. На запалення фа
кела фестивалю в Пирогівці Хмельницького району прибули 
гості з Тамбовщини, з якою давно вже дружить і змагається 
наша область, та з Саратовщини, де в роки Великої Вітчиз
няної війни знайшли притулок колгоспники з Бахматівець. 
Дунаївчани на своєму святі розповіли про співробітництво 
першого ректора знаменитої Острозької школи уродженця 
селища Смотрич Герасима Смотрицького з першодрукарем 
Росії Іваном Федоровим — це вони удвох у заснованій ними 
друкарні видали Острозьку біблію. Культпрацівники Ізяслав- 
ського району організували виставку літератури про пере
бування в цих краях Петра Першого та Олександра Суво- 
рова.

Найширше на фестивалі був представлений хоровий жанр. 
У першому турі взяли участь 948 колективів. Високу оцінку 
жюрі дістали народні хори Славутського, Волочиського та 
Летичівського районних будинків культури, сіл Лісоводи 
та Чорниводи Городоцького, Плужного Ізяславського, Бала-

ЗАКРІПИЛИ УСПІХИ
Республіканський огляд творчих досягнень сільської ху

дожньої самодіяльності, присвячений 325-річчю возз’єднан
ня України з Росією, значно активізував культурно-освіт
ню роботу серед хліборобів Запорізької області. У конкур
сних концертах взяли участь 239 хорів, 389 вокальних та 
вокально-інструментальних ансамблів, 528 оркестрів та ін
ших інструментальних гуртків — на 89 більше, ніж під час 
Першого Всесоюзного фестивалю. Досягнуті три роки тому 
успіхи закріпили багато колективів і солістів. Назвемо хоча 
б жіночий хор Новоселівського СБК Пологівського району, 
ансамбль танцю Вознесенського СБК Мелітопольського ра
йону, оркестр народних інструментів і агітаційно-художні 
бригади Приморського району. Сміливо заявили про себе 
нові колективи: у Запорізькому районі це ансамбль народних 
інструментів Біленьківського Будинку культури, хори в Ми- 
колай-Полі та Лисогірці, духовий оркестр у Малинівці тощо.

Особливо вигідно виділяються Куйбишевський, Меліто
польський, Приморський, Веселівський, Гуляйпільський, По- 
логівський та Запорізький райони. Це — прямий результат 
сумлінного виконання вимог Постанови ЦК КПРС і Ради 
Міністрів СРСР «Про заходи по дальшому поліпшенню куль
турного обслуговування сільського населення» та Постанови 
ЦК КПРС «Про заходи по дальшому розвитку самодіяльної 
художньої творчості». Виконкоми Рад народних депутатів, 
партійні і комсомольські організації, керівники господарств 
стали глибше вникати в діяльність закладів культури, задо
вольняти їхні невідкладні потреби.

Господарства проводять доплату дипломованим керівни
кам художніх колективів, що сприяє закріпленню кадрів 
культпрацівників і залученню до самодіяльної творчості 
сільської інтелігенції, спеціалістів сільського господарства. 
Серед них виявилися й такі, що самі очолюють гуртки. Так, 
у Гуляйпільському районі ветеринарний лікар колгоспу 
«Авангард» Б. М. Угрин керує ансамблем танцю, а голова 
виконкому сільської Ради народних депутатів М. В. Вінниць

мутівки Ярмолинецького, Маліївці Дунаєвецького районів. 
Порадували слухачів хорові капели з Городка та Хмельниць
кого (зокрема — вчителів), села Пасічна, чоловічі капели 
села Миньківці Дунаєвецького району та Хмельницького 
заводу ковальськопресового устаткування, камерні хори з 
Волочиська і Полонного.

Тільки у Волочиському районі члени первинної організа
ції Музичного товариства УРСР при ДМШ створили п’ять 
нових хорів і керують ними. Ось біографія одного такого 
колективу. До кінця 1978 р. в Попівцях був лише один са
модіяльний ансамбль — хор-ланка з семи жінок. Коли прав
ління районного відділення Музичного товариства (голова 
Ц. Ю. Зюлковський) закріплювало викладачів музшколи для 
допомоги сільським ентузіастам, це село «дісталося» Івану 
Давидовичу Безкоровайному. Там він організував хорову 
капелу, яка в результаті інтенсивних занять невдовзі під
готувала програму і успішно виступила на конкурсах пер
шого та другого турів огляду. Окрилені успіхом, співа
ки дали вже 12 концертів у сусідніх селах. Така сама істо
рія хору в Кривачинцях, очолюваного Іриною Іванівною 
Безкоровайною, та інших молодих колективів.

Правління колгоспів, комітети профспілок і виконкоми 
Рад народних депутатів допомогли придбати нові сценічні 
костюми. Радує й те, що серед учасників художньої само
діяльності дедалі більше сільських активістів — голів і чле
нів правлінь колгоспів, секретарів партійних і комсомоль
ських організацій, командирів виробництва.

Виконуючи Постанову ЦК КПРС «Про дальше поліпшення 
ідеологічної, політико-виховної роботи», правління Хмель
ницького обласного і районних відділень Музичного това
риства спільно з органами культури багато роблять для 
навчання аматорів мистецтва. В результаті підвищився рі
вень виконавської майстерності колективів, почастішали 
концерти для трудівників села.

Хмельницький Ф. ФЕДОРАНИЧ

кий — хором колгоспу ім. Кірова. У хорі Трудівського сіль
ського Будинку культури Новомиколаївського району, яким 
керує директор школи А. І. Макаренко, співають головний 
агроном артілі П. Д. Кобзюк, голова сільради В. І. Кононен- 
ко й інші активісти. Таких прикладів стає дедалі більше.

Вдалому доборові репертуару і майстерному виконанню 
допомогли семінари, проведені правлінням обласного від
ділення Музичного товариства УРСР спільно з обласним Бу
динком народної творчості та міжспілковим Будинком само
діяльної творчості. Диригентам народних хорів багато дав 
досвід навчальної роботи із співаками славнозвісного народ
ного хору Палацу культури виробничого об’єднання «За- 
поріжтрансформатор», а керівникам ансамблів танцю та 
інструментальних колективів радгоспів — стажування в кра
щих палацах культури. Дуже корисним був також семінар 
керівників вокально-інструментальних ансамблів на базі 
ВІА «Азовська чайка».

З ювілейними програмами кращі наші колективи побува
ли в Російській Федерації: хор Якимівського районного Бу
динку культури — у Малоархангельському районі Орловської 
області, хор Куйбишевського райбудинку — в Москві, де 
йому було надано честь виступити перед космонавтами в 
Зоряному містечку. Оркестр народних інструментів Костян- 
тинівського сільського клубу Мелітопольського району з 
великим успіхом продемонстрував своє мистецтво у Вороне
жі та селах Воронезького району.

Обласна організаційна комісія по огляду спеціально від
значила ефективну допомогу сільським колективам, яку по
дали активісти Музичного товариства викладачі Мелітополь
ського культосвітнього училища В. А. Чміль, В. В. Гарка- 
венко, В. І. Копанець, педагог дитячої музичної школи № 5 
Запоріжжя М. Л. Дудка та актор театру ім. Щорса заслу
жений артист УРСР В. І. Шинкарук.

Запоріжжя О. ГРІНЧЕНКО
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ПОВЕРНУТИ ВТРАЧЕНУ СЛАВУ

Художні колективи, яким присвоєно почесне найменуван
ня «самодіяльний народний», періодично проходять атеста
цію на підтвердження його. Комісія, в якій мені довелося 
головувати, прослухала три капели бандуристів, і я вважаю 
за потрібне поділитися враженнями від почутого та поба
ченого.

Чоловіча капела Городницького фарфорового заводу Жи
томирської області міцно тримається на досягнутій висоті. 
Зараз у її  складі близько сорока учасників. У підготовчій 
групі навчаються дванадцять аматорів. Капела в концерті- 
перегляді успішно виконала твір І. Шамо «Комуністи», «Си
ну, качки летять» О. Білаша, кілька ліричних та гумористич
них українських народних пісень. Серйозним іспитом для 
співаків була інтерпретація пісні «Ах тьі, степь широкая» 
в обробці С. Абакумова — вони продемонстрували досить 
високий рівень хорової культури.

Подякувавши учасникам і художньому керівникові Б. Че- 
кальському за активну пропаганду мистецтва і концертне 
обслуговування трудящих, комісія порекомендувала приді
ляти більше уваги технічній підготовці інструментальної 
групи капели.

Цікавим і повчальним був виступ капели Палацу культу
ри ім. Ілліча ордена Леніна металургійного заводу ім. Г. І. Пе- 
тровського (Дніпропетровськ) під керуванням В. Мерз лей
ка. Репертуар її — змістовний, підібраний з врахуванням 
своїх можливостей, тому й виконання невимушене, справді 
натхненне.

Цей концерт був одним з багатьох на Дніпропетровщині 
заходів, присвячених 325-річчю возз’єднання України з Ро
сією, і розпочався піснею В. Мураделі «Україна і Росія», на
писаною чверть століття тому, але завжди актуальною. Ве
лично, схвильовано прозвучали твори А. Пашкевича «Ішов 
солдат за владу Рад» і «Нема невідомих солдатів», «Краю 
мій» К. Домінчена, «Моя стежина» П. Майбороди та ін. Га
ряче приймали слухачі веснянки, ліричні та жартівливі 
пісні.

Колектив досяг злагодженості голосів, партій і хору в ці
лому. Зараз у капелі понад 70 учасників, причому третина 
складу — хлопці і дівчата віком до 20 років. Відрадно, що 
оркестрова група стабільна і добре підготовлена. В ній, крім 
бандур, є цимбали, кобзи, контрабас, баяни та сопілки. Вона

спроможна повноцінно виконувати оркестрові твори. Коло
ритно прозвучала Українська полька, в якій партію бан
дури соло веде керівник В. Мерзленко. Про цікаві творчі 
пошуки колективу свідчить виконання відомого Романсу 
Д. Шостаковича ансамблем скрипалів у супроводі інстру
ментальної групи.

Концерт у двох відділах дав, як завжди, велику насолоду 
слухачам і переконав у тому, що капела цілком виправдо
вує найменування «самодіяльна народна». Запорукою но
вих успіхів є те, що всі її учасники — і ветерани, і юнаки 
та дівчата — щиро закохані в пісню, що їм поталанило на 
керівника — досвідченого музиканта і педагога. Багато ва
жить і постійне піклування заводських організацій про роз
виток самодіяльної художньої творчості металургів.

Нижче своїх можливостей, на жаль, виступила заслужена 
самодіяльна капела бандуристів УРСР Палацу культури 
Дніпродзержинського металургійного заводу ім. Ф. Е. Дзер- 
жинського. Ще порівняно недавно слава цього колективу 
гриміла не тільки на Україні, а й за її межами. У нинішньо
му творчому звіті з представленої керівником великої про
грами добре прозвучали лише окремі твори. Більшість но
мерів було виконано невпевнено, без творчого натхнення, 
інтонаційно не чисто. Керівникові капели М. Титаренкові 
не вдалося розкрити характер відомих пісень «Есть на Волге 
утес», «Соловьи» В. Соловйова-Сєдого, «А мати ходить на 
курган» А. Пашкевича. Дуже бідні динамічна шкала і орке- 
стровки, майже не чути партії бандур. Брак чистоти інтона
ції, дикції, взагалі культури звука особливо помітний був 
під час виконання латиської народної пісні «Вій, вітерець».

На нашу думку, причина багатьох недоліків — несприят
ливі умови роботи капели. Тривалий час ентузіасти працю
вали без художнього керівника. Бандуристи і тепер змушені 
користуватись інструментами застарілої конструкції, і це 
обмежує творчі можливості не тільки оркестрової групи, а 
й усього складу.

Комісія відклала прийняття рішення до повторного про
слухування. Маємо надію, що дирекція Палацу культури, 
міські та обласні організації допоможуть колективу з ба
гатою історією повернути втрачену славу.

С. БАШТАН

БІЛЬШЕ ХОРОВИХ КАПЕЛ
Пленум правління Миколаївського обласного відділення 

Музичного товариства УРСР за участю керівників хорових 
колективів обговорив доповідь голови правління В. В. Ку- 
черовського про стан і завдання розвитку хорової культури 
на Миколаївщині. У доповіді проаналізовано роботу облас
ного, міських і районних відділень у цій галузі.

Значну увагу доповідач приділив розвиткові дитячого хо
рового співу і запропонував створювати при самодіяльних 
колективах дорослих дитячі хори як їх супутники.

Високою майстерністю виконання та активною участю в 
культурному обслуговуванні трудящих відзначаються При- 
бузький народний хор, чоловіча капела заводу «Океан», ка
пела обласного відділення Музичного товариства УРСР та 
обласного Будинку народної творчості й інші. Значну ро
боту проводять хори обласної сільськогосподарської стан
ції та вчителів міста Первомайська, жіночий хор ветера
нів Великої Вітчизняної війни Будинку культури медичних 
працівників, міжспілкового Будинку самодіяльної творчості 
та радгоспу ім. В. Коларова. Доповідач наголосив на необ
хідності систематичної навчально-виховної роботи всіх са
модіяльних колективів, опанування ними співу без супрово
ду. Непокоїть, що в області недооцінюється важливість ство
рення хорів академічного плану. Пленум прийняв постанову, 
спрямовану на поліпшення діяльності хорів, створення но
вих капел. Рекомендовано посилити шефську допомогу сіль

ським колективам, яку подають фахівці, що працюють у ве
ликих палацах культури та в учбових закладах.

На завершення відбувся великий концерт хорової музи
ки. Право відкрити його було надано дитячим колективам — 
Музичного товариства (керівник Анатолій Задоян) та «Рай
дуга» Будинку працівників освіти і педагогічного інституту 
(керівник Дмитро Пільгуй). Після них виступив нещодавно 
створений жіночий хор ветеранів війни (керівник Валерія 
Кармазина). Загальне схвалення слухачів викликала пісня 
місцевих авторів «Пам’ять» (музика С. Рєзникова, слова 
Г. Сарапіона).

Великий успіх мали народний хор обласного відділення 
Музичного товариства та обласного Будинку народної твор
чості (керівник А. Затурян) і хор обласного міжспілкового 
Будинку самодіяльної творчості (керівник О. Шпачинський). 
Професіоналізмом відзначається спів народної хорової ка
пели обласного відділення Музичного товариства та ОБНТ 
(диригент В. Кучеровський). Капела виконала пісню 
«Даль велика» Є. Птичкіна в обробці В. Кучеровського (со
лістка Тамара Алпатова), номер сьомий з Реквієму Дж. Вер- 
ді, фрагменти з меси Соль мажор Ф. Шуберта, «Гімн праці» 
Г. Генделя з ораторії «Іуда Маккавей». Ці номери програ
ми прозвучали в супроводі камерного оркестру обласної фі
лармонії (керівник Анатолій Чабаненко).
Миколаїв В. СОБОЛ6В
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Традиційні обрядові пісні 
у побуті сучасного села

За радянського часу у формах куль
тури трудівників села сталися значні 
зміни. Зокрема, виникли нові обряди, 
які зберігають зв’язки з традиційними 
формами землеробського обрядового 
фольклору. Він, таким чином, служить 
важливою єднальною ланкою в діалек
тиці традицій і новаторства культур
ного життя сучасного села.

Протягом десяти років збирання літ
нього обрядового фольклору на терито
рії Вінницької, Хмельницької, Жито
мирської та Кіровоградської областей 
автор цих рядків записав близько двох
сот зразків купальських, петрівочних 
та жниварських пісень, серед яких ба
гато цінних і навіть унікальних варі
антів. Зібраний матеріал становить 
великий науковий та практичний інте
рес у двох площинах, а саме: функціо
нування традиційної обрядової пісен
ності в сучасних умовах і народження 
нових варіантів, що відображають різ
ні сторони трудової діяльності соціалі
стичного суспільства.

Вироблені нашими предками обряди 
з піснями, хороводами і гулянням 
стали невід’ємною частиною народних 
свят. Тепер обрядовість набула нової 
функції — надихати колективи на пра
цю для себе і для суспільства, вико
ристовуючи поетичні сюжети в масо
вих молодіжних гуляннях. «Перетво
рення повір’я в гру, у веселу розвагу, 
в предметну символіку обрядовості, що 
виражає радість,— пише соціолог І.Су- 
ханов,— досить важлива соціально-пси
хологічна закономірність історичного 
розвитку народної духовної культури» 1.

Як своєрідні пам’ятки культури да
лекого минулого зберігає народ літні 
трудові та обрядові пісні. Живучість 
цього жанру, одного з найстаріших у 
народній поезії, давно привертає увагу 
істориків, етнографів та мистецтвознав
ців. Ще в середині минулого сторіччя 
з’являються дослідження, в яких зро
блено спроби пояснити характер і зна
чення старовинних обрядів та ігрищ. 
Так, у працях І. Снєгирьова та Ф. Бі- 
лоуса2 знаходимо узагальнені відомос
ті, що свято Купало або Іванів день, 
яке проводилося в ніч з* 23 на 24 черв
ня за старим стилем, було спільним для 
народів усієї Європи і деяких в Азії. 
Купалом або купальницею називали це 
свято росіяни, українці та білоруси. 
У поляків та італійців воно відоме під 
назвою суботка, у Фінляндії та Німеч
чині — Янів день (або Янів вогонь). 
Цієї ночі в Англії, Швеції та інших 
країнах урочисто відзначали день літ
нього сонцестояння.

Про обряд очищення вогнем і водою, 
який супроводився співом та ігрищами, 
перенесеними з язичества у християн
ство, читаємо у згаданій книзі І. Снє
гирьова. Російський етнограф А. Балов 
у праці «К вопросу о характере и зна
чений древних купальских обрядов и 
игрищ», виходячи із змісту пісень, по
яснював, що ці торжества проводились 
на честь «купання сонця в водах, звід
си і назва свята — Купало» 3.

Тепер купальські, петрівочні і жни
варські пісні співають переважно жін
ки. Спільна праця в сталих трудових 
колективах — ланках та бригадах ство
рює сприятливі умови для побутування 
і дальшого розвитку цих старовинних 
жанрів. Досліджені нами варіанти в ці
лому зберігають ознаки старовинних 
обрядових пісень. Разом з тим у су
часному функціонуванні вони набува
ють нових ознак та змісту. З цього 
погляду вартий уваги один із числен
них варіантів типової купальської піс
ні, записаної нами від групи жінок у 
селі Демидівка Тростянецького району 
Вінницької області (приклад № 1).

Мелодичний розвиток, лад та звуко
ряд мають ознаки давньої обрядової 
пісні4, а в тексті говориться про тур
боти нинішніх господарів землі, назва
но вид колгоспної праці і село, що дуже 
важливо для дослідження географічно
го поширення творів даного типу. На
ближення текстів до умов сучасного 
життя та праці є одним з проявів 
еволюції традиційного фольклору.

Серед пісень літнього циклу цей тип 
купальської особливо поширений на 
території Хмельницької, Вінницької, 
Житомирської та Кіровоградської обла
стей і, як зазначає у згаданій роботі 
К. Квітка, у Волинській, Ровенській та 
Київській. У петрівочних піснях він 
виявляється і на лівобережній Україні. 
Близькі до них типи побутують у цен
тральній частині Білорусії. В сучасних 
фольклорних виданнях знаходимо ку
пальські і тотожні їм собіткові пісні, 
записані також у західних областях 
України.

Характерною ознакою є чіткість і ла
конічність двовіршової строфи або 
куплету, де кожний вірш (рядок) по
ділено цезурою після п’ятого складу на 
два піввірші. Цю складоритмічну струк
туру записуємо формулою 5+4, а го
ловні мело дико-ритмічні види будуть:

л  Шіі \ЯЛІ
Б Л 1} ї \ ш

Кількісно переважають пісні ритміч
ного виду Б. Характерна особливість 
їх помітна і в звукоряді (діапазоні), 
що, як правило, не виходить за межі 
інтервалу кварти. Лад— переважно на
туральний мінор. Всі ці ознаки харак
теризують музично-поетичне мислення 
трудового народу, що й зумовлює по
дальший розвиток та живучість таких 
пісень.

Прикладом іншого типу є традиційна 
народна пісня — «Сєно моє, сєно», ши
роко відома у північних районах Жито
мирщини. Вона належить до улюбле
них гуртових. її співають також під час 
сінокосу. Ми неодноразово спостеріга
ли, як піднесено і натхненно викону- 
вали цю пісню на польових станах тру- 6 і 
дівниці Новоград-Волинського, Коро- 
стенського та Овруцького районів. За
співувачка і керівник свого хору-ланки 
в селі Острови Овруцького району Оль
га Панасівна Сидорук назвала її голов
ною серед трудових пісень (пр. № 2).

В широкій вільній мелодиці та сю
жетах усіх варіантів, зафіксованих на 
території Поділля та Полісся, а також 
відомих з інших друкованих джерел, 
розкривається ліричний світ, емоцій
ний стан жінки-трудівниці. Мотив пра
ці, який виразно проходить у сюжеті, 
передано розміреним ритмом мелодії, 
що ніби організовує певні трудові ру
хи. Своєрідними композиційними та 
виконавськими особливостями тут є 
спів сильним звуком, а також низхід
не глісандуюче «гукання», що свідчить 
про старовинність пісень.

У давніх календарно-обрядових пану
вав унісонно-хоровий спів. Варіанти 
пісні «Сєно моє, сєно» також відомі з 
інших джерел як одноголосні5. Наш 
варіант з багатоголоссям у другій по
ловині строфи свідчить про явища, при
внесені сучасною тенденцією до роз
співування одноголосних старовинних 
пісень.

Зібрані нами зразки виявляють і ін
шу важливу закономірність побутуван
ня традиційного фольклору літнього 
трудового циклу — поєднання текстів 
жнивних пісень з петрівочними мело
діями. На нашу думку, це явище зу
мовлене такими причинами: по-перше, 
зникненням магічних обрядів, які втра
тили своє значення і вийшли з ужитку, 
що й позбавило літні трудові та обря
дові пісні їх первинної функції; по- 
друге, проведення в цю пору року не 
одної, а кількох робіт призвело до то-

Хор-ланка села Острови Овруцького 
району. В центрі ланкоба О. Сидорук.
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ь ґо, що піш і петрівочні і жнивні набу
ли єдиної функції. Петрівочні мелодії 
із жнивними текстами відомі на Жито
мирщині як жнивні (пр. № 3).

Манера співу з «під’їздами» і частим 
низхідним глісандуванням6, малий об’
єм звукоряду та речитативне інтону
вання мелодії, яке місцями наближає
ться до декламації,— ознаки старовин- 
ності твору. Пісня, записана в селі Сло
бідка Коростенського району Житомир
ської області, ще зберігає у своїй вір
шовій формі та поетичних образах ри
си традиційного фольклору, але оновле
ний сюжет свідчить про її  нову, сучас
ну функцію.

Жнивні пісні, які тепер звучать у 
селі Слобода-Яришівська Ямцільського 
району Вінницької області, стали своє
рідною хронікою літнього сезону. Рисою 
нового в них є заміна застарілих об
разів сучасними. Наприклад, поряд із 
традиційним жнивним образом у тек
сті пісні «Котився вінок з лану» з’явля
ється новий — «Котився комбайн з 
лану». У текстах зібраних нами варі
антів жнивних пісень бачимо цілком 
сучасні терміни: «ланка», «голова», «аг
роном», «комбайнер» та інші. Вони вка
зують на еволюцію даного типу фоль
клорного зразка, а також на період 
виникнення нового варіанту (пр. № 4).

Пісня «Кінець нивоньці, кінець», яка 
прославляє трудову перемогу, безумов
но, є прикладом колективної творчості. 
Виразна та зручна д‘ля багатоголосного 
співу, вона передає радість, створює 
урочисту атмосферу свята. Сучасні об
жинкові пісні, подібно до весільних, *• 
диктують розгортання театралізовано
го сюжету свята: урочисте, під спів, 
плетіння вінка з останньої горстки 
пшениці/ в’язання останнього снопа є 
довгожданим фіналом трудової вахти. 
Несення вінка з поля до колгоспного 
двору перетворюється на масову демон
страцію з піснями.

Сьогодні на селі особливо відчутна з. 
потреба в масових трудових обрядових 
актах і піснях, які своєю символікою, 
словом, музикою сприяють утверджен
ню важливих рис радянського способу а. 
життя — колективізму, взаємодопомо
ги, відповідальності перед громадою,

визнання трудового подвигу і вшану
вання його героїв.

Провідну роль у цьому процесі ві
діграє художня самодіяльність. Серед 
різноманітних її форм найближчими за 
своєю природою до традицій села є хо
ри, фольклорно-етнографічні ансамблі 
та хори-ланки. Особливо запам’ятався 
всім учасникам свята і глядачам виступ 
такого ансамблю по закінченні жнив 
у Слободі-Яришівській. Любов до на
родної пісні об’єднує людей різних по
колінь. Високохудожні, глибокі за змі
стом традиційні пісні, що збереглись 
у пам’яті старших співачок, з новою 
силою прозвучали завдяки поповненню 
колективу молоддю. Керівник ансамблю 
відома фольклористка Марія Оксентів- 
на Руденко для кожного обряду знахо
дить пісні, які найкраще передають 
душевний стан людини саме у зв’язку 
з цією подією. Коли ж для якогось свя
та не знайшлося тексту, Марія Оксен- 
тівна звертається до учасників ансамб
лю, і вони обов’язково складуть його, 
дотримуючись вимог жанру.

Спостереження за функціонуванням 
традиційної та сучасної народної пісні 
свідчить, що музичний фольклор пере
буває в безперервному русі. Соціально- 
економічні основи та культурно-полі
тичні зміни, які сталися в пореволюцій
ний період, помітно вплинули на роз
виток усієї духовної культури радян

ського села. Розквіт масової худож
ньої самодіяльності докорінно змінив 
напрямок і посилив темпи розвитку 
пісенної творчості. На наших очах на
роджуються нові види і форми народ
ного мистецтва. Під благотворним впли
вом класичного фольклору в сучасно
му мистецтві виникли якісно нові пі
сенні жанри, які свідчать про багатст
во духовного життя трудівників села. 
Фіксування, систематизація і вивчен
ня трудових обрядів та пісень створять 
передумови для наукового спрямування 
цього процесу і, отже, посилення ролі 
обрядів у морально-естетичному вихо
ванні молоді.

Вінниця А. ЗАВАЛЬНЮК
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Якщо разом взятись
Нещодавно до республіканської ко

місії по радянських традиціях, святах 
та обрядах надійшло два листи, близь
ких за змістом,— один з Херсона, дру
гий з Вінниччини. В них йдеться про 
те, що невдало підібрана музика не 
тільки не допомагає розкриттю громад
сько-політичного значення і посиленню 
емоційного впливу свят та обрядів, а 
навпаки, знижує їх патріотичне зву
чання, дискредитує благородну ідею. 
В обох листах розповідається про без
відповідальність, допущену при покла
денні квітів до пам’ятників полеглим 
воїнам. Як правило, цей зворушливий 
акт відбувається в атмосфері внутріш
ньої схвильованості всіх присутніх, 
особливого емоційного стану, почуття 
безмірної вдячності й шани тим, хто 
віддав своє життя за наше щастя.

Та ось в репертуарі духового оркест
ру не знайшлося потрібних для дано

го ритуалу творів. Отоді й трапляють
ся випадки, про які з гірким гумором 
розповідають автори листів: коли про
цесія з квітами рушає до пам’ятника, 
музиканти грають похоронний марш, а 
після покладення квітів «врізають» (як 
написано в листі з Вінниччини) туш 
(добре, що не польку!) На жаль, ана
логічні випадки непоодинокі.

Як це могло трапитися? Звідки ці 
потворні явища? Одна з головних при
чин появи таких сюрпризів — серйозні 
упущення в системі підготовки музи
кантів у культосвітніх училищах та 
інститутах культури.

Коли придивитися до навчального ре
пертуару, над яким працюють у класах 
диригування, читання партитур, ін
струментування, спеціального інстру
мента, вокального ансамблю, в хоро
вому та оркестровому,— то легко помі
тити, що переважна більшість назва

них творів навряд чи буде використана 
в практичній роботі випускника. Часто- 
густо цей репертуар планується у від
риві від завдань, які постануть перед 
майбутнім спеціалістом. Захоплюючись 
великими формами (або, навпаки, мод
ним репертуаром) і заповнюючи робочі 
плани творами, які вони самі вивчали 
у консерваторії, викладачі інколи забу
вають, що кожен музичний твір, про
студійований на уроці з фаху, прослу
ханий на заняттях з історії музики чи 
з аналізу музичних форм,— це внесок 
у репертуарний багаж, конче необхід
ний майбутньому керівникові самоді
яльного колективу. Адже не новина, що 
молодий фахівець відразу ж по закін
ченні навчання відчуває гострий брак 
репертуару, а часом просто не знає, 
які твори взяти, скажімо, для святко
вого вечора, присвяченого Дню Пере
моги, які — для проведення лекції-кон-
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дерту, а які — для обряду посвячення 
юнаків у робітники.

Вихід із цього становища, на нашу 
думку, може бути такий: не зволікаю
чи, розробити комплексну методику 
навчання в тісному контакті виклада
чів клубознавства з викладачами дири
гування, теорії культосвітньої роботи 
і теорії музики, спеціального інстру
мента і літератури тощо. Комплексний 
метод, вважаємо, повинен стати голов
ним напрямком навчальних програм 
та робочих планів. Це дасть можливість 
набагато підвищити ефективність робо
ти учбових закладів, підняти коефіці
єнт їх корисної дії, щоб кожна нав
чальна година «працювала» на форму
вання реалістичного художнього світо
гляду майбутнього фахівця, бійця ідео
логічного фронту. Звичайно, для цього 
потрібно, насамперед, розробити мето
дичні рекомендації: списки-мінімуми 
творів для практичної роботи молодого 
культпрацівника (у тому числі для 
оформлення свят, обрядів, тематичних 
вечорів), варіанти сценаріїв, комплекс
ні програми і плани — всього, що буде 
потрібно, не перелічити.

У зв’язку з цим слід націлити інсти
тути культури та споріднені заклади 
на розробку матеріалів, на створення 
необхідного репертуару — не стільки но
вої музики (це справа Спілки компо
зиторів), скільки оркестровок, аранжи- 
ровок, розрахованих на невеликі ан
самблі. Працівники кафедр народних 
інструментів та диригування постійно 
планують роботи з оркестрування та 
аранжування. Пам’ятаючи про реальні 
можливості переважної більшості сіль
ських оркестрів, варто написати такі 
партитури, які майбутній фахівець змо
же використати з своїм оркестром.

Не можна обійти не менш важливе 
питання, також гостро поставлене у 
згаданих листах,— про українську на
родну пісню, інструментальну музику, 
пов’язану з календарними, трудовими, 
сімейно-побутовими й іншими народни
ми святами. На превеликий жаль, біль
шість організаторів масових свят не 
знають ціни неперевершеним зразкам 
народного мистецтва і тому не можуть 
правильно використати їх. Візьміть, 
скажімо, українське народне весілля. 
Як відомо, воно може тривати не тіль
ки день чи два, а навіть два тижні, 
особливо взимку. Під час такого ба

гатоденного свята (по Суті справи — 
багатоактної народної, оперно-драматич
ної та балетної вистави) виконується 
безліч різноманітних пісень, ансамблів, 
танків, декламаційних номерів, панто
мім. Для всіх обрядів народ створив і 
відповідні пісні, музику. Тож уявімо, 
якої сили емоційного впливу набуде 
ритуал покладення вінків, якщо в цей 
час звучатимуть українські пісні-рек- 
вієми, народні заплачки, голосіння (їх: 
уже давно використовують у братній 
Білорусії).

Обряди величального характеру, такі, 
як вшанування з нагоди трудової пере
моги, ювілею, посвячення в робітники 
чи хлібороби, вручення першого пас
порта, можуть стати дійсно незабутні
ми подіями у житті людини, якщо їх 
прикрашатимуть народні вітальні піс
н і— колядки, щедрівки, віншівки, ко
ломийки тощо. Пригадується показова 
щодо цього розмова з одним відпові
дальним культосвітнім працівником. На 
моє запитання, чому під час величаль
них обрядів у районах майже зовсім 
не чути народної пісні, він здивувався 
з моєї некомпетентності: «Що ви! Для 
цих обрядів нам потрібні пісні про 
Батьківщину, про рідний край, а ви з 
своїми колядками...»

Як бачимо, цьому товаришеві (на 
жаль, не один він так міркує) не ві
домо, що вся народна художня твор^ 
чість, весь традиційний та сучасний 
фольклор — це великий гімн Батьків
щині, створений тисячами й тисячами 
патріотів. А втім, звідки всім культ
працівникам це знати? Адже курс ук
раїнської народної творчості і творчос
ті братніх народів СРСР, конче потріб
ний таким кадрам, викладається тіль
ки в тих інститутах культури, де го
тують керівників народних, тобто не 
академічних хорів (до того ж — дуже 
стисло), а там, де немає такої спеціаль
ності, не дають і цього мінімуму.

Ще в 1971 р. у Московському держав
ному інституті культури відбулася 
Всесоюзна нарада з питань викладання 
курсу народної творчості. Наші пред
ставники тоді соромливо сховалися в ку
точку та відмовчувалися, бо не було 
в їх вузі такого курсу. Дуже ніяково 
визнавати, але мусимо: за вісім років 
становище з викладанням курсу народ
ної творчості в деяких вузах культури 
майже не змінилося. А це не може,

ніяк йе Може не відбитися негативно 
на якості їхньої «продукції», отже й 
на долі сучасного та традиційного фоль
клору, на характері розвитку нової, со
ціалістичної обрядовості і, кінець кін
цем, на формуванні художніх смаків 
нашої молоді, на морально-естетично
му вихованні дітей та юнацтва.

Як не дивно, але вихованці вузів і 
училищ культури значно менше компе
тентні в питаннях народної творчості, 
ніж, скажімо, вчителі загальноосвітньої 
школи, бо в університетах і педвузах 
фольклорові приділяється більше ува
ги. Організація практичної роботи для 
впровадження в побут нових свят, зви
чаїв та обрядів покладається перш за 
все на культпрацівників. Звідси ви
сновок: треба найближчим часом (на 
семінарах чи короткотермінових кур
сах) ознайомити кадри палаців і бу
динків культури, сільських клубів, ра
йонних відділів культури з найкращи
ми типовими сценаріями народних 
свят, принципами добору місцевого ре
пертуару і його використання.

Радянське село було і залишається 
головним носієм традиційного фолькло
ру. Всі зміни, що сталися тут за роки 
Радянської влади,— інтенсивна урбані
зація побуту і усього життєвого укла
ду,— не призвели й не повинні були 
призвести до будь-яких змін у провід
ній ролі села в сучасному фольклорно
му процесі. У статті «Актуальні завдан
ня культурного будівництва на селі» 
(журнал «Коммунист», 1979, № 5) кан
дидат у члени Політбюро ЦК КПРС 
міністр культури СРСР П. Н. Демічев 
підкреслив роль села у формуванні му
зично-естетичного клімату в нашому 
фольклорі: «...село характеризується 
своїми специфічними умовами вироб
ництва й способом життя, які вплива
ють на його культурні традиції. Село 
було й багато в чому залишаєть
ся не тільки хранителем, а й джере
лом народної творчості — старої і но
вої. Перлини старовинної пісні, інстру
ментального награшу, що їх не часто 
можна почути в місті, ... на щастя, бе
реже й розвиває село, аул... У сьогод
нішньому селі може формуватися ху
дожня культура, що становить величез
ний інтерес для міста... Таким чином, 
не тільки місто, а й село вносить нема
ло корисного й цінного у спільну скарб
ницю радянської культури».

Впровадження в життя нашого су
спільства нової, соціалістичної обрядо
вості — справа надзвичайно важлива, 
але дуже непроста; вона вимагає ква
ліфікованого, творчого підходу. Не ви
падково ж на цю ділянку ідеологічної 
роботи звернуто увагу в партійних до
кументах, зокрема в Постанові ЦК 
КПРС «Про дальше поліпшення ідео
логічної, політико-виховної роботи», у 
доповіді члена Політбюро ЦК КПРС 
першого секретаря ЦК Компартії Укра
їни товариша В. В. Щербицького на 
зборах партактиву республіки 8 червня 
1979 р.

Вже є певний досвід проведення гро
мадських свят з використанням тради
ційних і нових обрядів, скарбів поетич
ного і музичного фольклору. Досвід 
треба узагальнити і зробити набутком 
культпрацівників та студентів учбових 
закладів культури.

Харків

Музичне привітання молодим у Київському Палаці одруження.

І. ПОЛЬСЬКИЙ 
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Музика в молодіжних святах та обрядах

У світлі сучасних завдань комуністичного виховання ра
дянських людей, перш за все підростаючого покоління, мо
лоді, особливого значення набуває робота по дальшому 
вдосконаленню і впровадженню нових, соціалістичних за 
своїм змістом обрядів, які в специфічній образній формі 
виражають основні ідейні і моральні цінності розвинутого 
соціалістичного суспільства.

Зокрема, дальшого удосконалення потребують сучасні об
ряди молодіжного циклу,— адже молодь становить нині^но- 
над половину робітничого класу країни. Молодіжними обря
дами та святами є: останній дзвоник у школі, професійно- 
технічному училищі, технікумі; вручення першого паспорта 
громадянина Радянського Союзу; посвячення в робітники й 
колгоспники; проводи юнаків до Збройних Сил СРСР і зу
стріч демобілізованих воїнів; одержання першої заробітної 
плати; присвоєння найвищої кваліфікації або закінчення 
вузу; День фізкультурника; свято радянської молоді та інші.

Обряд — це система символічних і реальних трудових дій 1, 
своєрідний груповий (колективний) акт, що супроводжує 
події, важливі для суспільства, групи людей та індивідуума. 
Дії під час обряду розраховані на сприйняття особою певних 
ідей не тільки розумом, а й серцем. Одним із засобів поси
лення їх психологічного впливу на молодіжну аудиторію 
є музика і спів.

Музика стає повноцінним компонентом урочистості тільки 
в тому разі, коли вона доповнює обрядові дійства, викликає 
у свідомості учасників церемонії ланцюг емоціонально-асо
ціативних уявлень та образів. Образний текст у поєднанні з 
музикою допомагає людині узагальнювати безпосередні вра
ження від обряду. Отже, музичний твір, вплетений в ритуал, 
має посилювати емоційний вплив на юнацтво, активно фор
мувати його активну життєву позицію, високохудожні 
смаки.

Урочиста музика, пісня покликані допомогти людині сфор
мувати моральний ідеал, з яким вона «поєднує не тільки 
свою поведінку, а й приміряє до нього вчинки, дії, поведінку 
інших людей, оцінюючи свої і не свої вчинки і прагнення... 
Тим самим людина не просто пасивно усвідомлює ідеал, 
який, будучи певним ступенем розвитку моральної свідомос
ті особи, істотним чинником її моральних поглядів, виступає 
і спонукальним началом творчої діяльності людини» 2.

Основні вимоги до музичного супроводу обрядів — висо
кий рівень виконавської майстерності і природність поєд
нання з іншими компонентами. Інколи буває, що ансамбль 
виконує (чи оператор транслює в записі) занадто довгий 
уривок твору або й цілий твір, чим гальмує природний роз
виток дійства, порушує динаміку церемонії, вносить нер
возність в атмосферу урочистості. Щоб не допустити цього, 
ведучий на святі повинен заздалегідь ознайомитися зі сце
нарієм, узгодити з усіма учасниками обряду черговість ви
конання певних ритуальних дій.

Нові урочисті обряди грунтуються на традиціях про
летарської культури, яка формувалася в ході боротьби тру
дящих проти соціального гніту та іноземних загарбників. 
Тому в сучасних молодіжних святах можуть виконувати 
важливу роль, сприяючи атмосфері особливої піднесеності, 
відомі твори «Прапор червоний» М. Вериківського, «Юнаць
кий марш» П. Козицького, «Ми діти волі» В. Верховинця, 
«Гей, нумо, хлопці» К. Богуславського та інші, тематично 
та інтонаційно близькі до революційних пісень — «Марсельє
зи», «Інтернаціоналу».

Безперечно, процес формування громадянських рис особ
ливо інтенсивно проходить у шкільні роки. У вихованні гро
мадянських якостей молодого покоління значну роль віді
грають шкільні традиції. Це стосується й відродженого 
на новій основі давнього свята останнього дзвоника у школі, 
який символізує ступінь зростання молодої особистості і про
водиться лише раз в її  житті.

Важлива роль у цьому святі відводиться пісні, яка фор
мує ставлення юнаків та дівчат до обрядової форми і отже 
розкриває їх емоційний стан.

Із документів і особистих спостережень видно, яке сильне 
враження справляють на учасників свята останнього дзво
ника у школі «Пісня про Леніна» X. Заімова — Л. Некраси
вої, «Пісня про вчительку» П. Майбороди — А. Малишка, 
«Пісня про школу» М. Дремлюги — Т. Масенка, «Пісня про 
Батьківщину» А. Філіпенка — М. Познанської, «Про нашу 
Советскую Родину» О. Пахмутової — М. Добронравова, «Пес- 
ня о старших братьях» М. Старокадомського — О. Висоцької 
та інші. Випускники згадують шкільні події десятирічної 
давності; перша вчителька-наставниця вчила не тільки пи
сати без помилок і рахувати, але й бути доброзичливими, 
вірними товаришами, прищепила любов до науки, праці, 
Батьківщини.

Організаторам цих свят треба слідкувати за новинками 
репертуару і вчасно оновлювати його.

Особливої привабливості набуває обряд посвячення молоді 
в робітники й хлібороби, якщо тут виступають хори чи ан
самблі з будинків культури підприємств, радгоспів, колгос
пів. У цьому нас переконує, зокрема, досвід проведення 
свят у селах Зоря Ровенського району та Уланів Хмельниць
кого, на Київському хлібозаводі № 12 та інших підприємст
вах. На знак громадського вшанування молодого поповнен
ня учасники самодіяльних колективів виконують пісні, в 
яких тема праці провідна у програмі. Нагадаємо, що тема 
ця звучить в усій нашій обрядовості, адже «виховання має 
розвивати в людині звичку і любов до праці» 3.

Свого часу П. Майборода та О. Ющенко написали цикл 
пісенних портретів знатних хліборобів — Марії Лисенко, 
Олени Хобти, Марка Озерного. Ці твори відіграли велику 
роль у вихованні нового, соціалістичного ставлення до праці. 
Виконані хором, ансамблем бандуристів чи агіткультбрига- 
дою на обряді урочистого прийому молоді до хліборобської 
сім’ї, вони сприймаються як напутнє слово, своєрідне бла
гословення юнакам і дівчатам, які вирішили працювати в 
сільському господарстві.

У піснях, що звучать на обряді посвячення в колгоспни
к у  наприклад, у колгоспі імені К. Маркса Вовчанського 
району Харківської області, говориться, що молодим колгосп
никам є у кого повчитися. Поруч з ними працюватимуть 
ветерани-наставники: «Невтомні в труді, прості у житті, нам 
вчитись у них працювати почесно».

Побутуюча форма посвячення в хлібороби своєрідна в різ
них селах, як і застосування в обряді пісень самодіяльних 
митців, але зміст їх один: слава нелегкій, але почесній зем
леробській праці, тим, хто дарує людям хліб.

На багатьох підприємствах ще не проводяться обряди по
свячення юнаків і дівчат у робітники. А там, де ця робота 
розпочата, їй не вистачає «вогника», здатного розбудити 
відповідні емоції, «так само важливі і необхідні для пере
конання, як весняна гроза для пробудження природи від 
зимового сну» 4.

Для посилення емоційного впливу обряду посвячення в 
робітники та інші професії їх організаторам слід ретельно 
добирати пісні, не допускаючи шаблону. Дуже важливо, щоб 
це була піднесена, бадьора і водночас хвилююча музика, яка 
оспівує радість праці на рідній землі, пафос творення. Та
кою, на нашу думку, є пісня «Робітнича сім’я» Я. Цегляра — 
А. Мястківського. Дохідлива мелодія, цілеспрямований текст, 
зокрема слова «У труді гартуйсь, наче сталь, наче сталь» 
підкреслюють основну ідею обрядового дійства, виховують 
політичну і виробничу активність молодого покоління ро
бітників. Повністю або по одному-два куплети можуть ви
користовуватись такі пісні: «У Донецькому краю» Я. Цег
ляра — І. Неходи, «Корабельні майстри» Я. Цегляра — Л. За- 
башти, «Пісня про робітничу гвардію» П. Майбороди — 
О. Новицького, «Пісня про Миколу Мамая» М. Жербіна — 
М. Карпова, «Горде ім’я — робітник» К. Домінчена — О. Бо- 
гачука.

Не залишають нікого байдужими твори «Комсомольська- 
шахтарська» А. Філіпенка — В. Бичка, «Пісня робітничої 
молоді» А. Філіпенка — К. Алтайського, «Наш завод» 
К. Мяскова — Д. Луценка, «Пісня про лікаря» П. Майборо-
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ди — А. Малишка, звернені до юнаків та дівчат. На цій 
урочистості пісня та обрядодійство покликані допомогти мо
лодому робітникові і спеціалістові усвідомити, що лише ак
тивне засвоєння, продовження й розвиток традицій вете
ранів, передовиків виробництва дасть йому високе почуття 
гордості за свою професію, за особистий внесок у посилення 
могутності Радянської держави.

Не для всіх свят, названих у статті, розроблені сценарії. 
Коли, скажімо, вручення першого паспорта має вже по
стійну випробувану досвідом форму, то посвячення в ро
бітники й хлібороби ще в процесі становлення. Тому культ
освітнім працівникам разом з усім причетними до обрядів 
організаціями та установами треба працювати над місцевими 
сценаріями,— життя не жде. При створенні вражаючих, 
найцінніших у виховному розумінні церемоніалів, що вклю
чали б музично-вокальні, танцювальні компоненти, не обій
тися без фольклору, досвіду народної обрядовості минулого, 
зокрема втіленої суті обряду в привабливі видовищні дій
ства.

Велике значення має вміла організація свят, зокрема ре 
пертуар музичного оформлення. Не дарма А. В. Луначар- 
ський наполягав: «...справжнє свято повинно бути органі
зованим, як і все на світі, що має тенденцію до високоесте- 
тичного впливу» 5.

Таким чином, правильне використання патріотичних і лі
ричних пісень, маршів та інших музичних творів сприятиме 
підвищенню ідейного змісту обрядів та свят і відповідатиме 
високим естетичним вимогам розвинутого соціалістичного 
суспільства.

М. КОСАЧЕВИЧ
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Мистецтво радянського джазу

Будь-який жанр за об’єктивними 
ознаками не може бути низьким чи 
високим, оскільки його існування обу
мовлене суспільною потребою. І не ви
на жанру в тому, що побутування йо
го іноді пов’язують лише з негативними 
явищами повсякденного життя, забу
ваючи про його істинну сутність та 
естетику.

Все. більше відходить у минуле вуль
гаризаторське тлумачення джазу як 
своєрідного «додатку до європейських 
ресторанів».

Гарячий (Ьоі) джаз, солодкий 
( 5\уееІ) джаз, бі-боп-камерна форма 
джазу, рок-джаз, модерн-джаз, «третя 
течія» — джаз як серйозний, концерт
ний, «філармонійний» жанр набуває 
дедалі більшого поширення. Соціальні 
корені джазу глибоко гуманні і демо
кратичні. їх витоки і основа — світо
відчуття негритянського народу, який 
бореться за. свої громадянські права. 
Характерне щодо цього висловлювання 
відомого борця за права негрів Мар- 
тіна Лютера Кінга: «Джаз говорить 
про життя. Блюз розповідає про труд
нощі життя і перетворює їх у музику, 
щоб з новою надією або навіть з по
чуттям переможця подивитися на горе. 
Це музика подолання і перемоги. Су
часний джаз продовжив цю традицію. 
Якщо в житті нема ні радості, ні сен
су, то музикант створює їх із звуків 
цього світу, які ллються з його інст
румента».

Якщо абстрагуватися від фольклор
ної екзотичності, неповторного націо
нального колориту і специфіки першо
джерела, то можна сказати, що прин
ципи, які визначають жанр,— інтерна
ціональні. Джазове музикування фак
тично є особливою інструментальною 
формою колективної творчості, якій 
властива стихія імпровізації. Цю фор
м у— в тому чи іншому вигляді, тією 
чи іншою мірою спостерігаємо у будь- 
якій національній культурі: вона ста
новить її  суть.
; Джаз — музика інструментального 

ансамблю, в основі якого закладена 
тріада: тема — імпровізація — тема, що 
конструктивно організує музичне ви

словлювання. Ця типова композиційна 
схема є однією з модифікацій широко 
розповсюдженого у творчості багатьох, 
зокрема й слов’янських, народів прин
ципу викладу музичного матеріалу: те
матичне ядро і його розгортання, тоб
то своєрідного способу «вирощування» 
цілого з малої звукової послідовності.

Отже, сама природа жанру, його «пра
вила гри» передбачають обов’язкове 
відтворення духу і принципів фольклор
ного художнього організму, не скутого 
жорсткими канонами професіоналізму, 
який би спирався на імпровізовану ко
лективну творчість в її  неповторному 
вигляді.

На мою думку, саме ця визначальна 
риса джазу найбільше відповідає пси
хології сучасного слухача, який відчу
ває потяг до живих форм художньо- 
естетичного спілкування. І це одна з 
причин, що пояснює сьогоднішній гост
рий інтерес до цього виду мистецтва.

У джазі з особливою наочністю вті
лені риси інструментального театру, 
зумовлені діалогічною природою жан
ру. Сама структура музичного дійст
ва джазу зумовлює атмосферу збу
дження, спілкування людини з музич
ним мистецтвом, «включення» слухача 
в процес співтворчості. Це зумовлене 
тим, що джаз передбачає безпосеред
ній діалог не лише учасників музично- 
інструментального дійства, які почер
гово «висловлюються» на дану тему, 
а й діалог-спілкування зі слухачем.

Діалогічна природа джазу ріднить 
його і з жанром концерту,: оскільки 
тут відбувається залучення слухача до 
імпровізаційності, діалогу, феномену, 
гри і музичного змагання. Тому, на 
наш погляд, не випадково виникла 
близька до принципів сопсегіо §Г0580  
так звана «третя течія», де жанр кла
сичного інструментального концерту і 
джаз утворюють новий синтетичний 
сплав.

Як солісти тут виступають джазові 
музиканти, а основна оркестрова ма
са — інструменти традиційного симфо
нічного оркестру. Серйозні джазові му
зиканти, як правило, виконавці актив

ного творчого типу, професіонали, кот
рі досконало володіють інструментом 
і вміють мислити музично-компози
ційно.

Певно, жодна форма виконавства не 
дає можливості такого вільного само
вираження музиканта, як джаз. З дру
гого боку, цей жанр вимагає мистець
кого професіоналізму і артистичності, 
дисципліни ансамблевого мислення, ви
ховує якості соліста і вміння повести 
ансамбль за собою.

Джаз, культивований кращими ра
дянськими ансамблями,— це мистецтво 
з яскраво вираженим оптимістичним 
зарядом, мистецтво радості творчого са
мовираження. Воно цілком відповідає 
духу оптимізму, властивому нашій со
ціалістичній культурі. І в цьому його 
безсумнівна соціальна цінність.

Радянський джаз іде в ногу з часом. 
Нові форми його своєрідного поєднан
ня з симфонічною музикою розробля
ють К. Караєв, Р. Щедрін, А. Епшай, 
Г. Канчелі, українські митці — М. Ско- 
рик, Ж. Колодуб, О. Красотов, М. По
лоз, композитори республік Радянсь
кої Прибалтики В. Оякяер, Г. Раман, 
Б. Горбульскіс та інші.

Самобутній розвиток джазу в нашій 
країні пройшов через неминучий пе
ріод зовнішнього наслідування першо
джерела. Робилися спроби відтворити 
лексичну основу жанру. При цьому 
не вважалося, що розкрити специфіку 
джазової артикуляції в його неповтор
но-національному вираженні можливо 
лише мовою оригіналу.

Соціально-культурна асиміляція жан
ру лежить на шляху не лише засвоєння 
його визначальних принципів, а й оду
хотворення всієї жанрово-інтонаційної 
системи в традиціях іншої культури. 
Ця ж проблема постала перед радян
ськими музикантами, які звернулися 
до джазу. Як показала .практика, го
ловне в ній — не тільки національна 
своєрідність музичної теми, а й всього 
ладо-гармонійного комплексу, манери 
і принципів художнього розвитку ім
провізації, необхідність створити якіс
но нову ідейно-естетичну цінність.
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У випадку, коли національний ма
теріал у другій фазі — імпровізації — 
насильно перелицьовується на манер 
традиційних афро-американських ви
токів джазу, то він вступав у внутріш
ню суперечність зі своєю ж ладо-гармо- 
.нічною основою. При цьому виникає 
«художня фальш» або ж своєрідне 
«стилістичне заперечення». Воно не до
зволяє розкрити повного мірою куль
турно-національні особливості створю
ваного мистецтва.

У радянській музиці переконливі 
зразки вирішення синтезу національної 
специфіки і джазових традицій дає 
творчість провідних сучасних майстрів 
радянського джазу — Г. Лук’янова, 
І. Бриля, О. Лундстрема, В. Мустафи- 
заде, А. Товмовсяна, М. Кажлаєва, 
О. Зубова та інших.

У розвитку радянського джазу мож
на визначити кілька основних етапів. 
Перший (двадцяті-тридцяті роки) — 
так званий «пісенний джаз». Відоме 
його втілення у творчості І. Дунаєв- 
ського, зокрема в музиці до кінофіль
му «Веселі хлоп’ята».

У 50-і роки було започатковано нову 
форму джазового музикування. Йде
ться про джаз-клуби, організовані, як 
правило, за допомогою міськкомів ком
сомолу у великих культурних центрах 
країни. Мета їх створення — пропаган
да кращих зразків джазу, підвищення 
загальноестетичної і музичної культу
ри молоді, пошук того, як зробити ці
кавим дозвілля. Тоді ж виникає прак
тика проведення джаз-фестивалів, най
більшим з яких став XIV Всесоюзний 
фестиваль 1967 року в Талліні. Семі
нар радянських джазових критиків у 
його рамках започаткував активний 
розвиток музикознавчої думки про 
джаз.

Таллінський фестиваль показав ве
ликий інтерес до цієї форми музичного 
мистецтва. Він зібрав понад 3 тисячі 
учасників і гостей, переконливо проде
монстрував, що радянський джаз — 
явище яскраве, живе, яке вимагає ува
ги до себе.

На сьогодні найбільшим з проведе
них у країні фестивалів в 70-і ро
ки вважається Тбіліський фестиваль 
1978 року. Цілком можна сказати, що 
він ознаменував новий етап розвитку 
радянського джазу. Все тут було не
звичним: масштаби (11 днів при 2 що
денних концертах), географія учасни
ків (23 колективи з різних республік), 
увага преси, критики. На концертах 
побувало близько 40 тисяч глядачів. 
Таллінська кіностудія зняла фільм про 
цю подію (фестиваль у Тбілісі надалі 
стане міжнародним і проводитиметься 
раз на два роки).

Атмосфера святковості, творчого під
несення панувала і на Днях джазової 
музики, які пройшли в лютому цього 
року в Ярославлі. Вони були присвя
чені 5-річчю джаз-клубу при міськ
комі комсомолу. Ярославль — одне з 
перших міст Радянського Союзу, де був 
організований джазовий абонемент при 
філармонії. Славиться також місцева 
студія традиційного джазу, організова
на в 1974 р. (керівник В. Сизов). Ві
домий її вихованець — лауреат числен
них джазових фестивалів А. Куйбишев,

багато випускників студії, які готують
ся стати професіональними музиканта
ми, вчаться в консерваторіях країни.

Ярославльський фестиваль засвідчив 
пожвавлення інтересу музичної крити
ки до джазу. В обговоренні 4 концер
тів і в творчій дискусії з проблем жан
ру, які відбулися в молодіжному центрі 
«Ростов Великий», взяли участь усі 
провідні джазові критики, представни
ки багатьох джаз-клубів. «Відкриттям» 
фестивалю стало тріо українських му
зикантів з Одеси під керуванням 
Ю. Кузнецова (фортепіано). Стиль гри 
Ю. Кузнецова витриманий у сучасній 
піаністичній манері, близькій до стилю
0. Пітерсона.

Привернула особливу увагу оригі
нальна композиція Ю. Кузнецова «Йо- 
ган-Себастьян Бах у вагоні метропо
літену». Вона показова, зокрема, тим, 
що актуальну для сучасної музики 
ідею синтезу в єдиному творі різно
стильових манер і типів музичного ми
слення цікаво застосовує також і джаз. 
Полістилістичний «масив» (задум) п’єси, 
який грунтується на поєднанні тради
ційно джазових і класичних фугоподіб- 
них побудов, передає ідею співзвуч
ності музики Баха сучасній людині.

Дуже показовим щодо виявлення 
деяких характерних тенденцій у роз
витку радянського джазу став VI До
нецький джаз-фестиваль (березень ми
нулого року). Донецьк є одним із ви
знаних центрів джазу. Поки що це 
єдине місто на Україні з традиціями 
джазових фестивалів. Вони регулярно 
проводяться з 1969 р. (кожні два ро
ки). Відомий міський клуб, який 
проводить активну пропаганду джазо
вої музики. І як наслідок — високий 
престиж донецьких фестивалів.

Творчі біографії багатьох відомих му
зикантів починалися з завоювання 
звання лауреата донецького джаз-фес
тивалю. Серед них — М. Левиновський, 
В. Коновальцев, А. Ескін, В. Чалий, 
Б. Денежний. Донеччанин В. Колес- 
ников (флюгельгорн) у 1971 році став 
лауреатом Празького міжнародного 
конкурсу джазових музикантів соціа
лістичних країн.

Фестиваль відкрився симфонічною 
сюїтою «Поргі» з опери Гершвіна 
«Поргі і Весе» у виконанні оркестру 
Донецької філармонії під керуванням 
Вл. Агафонова. І хоча звучанню браку
вало деякої стилістичної точності у 
передачі артикуляційної джазової спе
цифіки, яка в даному випадку зумов
лювала національний колорит музики, 
в цілому виконання було вдалим і за
свідчило, що джаз у Донецьку здобуває 
право «філармонійного громадянства».

Вперше донецький джаз-фестиваль 
організувала філармонія, і це визначи
ло його високий організаційний та ви
конавський рівень. Цього разу в До
нецьк були запрошені тільки відомі 
професіональні колективи: ансамбль 
М. Левиновського (Москва), «Ансамбль 
сучасного джазу» під керуванням
1. Бриля (Москва), камерний джаз-ан- 
самбль Г. Лук’янова «Каданс» (Моск
ва), ансамбль «Мрія» під керуванням 
В. Васкевйча (Одеса), тріо з Талліна 
під керуванням Тіну Найсоо. З соль

ною програмою виступив керівник ан
самблю «Мугам» (Баку) заслужений 
артист Азербайджанської РСР В. Мус- 
тафа-заде, в активі якого 8 джазових 
дисків, записаних Всесоюзною фірмою 
«Мело дня».

У цьому факті вбачається одна з хат 
рактерних тенденцій мистецтва радян
ського джазу, який усе більше стає на 
міцну професіональну основу, а його 
виконавські групи набувають статусу 
філармонійних ансамблів.

Саме на цьому шляху — перспективи 
розвитку художніх можливостей жан
ру. Добрих слів заслуговує керівницт
во Донецької філармонії, яке останні 
роки особливо активно шукає нові фор
ми музичної пропаганди і естетичного 
виховання слухача.

Цікавим був виступ на фестивалі 
джаз-ансамблю дитячої музичної шко
ли з м. Дзержинська, який очолює 
справжній ентузіаст П. Петрухін. Юні 
музиканти (молодшому з них С. Під- 
ченку — альт-саксофон — сім років, а 
старшому В. Даниліну — ударні — 14) 
продемонстрували впевнене володіння 
інструментами, знання специфіки ха
рактерного джазового звучання. Ціка
во, що це не єдиний виступ дитячих 
ансамблів на дорослих джаз-фестива
лях.

Багато причин для роздумів про ви
ражальні можливості і подальший 
розвиток джазу викликав виступ ка
мерного ансамблю «Каданс». Прекрас
ному музиканту-керівнику цього колек
тиву Г. Лук’янову (флюгельгорн), який 
пройшов школу композиції під^ керу
ванням А. Хачатуряна, вдалося знайти 
напрочуд органічний сплав професіо
нальної композиторської техніки, су
часної музичної мови і джазу. Полі
тональні накладення, польські «схід
ці», намагання максимально насичува
ти мелодичні лінії інтонаційними «по
діями», розширення трактування роз
кутості свінгу в поліфонії кількох рит
мічних ліній,— все це переконливо ви
користовує Г.. Лук’янов у своїх компо
зиціях «Біла ворона», «Весняна пісня», 
«Біла дівчина з Уганди», «Композиція 
для білих клавішів», «Вітер з моря» 
та ін.

Індивідуальна манера ансамблю при
ваблює культурою звуковидобування, 
не скутою звичністю суто джазових 
прийомів. З усім цим гармонує еле
гантна строгість стилю сценічної по
ведінки, інтелектуалізм імпровізацій
ного мислення керівника ансамблю, 
точна побудова образних композицій, 
підкреслене намагання відійти від зов
нішніх ефектів, що, зокрема, виража
ється в кінцівках п’єс, які м’яко зати
хають.

З початку нового року по сьогодні в 
нашій країні вже відбулися 4 джазові 
фестивалі (в Ярославлі, Донецьку, 
Москві, Талліні). Питання подальшої 
популяризації жанру тісно пов’язані 
з проблемою професіонального навчан
ня джазу і його пропагандою, які ви
магають науково обгрунтованої мисте
цтвознавчої основи, зацікавленої ува
ги закладів Міністерства культури і 
засобів масової інформації.

Жданов Л. МІНКІН
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У ПОСТАНОВІ ЦК КПРС І РАДИ МІНІСТРІВ СРСР «ПРО 
ДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК ВИЩОЇ ШКОЛИ І ПІДВИЩЕННЯ 
ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ» ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ, 
ЩО ГОЛОВНА УВАГА ПОВИННА БУТИ ЗОСЕРЕДЖЕНА 
НА ПОЛІПШЕННІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ, 
ЗМІЦНЕННІ ЗВ’ЯЗКУ З ВИРОБНИЦТВОМ, З ПРАКТИКОЮ 
КОМУНІСТИЧНОГО БУДІВНИЦТВА.

...У ВУЗ ПРИХОДИТЬ НОВЕ ПОПОВНЕННЯ. ТУТ МАЙ
БУТНІ ФАХІВЦІ ПРИЛУЧАЮТЬСЯ ДО НАУКОВОГО ПО
ШУКУ, ДО ПОГЛИБЛЕНОГО ОПАНУВАННЯ СПЕЦІАЛЬ
НОСТІ. ТОМУ ОСОБЛИВОГО ЗНАЧЕННЯ НАБУВАЄ ВИ
ХОВАННЯ УЧНЯ В СЕРЕДНІЙ ЛАНЦІ.

ЯК УДОСКОНАЛИТИ ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТ
НІХ АБІТУРІЄНТІВ — ВИПУСКНИКІВ МУЗУЧИЛИЩ? ПРО
ПОНУЄМО УВАЗІ ЧИТАЧІВ МАТЕРІАЛИ, АВТОРИ ЯКИХ 
ДІЛЯТЬСЯ СВОЇМИ РОЗДУМАМИ З ЦЬОГО ПРИВОДУ.

Учнівські оркестри
Проблеми специфіки оркестрового виконавства постали з 

формуванням великих симфонічних колективів (середина 
XIX ст.). У наш час професіональні вимоги до музикантів 
зросли настільки, що далеко не кожен інструменталіст мо
же стати повноцінним оркестрантом. Виконавець повинен 
володіти величезним арсеналом специфічних прийомів гри, 
бути практично і теоретично підготовленим до цієї роботи.

Вже неодноразово в нашій періодичній пресі, у вислов
леннях відомих музикантів йшлося про незадовільну під
готовку відповідних кадрів. У статті «Солісти чи артисти 
оркестру» («Правда», 22 липня 1978 р.) Ін. Попов підкрес
лює, що «суттєву роль у їх вихованні відіграють музичні 
училища. Саме там навчається значна частина майбутніх 
артистів оркестру».

Навіть у дитячій музичній школі оркестр є одним з основ
них предметів, оцінка з якого обов’язкова у випускному ате
статі. Отже, за учбовим планом майбутній музикант почи
нає навчатися прийомів колективної гри з раннього дитин
ства, а до моменту закінчення своєї музичної освіти має 
досягти майстерності. Та на практиці спостерігаємо, що й 
випускники консерваторії, які витримали конкурс до про
фесійного оркестру (тобто блискуче виконали сольну програ
му), дуже скоро виявляють безпорадність. У чому справа? 
Чому нижчі, середні і вищі учбові заклади за багато років 
не можуть навчити музиканта «оркестрової грамоти»?

Існують спеціальні програми оркестрових класів, регуляр
но відбуваються концерти. Здавалося б, все як слід... Має 
рацію Ін. Попов, коли у своїй статті говорить про те, що для 
оптимального результату необхідно «домогтися створення 
атмосфери загальної зацікавленості в роботі оркестрових 
класів» (підкреслено мною — К. Д.). Очевидно, навчання 
сольної гри на оркестрових факультетах поширене не тіль
ки в консерваторіях, а й у музичних училищах і навіть у 
дитячих школах. Все це змушує критично переглянути поло
ження учбових програм, шукати шляхи для більш результа
тивного їх використання, поєднуючи з сучасними творчими 
'завданнями.

У програмі оркестрових класів дитячих музичних шкіл 
вказано, що ні в якому разі не можна обмежуватися підго
товкою концертних творів. На практиці ж у більшості му
зичних учбових закладів замість поглибленого цілеспрямо
ваного засвоєння навиків оркестрової гри колектив з першо
го ж дня занять починає готуватися... до звітного концерту. 
За такої «методики» оркестри працюють не для того, щоб 
прилучити учнів до ансамблевого музикування, а витра
чають чи не весь навчальний рік на «вилизування» одного- 
двох творів, з якими мають виступити на звітному концерті. 
Інколи такі і колективи дійсно «вражають» своїм виконан
ням, та варто покласти на пюпітр ноти нової (навіть 
нескладної) композиції, як з’ясовується, що оркестр елемен
тарно не звучить, що досягнуті динамічні і ритмічні балан
си зникли і треба знову шляхом тривалої праці налагоджу
вати все спочатку, витрачаючи на підготовку до наступного 
звітного концерту стільки ж (коли не більше) часу. Тобто 
замість виховання ансамблевих навичок, вивчення і засво
єння оркестрових прийомів колектив і керівник намагають
ся лише будь-що «зіграти разом».

Видатний радянський диригент Н. Рахлін якось сказав: 
«Я репетирую не твір, а оркестр!» «Репетирувати оркестр» — 
значить пояснювати і фіксувати увагу на суто оркестрових, 
специфічних прийомах гри, які можуть бути використані і 
розвинуті при виконанні великої кількості творів. Це, зо
крема, тембральні та інтонаційні поєднання в середині груп 
і між ними, атака звука, динамічна і штрихова культура, 
ритмічна та інтонаційна точність і, головне, творче став
лення, моральна відповідальність за загальну справу, завдя
ки чому й виникає прекрасне, ні з чим не порівнянне від
чуття колективного музикування.

Звичайно, це не означає, що слід взагалі відмовитися від 
публічних концертів. Навпаки, концертна практика має 
велике навчально-виховне значення. Вона розвиває арти
стичність, творчу увагу, почуття відповідальності за якість 
виконання. Хочу підкреслити, що вся робота оркестрового 
класу повинна бути спрямована на «оркестрове навчання» 
і, як підсумок,— публічний виступ. Цей аспект учбового про
цесу потребує ретельної методичної розробки.

Деякі керівники учнівських оркестрів у категоричній фор
мі вимагають, щоб педагоги зі спеціальності вивчали з уч
нями оркестрові партії. Така практика дає, безумовно, певні 
результати, та, на наш погляд, більш ефективною і педа
гогічно виправданою є їх взаємодія, що базується на спіль
них методичних завданнях. Можна накреслити приблизну 
робочу модель таких зв’язків. Керівник оркестру, виявив
ши загальний професійний рівень учнів, складає орієнтов
ний перелік творів. Він керується не тільки програмою ор
кестрового класу, а й вимогами спеціального. Репертуар об
говорюється на засіданні комісії оркестрових відділів, де 
керівник оркестру обумовлює цілеспрямованість кожного 
твору. Він також звертає увагу на необхідність вивчення 
того чи іншого інструментального прийому в класі зі спе
ціальності, який потім буде закріплюватися в оркестровому. 
Отже, педагог виступатиме не як «репетитор оркестрових 
партій», а диригент не лише прийматиме «готовий товар»: 
спільно, у повному взаєморозумінні вони виховуватимуть 
музикантів-виконавців.

Серед педагогів спеціальних класів існує думка, і не без
підставна, що заняття в оркестрі позначаються на ігровому 
апараті вихованців. Справді, бувають випадки, коли учень, 
не чуючи себе серед інших музикантів, надмірно посилює 
звук, який в результаті стає затиснутим. Незнання і не
вміння застосовувати оркестрові прийоми звуковидобування 
негативно впливають на стан ігрового апарату.

Є керівники оркестрів, які формують склад струнної гру
пи за принципом: чим більше, тим краще. Скрипалі завжди 
переважають серед струнників, тому кількість їх в оркестрі 
становить часом 50—60 чоловік. Такі «гала-оркестри» від
значаються чисто зовнішніми ефектами (море смичків кра
сивою хвилею здіймається до колосників і спадає в глибини 
оркестру), а звучання не досягає, як правило, ні потрібної 
звучності, ні чистоти, тому що кількість учасників супере
чить акустичним нормам, виробленим світовою оркестровою 
практикою. Крім того, учні ще не володіють досконалою 
технікою, тому важко досягти так званого тембрового уні
сону, що є основою зіграності струнної групи. Без цього не
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може бути чистої інтонації. В учнівських оркестрах кіль
кість виконавців у групі перших скрипок не повинна пере
вищувати 14—18 чоловік (з подальшою градацією інших 
груп). Виховання струнників постійно має бути в центрі' 
уваги керівника. "

Неякісна духова група, з форсованим невиразним зву
чанням і поганою інтонацією, дезорієнтує, зводячи нанівець 
всі досягнення струнників. Найскладніша робота-т вирівню
вання» інтонаційного строю. Низька якість дерев’яних духо
вих інструментів стає майже нездоланною перешкодою для 
чистого/інтонування. Невміння учнів впоратися з конструк
тивними вадами зрозуміле, але це примушує -керівника ор
кестру майже з кожним духовиком вивчати інтонаційний 
ряд' інструмента, а в особливо відповідальних місцях навіть 
просити не грати окремі ноти. Проблема інтонаційної виві- 
реності духових повинна вирішуватися на сучасній на^їсово- 
технічній основі. Це, зокрема, організація централізованих 
майстерень-лабораторій лагодження інструментів з викори
станням електронних приладів.

Одне з найуразливіших місць в оркестровій практиці м<ь 
лодого музиканта — «читання а листа», обов’язкове для ар
тистів оркестру. З цієї дисципліни введено спеціальний екза
мен, але практично тільки на ньому та в оркестровому 
класі учні мають справу з «читкою». В нинішньому учбово
му році в музичних училищах з’явився новий предмет 
«Вузька спеціалізація», куди входять виконавська, педаго
гічна практика і «читання з листа». Отже, частина роботи 
щодо засвоєння цих навичок переноситься з оркестрового 
класу в спеціальні, на що відведено учбові години. Доціль
но ввести також контрольні заліки.

Видані збірники оркестрових складностей є гарним мате
ріалом для даного курсу. Можливо, було б доцільно скласти 
хрестоматії, де б матеріал, пов’язаний з методикою викла
дання, розташовувався в певному порядку. Методика цього 
курсу потребує розробки.

При складанні програм оркестрового класу керівники най
частіше виходять з наявності нотного матеріалу, і не так 
партитур, як оркестрових партій. Симфонічні оркестри му
зичних учбових закладів щодо цього у складному станови
щі. Наші видавництва випускають цілі оркестротеки (пар
титури і голоси) для духових, естрадних оркестрів, оркест
рів народних інструментів. Симфонічні партитури також 
видаються достатніми тиражами, а от їх оркестрові партії 
майже не друкуються; коли ж вони і з’являються, то, як 
правило, твори дуже складні для учбових оркестрів. Кош
торисом музичних училищ не передбачене переписування 
нот. Тому оркестрові партії доводиться або передруковува
ти на ротапринті, або переписувати самотужки. Незручність 
останнього способу в тому, що партія, переписана учнем 
далеко не каліграфічно, може бути використана лише ним 
самим.

Проблему розмноження оркестрових (а також і хорових) 
партій для потреб музичних учбових закладів можна вирі
шити шляхом створення при’ Міністерстві культури УРСР 
централізованого копіювального пункту. Це полегшить при
дбання нотного матеріалу і, головне, добір репертуару ви
значатиметься не наявністю чи відсутністю партій, а суто 
професіональними міркуваннями.

Музикант, який претендує на звання артиста оркестру, по
винен досконало знати специфіку оркестрової гри. І пер
шим наставником тут є керівник учбового оркестру. Саме 
він має прищепити учням любов до ансамблевого музику
вання, познайомити з основами оркестрової культури. Йому 
доводиться швидко і безпомилково вирішувати різноманіт
ні, часом протилежні методичні завдання, пов’язані із спе
цифікою учбового процесу, а для цього потрібно розумітися 
на методиці викладання всіх оркестрових інструментів. Ке
рівник одночасно виступає і в ролі диригента, і педагога, і... 
завгоспа. 6 чимало прикладів, коли досвідчені диригенти, 
ставши за пульт учнівського оркестру, не завжди могли ус
пішно вирішувати творчі й організаційні питання. І навпа
ки, музиканти, часом не маючи професіональної диригент
ської школи і досвіду, але володіючи природженим педаго
гічним талантом, показували прекрасні результати. Добре, 
коли диригент-керівник вже працював у оркестрі і практич
но знає всі тонкощі справи.

У програмі музичних училищ в розділі «Завдання оркест
рового класу і загальні методичні вказівки» подані загаль
новідомі положення організації занять. Що ж до виховання 
творчого колективу, оволодіння принципами оркестрової гри, 
то ці питання висвітлені дуже поверхово. Відсутність єди
ної методики призводить до того, що керівники учбових ор

кестрів, кожний по-своєму, шукають і «винаходять» власні 
методи, які скоріше стосуються організаційних проблем, 
аніж педагогічних.

Про складність гри в симфонічному оркестрі говорили сво
го часу такі відомі диригенти, як Бруно Вальтер, Олександр 
Гаук, Шарль Мюнш, Ігор Маркевич, Натан Рахлін та ін. 
На жаль, вони лише констатували недостатній рівень під
готовки оркестрантів і не ставили за мету дати конкретні 
методичні вказівки.

Питання методики роботи з оркестром неодноразово по
рушувалися на сторінках періодичної преси. Здебільшого 
йшлося про те, як допомогти молодим диригентам у роботі 
в професіональним і досвідченим оркестром або як піднес
ти його виконавський рівень.

Необхідна всебічно розроблена методика, що висвітлює 
конкретні аспекти вивчення мистецтва оркестрової гри в 
музичних учбових закладах. У цьому може допомогти мето
дичний кабінет Міністерства культури УРСР. Потрібна тео
ретична база професіональної оснащеності оркестрового 
музиканта (як, наприклад, методична розробка доцента вій
ськово-диригентського факультету Московської консервато
рії X. Хаханяна «Работа с духовим оркестром», М., 1970).

Відомі диригенти неодноразово підкреслювали, що гра в 
оркестрі дуже стомлює. Це стосується навіть досвідчених 
професіоналів, не кажучи вже про учнів, навчання яких ви
магає ще більшої уваги, емоційної напруги. Умови, в яких 
працює колектив, мають величезне значення. Світле, про
сторе, чисте приміщення створює певний творчий настрій. 
Як негативний, можна навести приклад Київського музич
ного училища ім. Р. Гліера, де немає ні репетиційного, ні 
концертного залу і працювати доводиться в непридатних для 
навчання умовах.

В учнівських та студентських оркестрах молоді музикан
ти безпосередньо прилучаються до шедеврів видатних ком
позиторів, вперше пізнають щастя колективної творчості. 
І хоч не всі вихованці стануть професіоналами, але радість 
спільного музикування, відчуття особистої участі у виконан
ні прекрасної музики залишиться на все життя.

Час узагальнити досвід учнівських оркестрів, можливо, 
провівши семінар керівників. Виховання оркестрантів може 
бути успішним лише із створенням методики роботи з уч
нівськими оркестрами.

К. ДАРОВ

КРАЩІ БАЯНІСТИ УКРАЇНИ

Республіканське відбіркове прослухування до Всесоюзного кон
курсу баяністів-акордеоністів проведено у Дрогобичі. Майстерність 
виконавців оцінювало жюрі у складі відомих музикантів — про
ректора Львівської консерваторії ім. М. Лисенка, в. о. професора 
А. Онуфрієнка (голова), головного диригента оркестру народних 
інструментів Одеської філармонії В. Касьянова, завідуючого ка
федрою народних інструментів Київської консерваторії ім. П. Чай- 
ковського, в. о. професора М. Давидова, старшого інспектора Міні
стерства культури УРСР Л. Назаренко, в. о. професора Київської 
консерваторії І. Яшкевича, завідуючого відділом народних інстру
ментів Дніпропетровського музичного училища імені М. Глінки 
О. Красношлйка та в. о. професора Львівської консерваторії 
М. Оберюхтіна.

Своє мистецтво демонстрували чотирнадцять виконавців з п’яти 
областей України. Програма першого туру — поліфонічний твір 
(прелюдія і фуга), циклічний (соната, концерт, партита, сюїта) та 
твір віртуозного характеру. На другому турі виконувалися концерт
ні обробки народної музики та твори радянських композиторів.

На Всесоюзний конкурс баяністів-акордеоністів, який відбудеть
ся в грудні у Новосибірську, відібрані студенти Львівської кон
серваторії В. Балик (клас М. Оберюхтіна) та С. Максимов (клас
A. Онуфрієнка), соліст Львівської філармонії І. Кравців, студент 
Донецького музично-педагогічного інституту В. Мільшин (клас 
ст. викладача О. Шевченка), випускник Одеської консерваторії
B. Москалюк (клас доцента В. Власова), студент Одеської кон
серваторії В. Політицький (клас доцента В. Євдокимова), студент
ка Київської консерваторії Н. Ячменьова (клас М. Давидова). Жю
рі відзначило високий рівень майстерності, артистизм усіх учас
ників відбіркового прослухування. На" жаль, в програмах виступів 
не виконувалась музика українських композиторів-класиків та су
часних українських радянських авторів.

Шкода, що в такому відповідальному змаганні виступила неве
лика кількість виконавців: не всі мистецькі вузи України предста
вили своїх вихованців. А музичні училища (Донецьке і Черкаське) 
показали тільки двох учасників.

Доцільно було б проводити не тільки відбіркове прослухування, 
а й республіканські конкурси баяністів-акордеоністів.

Дрогобич Б, МАНТУЛЄВ, В. СОБКО
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Для кожної школи

Останнім часом щораз відчутніша тенденція розширити 
в загальноосвітній школі рамки так званого традиційного 
уроку музики. Йдеться про посилення ролі інструменталь
ного музикування у навчально-виховному процесі. Цьому 
сприяє зацікавленість багатьох учителів музики системами 
К. Орфа, П. ван Хауве, досягненнями радянської музичної 
педагогіки —- зокрема програмою, створеною Д. Кабалев- 
ським. Нагадаємо, що вона вже апробована в школах 
№ 87 м. Києва (педагог Л. Хлєбникова) та № 18 м. Сум 
(педагог А. Кричанова). Як і згадувані системи, ця про
грама передбачає виконання всіма учнями на різних ін
струментах музики, спеціально написаної до певних тем 
уроку, заохочує творчість дітей.

Отже, інструментальне музикування повинно бути скла
довою частиною естетичного виховання в школі. Однак на 
практиці воно впроваджується вкрай повільно. Досі спо
стерігаємо надмірне захоплення елементами релятивної 
системи, хоровим співом. Не слід вважати, що сама його 
абсолютизація стримує розвиток інструментального музи
кування в школі. На нашу думку, необхідна більш ретель
на підготовка у прищепленні постановочних та виконав
ських навичок гри на інструменті. Виникає також потре
ба у придбанні, зберіганні, настроюванні, ремонті інстру
ментів тощо. Велика частина вини лежить і на нас, пе- 
дагогах-інструменталістах, вчителях музики, диригентах 
шкільних оркестрів, які ще не зуміли належним чином 
розгорнути широкої організаторської, пропагандистської 
роботи для популяризації гри в оркестрі в загальноосвіт
ній школі. Навіть розвиток найпопулярнішого в умовах 
школи духового оркестру в останні десятиріччя помітно 
уповільнився. А як відомо, інструментальний жанр — один 
з провідних у дитячій самодіяльній творчості. Яскраве під
твердження — результати III (республіканського) туру 
Першого Всесоюзного фестивалю самодіяльної художньої 
творчості трудящих 1975—1977 рр. Лише у львівській зоні 
найбільше число колективів, рекомендованих жюрі на зван
ня лауреата, виявилось саме в інструментальному жанрі. 
Найвищу оцінку одержали духові оркестри Палацу куль
тури заводу «Львівхімсільмаш» та середньої школи с. Улич- 
не Дрогобицького району, ансамбль баяністів СШ № 1 та 
оркестр українських народних інструментів СШ № 14 з 
Дрогобича та ін. Однак у проведенні фестивалю на місцях 
не обійшлося без прорахунків. Маємо на увазі зокрема той 
факт, що окремі керівники шкіл і колективів нерідко (осо
бливо на заключних турах конкурсів) доукомплектовують 
свої колективи учнями інших шкіл, середніх спеціальних 
учбових закладів тощо. У проведенні учнівських конкур- 
сів-фестивалів чомусь відсутня практика, коли за так зва
ну підставку «учасника» просто знімають з конкурсу як, 
наприклад, у спорті. Отже, створюються надто нерівні умо
ви для колективів, що обходяться власними силами, і для 
«зведених» оркестрів міста чи району. Про педагогічний 
аспект вже й не говоримо.

На перший погляд може скластися враження, ніби вихо
ду з цього «зачарованого кола» не існує. Насправді ж він є: 
Міністерству освіти слід вирішити питання, щоб учи
тель музики міг керувати кількома художніми колектива
ми. Саме до цього й не доходять руки у тих адміністрато
рів та організаторів позакласної роботи, які про свої ор
кестри згадують аж тоді, коли треба захищати честь школи.

Цілком інакше поставлена ця справа, наприклад, у СШ 
№ 14 Дрогобича (директор І. 3. Камха, організатор поза
класної роботи Є. Г. Шагров, вчитель музики І. С. Сиво- 
хін). Тут добре обладнаний кабінет музики, високий мето
дичний і педагогічний рівень уроків, чудова матеріальна 
база (інструменти, костюми тощо), раціонально продума
на позакласна робота — все це створює необхідні умови 
для шкільних художніх колективів (особливої уваги за
слуговує, на наш погляд, експеримент, що передбачає му

зикування учнів одного класу на інструментах домрового 
оркестру, а іншого — в складі ансамблю сопілкарів).

Розроблено нову програму застосування форм інстру
ментального виконавства на уроці. ї ї  мета — залучити до 
музикування більшість учнів школи, створюючи інструмен
тальні ансамблі по класах. Частково вона вже впроваджу
ється в навчальний процес. Повністю ж цей експеримент 
намічено здійснити в експериментальних класах Стебниць- 
кої СШ № 6 (вчителька Л. М. Боднар).

Природно, що за таких умов шкільний оркестр народних 
інструментів може показувати стабільний виконавський 
рівень. Велику методичну і практичну допомогу подають 
шефи — лауреат республіканського фестивалю оркестр на
родних інструментів «Заграва» Дрогобицького Будинку 
працівників освіти (директор С. П. Вербівський). Ця робо
та проводиться на виконання постанови бюро Дрогобиць
кого міськкому Компартії України, яка зобов’язує митців 
створити на базі шкіл і позашкільних установ колективи- 
супутники. Додамо, що оркестр «Заграва» шефствує над 
дитячим оркестром «Калинова сопілка» (керівник В. Пе- 
трованчук). Його роботу організовано таким. чином, щоб 
готувати початківців-сопілкарів (молодша група) і вдоско
налювати технічний рівень дітей, які достатньою мірою 
оволоділи інструментом (старша група). Згодом учні, по
повнюють групу сопілок в оркестрі дорослих.

І все ж треба сказати, що наведені факти — явище поки 
що поодиноке. Коли здобутки музичного виховання дітей 
в інших жанрах досить значні (наприклад, добре постав
лено роботу дитячих хорів у Львові, Яворові, Стебнику, 
Дрогобичі, Трускавці, дитячої філармонії в Стрию, дитячих 
оперних театрів у Самборі і Новому Роздолі), то про ор
кестри взагалі і народні зокрема цього сказати аж ніяк 
не можна.

Причиною тому не лише перелічені об’єктивні фактори, 
а, передусім, нескоординованість дій установ народної ос
віти з роботою музичних шкіл, комсомольських і піонер
ських організацій, дитячих секторів культурно-освітніх 
закладів, правлінь і первинних організацій Музичного то
вариства тощо. Погано, коли позашкільні установи не дба
ють про розвиток дитячих інструментальних ансамблів. Так, 
минулого року в Дрогобицькому міському Палаці піонерів 
працював чудовий дитячий ансамбль сопілкарів (керівник 
Б. Савчин). Однак через відсутність належної підтримки 
колектив розпався.

Та коли міські дитячі колективи мають хоч елементарні 
умови, то в сільських школах вони залежать лише від ен
тузіазму керівників і учасників. Прикладом справжнього 
зацікавлення важливою справою може бути робота викла
дача Львівського музично-педагогічного училища ім. Ф. Ко- 
лесси Я. Мазура. Він добре продумав систему навчально- 
дидактичних, виховних і заохочувальних заходів. Тут па
нує атмосфера справді творчого ставлення до народного 
мистецтва.

Відповідним організаціям слід використовувати також 
досвід проведення Тижнів музики для дітей та юнацтва. 
Необхідно ширше залучати до цієї роботи кращі професіо
нальні і самодіяльні колективи, дорослі і дитячі. При цьому 
слід домагатися якнаймасовішого заохочення дітей до са
модіяльної художньої творчості, а не перевантажувати 
найбільш обдарованих участю в декількох колективах від
разу.

Говорячи про велике значення шкільного оркестру народ
них інструментів у естетичному вихованні дітей, зазначи
мо, що він дає можливість виконувати народні мелодії не 
тільки в естрадній (часто за таких умов не оригінальній: 
і художньо не витриманій) інтерпретації, а в найближчій 
до народної манері.

Дрогобич М. ХАЙ
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ЗА ПУЛЬТОМ — 
ВИПУСКНИК УЧИЛИЩА

З кожним роком посилюється потреба у кваліфікованих 
керівниках самодіяльних оркестрів. Тільки в Одеській об
ласті у 1975 р. нараховувалося 114 колективів, з яких ЗО не 
мали диригентів. У 1978 р. кількість оркестрів зменшилась 
до 96, а керівників, як і раніше, не вистачає.

У зв’язку з цим постає необхідність поліпшити певні лан
ки навчально-виховного процесу в музичному училищі.

В оркестровому класі учні якнайповніше розвивають свої 
здібності. Така форма навчання сприяє кращому засвоєнню 
знань з сольфеджіо, гармонії, історії музики, аналізу му
зичних форм. На мій погляд, давно вимагає перегляду пи
тання, коли саме слід починати заняття. За існуючим 
учбовим планом це припадає на 1-й семестр 2-го курсу. Та
ке «запізнення» має свої негативні наслідки. По-перше, 
втрачаються взаємозв’язок та контакт між учнями перших 
і четвертих курсів. По-друге, відсутність оркестрових нави
чок позначається на заняттях, особливо на початку учбо
вого року. Крім того, втрачається безперервність навчання 
«школа — училище» (учні початкових класів ДМІЇЇ грають в 
ансамблях, а старших — в оркестрі). Сама практика роботи 
свідчить, що оркестровий клас має починатися з 2-го се
местру 1-го курсу. На той час учні вже ознайомлені з ін
струментами. До речі, на відділі струнних оркестровий клас 
починається саме в цей період.

' Не менш важлива й інша проблема — профорієнтація май
бутнього керівника самодіяльного оркестру народних інстру
ментів. Абітурієнти, а згодом першокурсники навіть не здо
гадуються, що вступили до училища для одержання ква
ліфікації не лише викладача, а й організатора оркестру. 
Справа не в достатній обізнаності, а в недосконалості учбо

вого процесу.

Час критичніше ставитись до відбору учнів-диригентів за 
хистом і покликанням. Як показала практика, не всі ви
пускники можуть одержувати кваліфікацію керівника само
діяльного оркестру. Відомо, що тільки незначна частина їх 
по закінченні училища працює за цією спеціальністю. (На
приклад, у консерваторіях уже на 3-му курсі кафедра на
родних інструментів вирішує питання, чи варто студентові 
надалі відвідувати заняття з диригування). От і доводить
ся державній комісії йти на компроміс і ставити трійку 
випускникові училища, який все одно не працюватиме з 
оркестром.

Відбір на відділі народних інструментів доцільний тоді, 
коли учні закінчують 2-й курс. Ті з них, які не одержали 
схвалення, продовжуватимуть заняття з диригування, інстру
ментування та читання партитур, але державного іспиту з 
оркестром не складатимуть (можливий випускний екзамен 
під фортепіано). Такий відбір, безумовно, позитивно вплине 
на якість підготовки учнів.

Вкрай важливо запровадити стажування випускників у 
колективах художньої самодіяльності. Пропонується плану
вати це в 2-му семестрі 4-го курсу протягом двох-трьох 
місяців. На часі також питання педпрактики, яка не зв’я
зана з методикою викладання гри на народних інструмен
тах. Викликає подив, що такій важливій дисципліні як пед
практика надається мало уваги. Випускник, щойно розпо
чавши працювати в ДМШ, володіє певними виконавськими 
навичками, але не обізнаний з методикою викладання пред
мету. Тому слід запропонувати, як це робиться в консер
ваторіях, захист дипломного реферату не з виконавським, а 
з методичним ухилом. Його темою можуть стати підсумки 
педагогічної практики учня, розгляд основ методики викла
дання гри на народних інструментах. Така спрямованість 
зацікавить майбутнього керівника оркестру, виховуватиме 
в нього почуття відповідальності за свою роботу. Крім того, 
це допоможе абітурієнтам вузів краще орієнтуватися в ме
тодиці.

Одеса М. КОЛОДОЧКА

ГЛИБОКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Вийшла у світ книга Т. П. Булат «Україн

ський романс». Вперше в українському му
зикознавстві цікаво і з належною повнотою 
розглянуто проблему становлення і роз
витку класичного романсу, його генетичні 
зв’язки з народною піснею, з мистецьким 
надбанням епохи. Питання жанрової ево
люції і стильових закономірностей, що є 
нині найактуальнішими в теоретичному й 
історичному музикознавстві, розв’язано на 
конкретному матеріалі, осмислено діалек
тично. в соціально-естетичному ракурсі.

На перший погляд може видатися, що ро
манс за своїми типологічними ознаками 
давно сформований і викристалізований 
жанр. Однак це не так. Жанр романсу, що 
посідав і нині посідає важливе місце в 

.культурі й побуті народу, постійно розви
вається, відбиваючи загальноестетичні за- 

. кономірності мистецтва. Творчі пошуки 

. композиторів, невпинна модифікація й 
оновлення виражальних засобів забезпечу
ють його життєвість. Обраний дослідницею 
ракурс жанрово-стильового взаємозв’язку 
дозволив по-новому оцінити мистецькі на
дбання композиторів України, усвідомити 
їх значення й особливості в контексті за
хідноєвропейської і російської камерно-во
кальної мувики, намітити лінії спадкоєм
ності.

З огляду на величезну кількість роман
сів та необхідність визначення їх місця 
у творчому доробку того чи іншого компо
зитора, вияв динаміки розвитку солоспіву, 
характеру мікроінтонаційної та структурної 
мінливості становить для дослідника знач
ні труднощі. Обраний метод аналізу ро
мансів на відміну від прийнятого у роботах 
монографічного характеру, де є розділи 
про романси того чи іншого композитора, 
уможливив визначення істотних ознак сти
лю, тематизму, формо- і ладотворення та 
ін.,: що сприяють оновленню жанру. Вба
чаючи в образній індивідуалізації одну з 
важливих стимулючих тенденцій жанрової

зо

рухливості романсу, Т. П. Булат розглядав 
під цим кутом ідейно-образний зміст різно
манітних творів — від одноголосних пісень
XVII ст. до розвинених вокальних моноло
гів XX ст.

Історична послідовність, ретельне вивчен
ня друкованих та архівних рукописних ма
теріалів дозволили авторові простежити кри
сталізацію специфічних стильових ознак, 
накопичення важливих формотворчих при
йомів, що впливають на внутріжанрові за
кономірності. З тексту книги вимальовуєть
ся струнка лінія становлення і розвитку 
жанру: сольна пісня — одноголосна пісня з 
інструментальним ; супроводом — пісня-ро- 
манс — романс. Переконливим є висновок 
Т. П. Булат про полістадійність розвитку 
романсу в його різновидах.

Дослідниця справедливо вказує, що укра
їнський романс в своїх класичних зразках 
сформувався В середині XIX ст. у твор
чості П. Сокальського та М. Лисенка. Не
зважаючи на певне запізнення появи по
рівняно з західноєвропейським і російським 
романсом, він відіграв важливу історичну 
роль у виході жанру з вузьких рамок ка
мерного музикування. Концертно-естрадна 
популяризація «малої» форми вокального 
мистецтва підготовляє естетичні смаки чи
сленних слухачів до сприйняття складних 
форм оперної, вокально-симфонічної музи
ки.

Вартісним у рецензованій науковій праці 
є фактологічний матеріал не лише XVII і
XVIII ст., а й, здавалось би, вже дослідже
ного періоду становлення української му
зичної класики. З урахуванням історичної 
достовірності переглянуто оцінки деяких 
творів Лисенка, Степового, Людкевича, зроб
лено текстологічний аналіз автографів Ли
сенка— солоспівів, що започаткували цикл 
«Музика до «Кобзаря» Т. Шевченка». (До 
речі, у  книзі вперше публікується сторін
ка Лисенкового рукопису, виявлення якого 
має велику наукову цінність).

Спостереження Т. П. Булат над особливос
тями музичної мови в романсах українських 
композиторів (вплив лексики народних об

рядових, епіко-драматичних, ліричних жан
рів; специфіка використання діатонічних 
ладів; характер поєднання рис романтичної 
гармонії з гармонією, що підлягає законам 
натуральноладової системи; синтезування 
жанрових ознак тощо) важливі не лише 
для характеристики особливостей камерно- 
вокальної творчості, а й для усвідомлення 
істотних стильових закономірностей україн
ської музики в цілому.

Наскрізно проходить ідея зв’язку профе
сіонального романсу з фольклором та про
гресивними естетичними тенденціями епо
хи. У книзі наголошено на значенні поезії 
Т. Шевченка. І. Франка, Лесі Українки та 
інших майстрів слова для утвердження у 
сольній вокальній музиці соціально ваго
мих образів, нових, невідомих до того в ук
раїнському мистецтві жанрових різновидів: 
романсу-думи, романсу-арії, драматичної 
сцени, балади, поеми та ін.

Відзначаючи творчі пошуки нових засо
бів виразності композиторами, які вийшли 
на історичну арену на початку XX ст. 
(К. Стеценко, Я. Степовий та інші митці, 
що безпосередньо зв’язали дожовтневий 
період розвитку української музики з ра
дянським), дослідження на конкретних при
кладах показує визрівання в їх музиці но
вих образно-лексичних елементів під впли
вом революційної пісні і маршу. Як відо
мо, романсові традиції українських компо- 
зиторів-класиків живуть і розвиваються у 
творчості митців Радянської України. На 
заключних сторінках книги автор наголо
шує на тому новому, що несе з собою роз
виток жанру сьогодні.

Книга Т. П. Булат гідно доповнює ком
плексні, концептуальні дослідження, якими 
останнім часом збагатилось українське ра
дянське музикознавство. Вона зацікавить іс
ториків, композиторів і виконавців. Мате
ріали дослідження можуть бути корисними 
при вивченні історії української музики і 
розробці учбових програм з спеціального 
курсу.

■Ф. АЕРОБА, 
професор



ЯКБИ ВСІ ДІТИ СВІТУ

Такий девіз Третього Міжнародного 
фестивалю Дитячих хорів у Браті славі, 
що відбувся влітку. 'Великого успіху до
мігся радянський колектив — хор «Зірни
ця» Будинку піонерів Залізничного райо
ну Києва. Йому присуджено премію за 
кращу інтерпретацію твору про мир і 
дружбу.

У розмові з нашим кореспондентом 
член жюрі фестивалю, проректор Київ
ської державної консерваторії ім. П. Чай
ко в ського Олег Семенович Тимошенко 
розповів:

—  Традиційне свято дитячої пісні у 
братній Чехрсловаччині нині, в Міжна
родний рік дитини, особливо символічне. 
Хоч звучало багато різних мов, не пот
рібні були перекладачі, щоб зрозуміти, 
про що мріє юнь планети: про безхмар
не сонячне небо, про щастя жити, вчи
тись, творити... Ми почули 'П ІСН І і про 

\іихдітей світу, над якими ще висить при
марна тінь війни, загроза голоду та без
робіття. Фестиваль став чудовою мані
фестацією дружби, інтернаціональної 
солідарності.

Без перебільшення можна сказати, що 
в конкурсній програмі змагалися кращі 
з кращих. Крім нашої країни та господа
рів фестивалю, в ньому брали участь 
Болгарія, Польща, Німецька Демокра
тична Республіка, Угорщина, Румунія, 
Югославія, ФРН та Іспанія. Серед двад
цяти колективів —  прекрасний хор Сло
вацького радіо, унікальний болгарський 
хор «Дунайські солов'ї», іспанський 
«Санта Домінго», одразу після якого до
велося виступати нашим юним артистам. 
До речі, у «Санта Домінго» співають ли
ше хлопчики, а в «Зірниці»— самі дівчат
ка. І коли вони, у яскравих червоних гал
стуках, з величезними бантами, з'явилися 
на сцені, глядачі, які щойно віддали вже, 
здавалося, всі симпатії маленьким іспан
цям, зустріли їх бурхливими оплесками. 
Це, звичайно, підбадьорило дівчаток, але 
потрібно було довести своє право змага
тися нарівні з тими, хто виступив раніше.

«Зірниця» готувалася до фестивалю за
здалегідь, розучивши спеціально для 
участі в ньому понад 20 творів вітчизня
ної і зарубіжної класики, а також сучас
них авторів. З них було відібрано і по
казано «Дударик» М. Леонтовича, «Спой 
нам, ветер» І. Дунаєвського (солістка —  
Таня Толстова), частину з сюїти В. Шапо- 
-валенка на слова 3. Бичкової «Мир на 
землі — це так гарно», «Когда друзья со 
мной» В. Шаїнського (солістка —  Іра Сі- 
вак, яка стала лауреатом і відзначена 
спеціальною премією) та пісню Милана 
Новака «Палай, піонерський галстук», що 
прозвучала у виконанні всіх колективів.

Про успіх юних киянок можна скласти 
уявлення хоча б з того, що їм довелося 
проспівати «на біс» ще чотири твори! 
А Милан Новак, відомий словацький ком
позитор, член жюрі, сказав, що його 
пісню, яку люблять піонери всієї країни, 
найкраще виконали гості з Радянського 
Союзу.

Дуже приємно відзначити постійне зро
стання майстерності «Зірниці», якою ке
рує від самого її створення молодий і 
надзвичайно обдарований хормейстер 
Павло Мережин. Він володіє чудовим ор
ганізаторським хистом, досконало знає 
специфіку дитячого співу, вміє професіо
нально розкрити перед юними аматора

ми образний зміст творів. А головне —  
прищепити любов і гордість за свою Ра
дянську Батьківщину,—  почуття, з яким 
його вихованці завжди виходять на сце
ну.

Розмову вів В. ЧЕРЕДНИЧЕНКО

ЗАСЛУЖЕНА НАГОРОДА

У Клінгенталі на Міжнародному кон
курсі баяністів та акордеоністів «Дні гар
моніки» звання лауреата і першу премію 
здобув студент III курсу Львівської дер
жавної консерваторії ім. М. В. Лисенка 
Володимир Стецун.

Місто Клінгенталь —  один із центрів 
музичної промисловості Німецької Демо
кратичної Республіки. Організатори фес
тивалю, започаткованого в 1948 р.,—  Мі
ністерство культури, адміністрація міста 
і фірма «Вельтмайстер», що випускає 
акордеони, губні гармоніки та електрич
ні інструменти. Інтерес до цього свята 
великий, адже третина населення Клін- 
генталя зайнята в музичній промисловос
ті. Під час фестивалю відбуваються зу
стрічі його учасників з трудящими міста, 
майстрами та конструкторами фірми 
«Вельтмайстер».

Тривалий час учасниками змагання бу
ли лише музиканти Німецької Демокра
тичної Республіки, а з 1961 р. конкурс 
набув статусу міжнародного. Поряд з 
дорослими виконавцями-професіоналами 
почали виступати юніори та самодіяльні 
митці. У цьому році нашу країну пред
ставляли, разом з Володимиром Стецу- 
ном, Юрій Сидоров з Москви та Вяче
слав Мельник з Воронежа. До жюрі від 
Радянського Союзу входив проректор по 
учбовій роботі Львівської державної кон
серваторії, завідуючий кафедрою народ
них інструментів А. В. Онуфрієнко.

—  Конкурс у Клінгенталі, —  розповідає 
Анатолій Васильович,—  як і більшість та
ких змагань, проводиться у три тури. На 
першому учасники виконують обов'язко
ву п'єсу та твір віртуозного характеру. 
На другому— поліфонічну п'єсу та цик
лічний твір (сонату або сюїту). На тре
тьому —  концерт для баяна з оркестром. 
Як правило, до програми входять різно
манітні транскрипції творів зарубіжних 
і радянських композиторів— Баха, Мо- 
царта, Гайдна, Паганіні,. Шостаковича, 
Кушнарьова, Хачатуряна, Шамо. Крім 
того, всі учасники виконують оригінальні 
твори для баяна. Варто відзначити, що 
часто звучать композиції радянських ав
торів —  Чайкіна, Золотарьова, Банщико- 
ва, Тимошенка, Репнікова, Кусякова, Хел- 
летнова, Нагаєва та інших. Керівництво 
конкурсу вирішило в наступному році 
включити до обов'язкових творів Дру
гий концерт для баяна з оркестром 
М. Чайкіна.

Спеціально для конкурсу, присвячено
го 30-річчю утворення Німецької Демо
кратичної Республіки, композитори напи
сали два твори, виконання яких було 
обов'язковим. Це Ноктюрн Вернера 
Ріхтера та Концерт для баяна з оркест
ром Гоензеє.

Другу і третю премії на конкурсі здо
були також радянські музиканти: сту
дент II курсу Московського музично-пе
дагогічного інституту ІМ. Гнєсіних Юрій 
Сидоров та випускник Воронезького ін
ституту мистецтв Вячеслав Мельник 
(В, Стецун, крім першої премії, одержав

Орбіти
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спеціальний приз за виконання Ноктюрна 
Вернера Ріхтера). Зазначимо, що радян
ські музиканти —  учасники міжнародного 
змагання в Клінгенталі з 1966 р. Щороку 
наша виконавська школа здобуває пере
моги в цьому складному конкурсі. Серед 
лауреатів «Днів гармоніки» —  В. Галкін, 
Ф. Ліпс, Д. Дмитрієв, А. Крупін, В. Балув- 
ко, А. Аврало.

Студенти Львівської консерваторії вже 
не раз перемагали в Клінгенталі: в 1968 
році перше місце посів Віктор Голубни- 
чий; у 1972—Ярослав Ковальчук; у 1977 р. 
диплом отримав Євген Дацина. Колектив 
Львівської консерваторії радіє з успіху 
ще одного свого вихованця —  Володими
ра Стецуна. Блискуча віртуозність, вираз
не фразування —  так охарактеризувало 
жюрі виступ українського музиканта.

Львів В. ЛАПЕНКО

КОНКУРС КВАРТЕТІВ

У м. Евіані (Франція) відбувся Міжна
родний конкурс струнних квартетів. До 
жюрі, очолюваного французьким компо
зитором Даніелем Дезуром, входили ві
домі музиканти Штефан Руха (Румунія), 
Діно Ашіола, Франко Госсі, Паоло Бор- 
гіані та Еліза Пегреффі (Італія). Нашу 
країну репрезентував ректор Львівської 
державної консерваторії ім. М. В. Лисен
ка професор 3. О. Дашак.

Радянські музиканти вперше брали 
участь у цьому міжнародному змаганні. 
І виступ аспіранток державного музично- 
педагогічного інституту ім. Гнєсіних 
(клас народного артиста РРФСР В. Бер
лінського) Є. Аліханової (перша скрипка), 
В. Алікової (друга скрипка), Т. Коханов- 
ської (альт), М. ЯкушеВської (віолончель) 
став «золотим» дебютом: квартет здобув 
спеціальний приз за краще виконання су
часних творів.

—  Жюрі Міжнародного конкурсу в 
Евіані,—  ділиться враженнями Зенон 
Олексійович Дашак,—  відзначало висо
кий професіональний рівень московсько
го квартету. Культура штриха, чистота ін
тонацій, емоційність звучання —  все це 
результат не лише виняткової технічної 
вправності, узгодженості «голосів» спе
ціально підібраних інструментів кращих 
італійських майстрів минулого, я  й пере
дусім—  чудового відчуття ансамблю. За
уважу; що другим призером на конкурсі 

| був відомий польський квартет «Варша
ва», який за досконалістю звуковидобу- 
вання, можливо, і не1 поступався нашому. 
Однак не лише технічна вправність, 
однорідність звучання принесли радянсь
ким музикантам першість, а й тонке ро
зуміння різноманітних композиторських 
стилів.

В останні роки камерна музика при
вертає дедалі більшу увагу слухачів. 
Успішно виступають Київський, Ровен- 
ський, Ужгородський камерні оркестри, 
струнні квартети Київської філармонії. 

-У Львівській консерваторії також багато 
вже років концертують камерний ор
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кестр (керівник О. Деркач) та струнний 
квартет (Л. Шутко, Е. Касків, 3. Дашак, 
X. Колесса). Розвитку виконавського ка
мерного мистецтва в республіці сприяє 
ініціатива обласних філармоній, які ство
рюють нові колективи, а також робота 
камерних ансамблів вищих учбових зак
ладів. Корисно було б влаштовувати рес
публіканські конкурси-огляди камерних 
ансамблів,— це сприяло б виявленню та
лановитої молоді, підвищенню її вико
навської майстерності, а також активізу
вало б творчість композиторів.

Львів
В. ВІКТОРЕНКО

ДУМИ І СПОДІВАННЯ — 
СПІЛЬНІ

Щедрою на незабутні враження, ціка
ві зустрічі була поїздка на Сахалін учас
ників Тижня мистецтв України, присвя
ченого 325-річчю возз'єднання України з 
Росією. «Для кожного з нас,— розпові
дає учасник делегації В. І. Лебедєв,— це 
були знайомства з людьми різних і ду
же важливих професій. Ми виступали в 
залах палаців культури нафтовиків, шах
тарів, рибалок, на концертах у Сахалін
ському морехідному училищі і на кораб
лях, перед працівниками сільського гос
подарства.

До складу нашої творчої групи ввій
шли прикарпатський ансамбль пісні і тан
цю «Верховина», квартет «Явір», вокаль
но-інструментальний ансамбль «Світязь», 
тріо бандуристок у складі народних ар
тисток УРСР Ніни Павленко, Валентини 
Третьякової, Неллі Москвіної, а також 
солісти Одеського театру опери та бале
ту Анатолій Бойко та Анатолій Дуда, 
Львівського —  Людмила Божко та Київ
ського —  Тетяна Боровик і Анатолій Коз- 
лов.

Про кожну таку зустріч, кожний кон
церт можна розповісти чимало цікавого. 
Гортаю сторінки записника: Южно-Саха- 
лінськ... У пам'яті зринає величезний 
стадіон «Космос»... Заплановані дві го
дини виступу вже давно минули, та ар
тистів не відпускають...

Холмськ, Оха, Александровськ, До- 
линськ, Поронайськ, Озерське, Корсако- 
во... Скрізь, куди б не виїжджали учас
ники Тижня (а ми дали 32 концерти), при
йом був такий приязний, що у кожного 
з нас залишились найтепліші спогади.

Українська делегація вручає сахалінцям 
бандуру.

Сюрпризом для слухачів були пісні 
про Сахалін, які композитор Ігор Поклад 
і поет Павло Мовчан написали під час 
поїздки. Коли на відкритті свята «Світязь» 
уперше виконав «На Сахаліні яблуні цві
туть», зал відгукнувся на неї вдячними 
аплодисментами. Відчувалося, що кожне 
слово, кожна мелодія знаходили відгук 
у серцях слухачів. Додам, що і преса, 
телебачення, радіо широко й оператив
но висвітлювали це свято. У кожному 
номері газет «Советский Сахалин», «Мо
лодая гвардия», «По ленинскому пути» 
були вміщені рецензії на виступи артис
тів. Ось тільки деякі уривки: «Пароль —  
дружба»... Взагалі пісня стала головним 
героєм цього масштабного і вражаючого 
видовища. Ми змогли ще раз перекона
тися у великій і багатій пісенній культу
рі братнього народу». Особливо сподо
балися сахалінцям виступи «Світязя» і 
«Явора». «Є на Волині озеро з красивою 
назвою «Світязь». Молодь українських 
сіл і міст з любов'ю відроджує старови
ну, її пісні і танці. І не дивно, що но
вий вокально-інструментальний ансамбль, 
народившись на Волині 4 роки тому, на
звали «Світязем». Своєрідним пісенним 
сувеніром для сахалінців стали обробки 
народних пісень, зроблені художнім ке
рівником ансамблю С. Чуєнком під за
гальною назвою «В'язанка», а також ком
позиція «Моя Україна».

Газета «Советский Сахалин» так від
гукнулася на виступ «Явора»: «Репертуар 
квартету справді безмежний, і хоча ос
нову його складають переважно пісні 
Росії, України і Білорусії, на концертах 
звучать твори композиторів інших брат
ніх республік, зарубіжних країн. Тонке 
нюансування, красиві голоси, музикаль
ність, рідкісне відчуття ансамблю —  все 
це приносить артистам успіх». Газета 
«Молодая гвардия» в огляді, присвяче
ному Тижню, писала: «Братнім зв'язкам 
нашим 325 років. А це означає —  живе
мо спільними думами і сподіваннями».

Естафету свята мистецтв після Сахаліне 
прийняли Курильські острови та БАМ.

Розмову вела О. МЕЛЬНИК

КИЇВСЬКА ОПЕРА В МОСКВІ

Цьогорічні гастролі Київського акаде
мічного театру опери та балету ім. 
Т. Г. Шевченка у Москві були присвячені 
325-річчю возз'єднання України з Росією. 
Українські митці показали на сценах Ве
ликого театру Союзу РСР та Кремлів
ського Палацу з'їздів опери «Фауст» 
Ш. Гуно, «Лючія ді Ляммермур» Г. Доні- 
цетті, «Орфей та Еврідіка» Х.-В. Глюка, 
«Хованщина» М. Мусоргського, «Катери
на Ізмайлова» Д. Шостаковича, «Тихий 
Дон» І. Дзержинського, «Русалчині лу
ки» М. Леонтовича, «Запорожець за Ду
наєм» С. Гулака-Артемовського, «Миле
на» Г. Майбороди та балети «Жізель» 
А. Адана, «Ромео і Джульєтта» С. Про- 
коф'єва, «Спартак» А. Хачатуряна, «Бі
лосніжна та семеро гномів» Б. Павлов- 
ського, «Лісова пісня» М. Скорульського, 
«Дівчина і Смерть» Г. Жуковського.

«Київську оперу давно справедливо 
називають театром високої вокальної 
культури»,—  пише Ю. Корєв у газеті 
«Правда» (11. 7. 1979 р.). Цю ж думку 
підтримують Ін. Попов у статті «Примно
жуючи творчу славу» («Советская куль
тура», 10. 7. 1979 р.) та Мик. Витвицький

Досифей — А. Кочерга в опері М. Мусорг
ського «Хованщина».

у статті «Вірність традиціям» («Известия», 
11. 7. 1979 р.). Рецензенти особливо від
значають вокально-сценічне мистецтво 
таких співаків, як Є. Мірошниченко, 
Є. Колесник, Л. Юрченко, Г. Туфтіна, 
В. Соколик, Д. Гнатюк, А. Мокренко, 
А. Кочерга, О. Загребельний, В. Федотов 
та ін. Високу оцінку здобула робота го
ловного диригента театру С. Турчака, 
хормейстера Л. Венедиктова, художника 
Ф. Нірода, режисерів М. Смолича, І. Мо- 
лостової та Д. Гнатюка.

У статтях, присвячених гастролям, ви
словлено слушні міркування щодо твор
чих шукань київського балету. Зокрема 
Мик. Витвицький відзначив успіх вистави 
«Жізель» і зробив кілька зауважень з 
приводу хореографічно-сценічного рі
шення балетів «Ромео і Джульєтта», 
«Спартак», «Дівчина і Смерть». І. Смир- 
нов у статті «Радіючи успіхам молодих» 
(«Советская культура» 6. 7. 1979 р.) роз
глядає образи, створені солістами бале
ту Л. Сморгачовою, Т. Таякіною, Р. Хиль- 
ко, В. Ковтуном, С. Лукіним, Є. Космен- 
ком, М. Прядченком.

Критики також відзначили й певні не
доробки. «Проблеми режисури вимага
ють більшої уваги,—  пише Ю. Корєв.—  
У ряді спектаклів відчувається недостат
ня робота з акторами. Декотрі інколи 
зовсім вилучаються з драматичної дії, 
обмежуючи свою «гру» кількома стан
дартними жестами. Значною мірою ста
тичні і масові сцени». І далі зазначає: «На 
нинішніх гастролях київський оперний 
колектив не показав москвичам жодної 
нової роботи своїх земляків —  сучасних 
українських композиторів». Саме про це 
пише і Мик. Витвицький у газеті «Извес
тия» (11. 7. 1979 р.).

Після виступів у Москві та Києві ко
лектив гастролював у Сочі.

Т. ОЛЕКСІЄНКО
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МУЗИЧНІ ПОДОРОЖІ

Воткінськ, Смоленськ... На батьківщині 
М. І. Глінки та П. І. Чайковського, зви
чайно, мріє побувати кожен музикант, 
надто на фестивалях, які тут проводяться 
щорічно.

Особливими, справді символічними 
були вони під час святкування 325-річчя 
возз'єднання України з Росією. Тут ви
ступили провідні митці нашої республіки, 
зокрема Державний заслужений симфо
нічний оркестр. Фестиваль у Воткінську 
був присвячений 139-ій річниці від дня 
народження Чайковського. Музика зву
чала також в Іжевську, Сарапулі і в мо
лодому п'ятнадцятирічному місті Чай- 
ковському. Головною подією стали ви
ступи нашого оркестру, в репертуарі 
якого симфонічна творчість композито
ра посідає провідне місце й значною мі
рою впливає на формування творчого 
почерку.

У концертах взяли участь диригенти —  
заслужений діяч мистецтв УРСР Федір 
Глущенко, Юрій Никоненко, солісти —  
народні артисти СРСР Зара Долуханова, 
Анатолій Мокренко, заслужений артист 
УРСР Богодар Которович, лауреат VI 
Всесвітнього конкурсу імені Чайковсько
го Михайло Плетньов, лектор-музикозна- 
вець Київської філармонії Світлана Алек- 
сєєва, артисти Іжевської філармонії.

Приємно відзначити, що до програм 
увійшли твори Костянтина Данькевича, 
Мирослава Скорика, Євгена Станковича. 
Радісно було бачити, з якою увагою слу
хачі знайомляться з творчістю україн
ських митців.

Запам'ятався симфонічний вечір у Па
лаці культури «Ювілейний». Секретар 
Воткінського міськкому КПРС С. М. Ліпа- 
това, відкриваючи його, нагадала, що у 
роки Великої Вітчизняної війни в Удмур
тію був евакуйований київський завод 
«Арсенал». Створений тут самодіяльний 
оркестр народних інструментів часто ви
ступав перед мешканцями міста.

На вечорі були виконані 5 симфонія 
Чайковського (диригент Ю. Никоненко) 
і Концерт для скрипки з оркестром Ми
рослава Скорика. Цей яскравий динаміч
ний твір у трактуванні Богодара Которо- 
вича прозвучав дуже цікаво: болісні 
сумніви речитативів, гнівні «зойки» ор
кестру, терпкі хорали і шалено стрімка 
токата —  всі ці гранично контрастні об
рази солістові вдалося об'єднати наскріз
ною філософською думкою.

До програми виступу Анатолія Мок- 
ренка ввійшли арія Онєгіна з одноймен
ної опери Чайковського та арія Богдана 
з опери «Богдан Хмельницький» Даньке
вича. Тут же на концерті співакові була 
вручена Почесна грамота Президії Вер
ховної Ради Удмуртської АРСР.

Група артистів Українського симфоніч
ного оркестру відвідала будинок-музей 
Петра Ілліча. Київські музиканти зустрі
чалися з педагогами і учнями Іжевського 
музичного училища.

Згадуючи про дні в Удмуртії, хочеться 
сказати теплі слова подяки організато
рам—  Міністерствам культури СРСР і 
УРСР, господареві фестивалю, який став 
справжнім* святом,—  Міністерству куль
тури Удмуртської АРСР.

В Іжевську в Палаці культури «Мета
лург» відбувся заключний концерт. Крім 
Другого фортепіанного концерту Чайков
ського (соліст М. Плетньов), виконувала
ся Перша симфонія О. Скрябіна. У цьому

ранньому скрябіновському творі дири
гент Ф. Глущенко знайшов цікаві дина
мічні відношення, переконливі темпові 
градації. Особливо проникливо у своїй 
ліричній витонченості прозвучала третя 
частина. Її ніжну поетику прикрасила 
трепетна тема кларнета у чудовому ви
конанні соліста оркестру В. Тимця. Після 
концерту головному диригентові Ф. Глу- 
щенку і піаністу М. Плетньову були вру
чені Почесні грамоти Президії Верхов
ної Ради Удмуртської АРСР, солістам і 
артистам оркестру —  грамоти Міністер
ства культури республіки.

Державний заслужений академічний 
симфонічний оркестр України побував 
також у древньому Смоленську на му
зичному фестивалі, присвяченому 195- 
річчю від дня народження Михайла Іва
новича Глінки. В урочистому концерті, 
програму якого склали твори Глінки, взя
ли участь народні артисти СРСР Марія 
Бієшу, Світлана Данилюк, Євген Несте
ренко. У наступних концертах прозвуча
ли П'ята симфонія П. Чайковського (ди
ригент Ю. Никоненко), Концерт для 
скрипки з оркестром М. Скорика (соліст 
О. Криса), Перша симфонія О. Скрябіна і 
Симфонієта Є. Станковича (диригент 
Ф. Глущенко), Перший концерт для 
фортепіано з оркестром Д. Шостакови- 
ча (соліст М. Петров).

Після виступів в Удмуртії і на Смолен- 
щині українські музиканти виїхали в 
гастрольну подорож до Болгарії.

В. БЄЛЯКОВ
Воткінськ — Смоленськ

ЮВІЛЕЙ ПЕДАГОГА

Нещодавно музична громадськість відзна
чила 75-річний ювілей викладача співу 
Львівського музичного училища П. Р. Кол- 
біна. 50 років життя віддав він музично- 
педагогічній діяльності, виховавши понад 
шістдесят співаків — солістів оперних те
атрів, філармоній, педагогів. Серед його 
учнів народний артист БРСР 3. Бабій, за
служені артисти УРСР В. Герасимчук, 
Г. Кузовков, Л. Невинний, С. Степан, 
М. Свірська, артисти М. Чайковський, А. Сен- 
ник, Т. Куценко та інші.

Дитинство Петра Родіоновича минуло на 
Уралі. Він працював розсильним губвійськ- 
комату, телеграфістом на залізниці, вчився 
в музтехнікумі у Свердловській, а потім 
Ленінградській консерваторіях. Свій твор
чий шлях почав у Свердловоькому театрі 
опери та балету, виконуючи партії лірико- 
драматичного тенора. З 1945 р. П. Колбін 
працює у Львівському музичному училищі.

Доброзичливість і тонкий такт педагога 
поєднуються з вимогливістю, рішучістю, 
сміливістю у вирішенні неординарних ви
падків. Ще й досі львів’яни пам’ятають 
дебют учениці Петра Родіоновича в опері 
А. Понкіеллі «Джоконда» на сцені театру 
опери та балету ім. І. Франка, коли артист
ці хору Т. Куценко доручили підготувати 
складну й відповідальну заголовну партію. 
Головний диригент театру І. Лацанич і пе
дагог повірили в можливості юної хорист
ки. Нині талановита оперна співачка ус
пішно працює солісткою. А відомий драма
тичний тенор 3. Бабій, прийшовши в клас 
П. Колбіна, співав... басом. Тут було пра: 
вильно визначено тип голосу, який сьогодні 
хвилює шанувальників оперного мистецтва.

Природжений педагог, П. Колбін завжди 
намагається побачити в початкуючому спі
вакові індивідуальність, вчить не тільки 
вільно володіти голосом, а й бути гідним 
громадянином своєї країни.

Ми радіємо творчим успіхам цієї талано
витої, чуйної людини, яка віддає тепло 
своєї душі, знання, досвід вихованню арти
стичної молоді.
Л ьвів  М. КАЦАЛ

нформація

Камерний оркестр Музично-Хореографіч
ного товариства Грузії створений менш ніж 
три роки тому. Сімнадцять молодих музи
кантів виступають разом з камерним хо
ром Товариства.

У програмах — твори вітчизняної та за
рубіжної класики, сучасна музика. Оркестр 
знайомить слухачів з творчістю С. Насідзе, 
Р. Габічвадзе, Н. Мамісашвілі, Т. Бакура- 
дзе. Очолює колектив Шавле Шалакідзе. 
З ним виступає також диригент симфоніч
ного оркестру Грузинського радіо й теле
бачення Вадим Шубладзе. Перед слухачами 
виступали піаністка Л. Мікава, органіст 
Г. Мешвелішвілі, співачка С. Іоселіані, 
солісти Одеського академічного театру опе
ри та балету — народна артистка СРСР 
Н. Ткаченко та заслужений артист УРСР 
Е. Іванов, лауреат міжнародних конкурсів, 
проректор Одеської консерваторії кларне
тист К. Мюльберг та піаністка М. Глазу- 
нова.

А в Тбілісі раніше побували камерні ко
лективи й солісти Одеської філармонії, ка
мерний оркестр Будинку вчених. Творча 
співдружність музикантів двох братніх рес
публік міцніє, намічено нові обмінні кон
церти.

Одесити познайомилися також з мисте
цтвом талановитого піаніста лауреата між
народних конкурсів Лексо Торадзе, який 
виконав Третій концерт С. Прокоф’єва та 
Перший концерт П. Чайковського у супро
воді симфонічного оркестру Одеської фі
лармонії (диригент Георгій Гоцирідзе).

□ -----------
П’ятнадцять років тому в Одеському Па

лаці піонерів та школярів імені Яші Гор
дієнка створено ансамбль скрипалів. У йо
го складі — учні всіх музичних шкіл міста, 
сто юних скрипалів. Незмінним керівником 
ансамблю є викладач музичної школи № З 
Б. Гонтар, йому допомагають педагоги 
Р. Магаршак, О. Кириченко, Л. Шевальова, 
Т. Лелюхіна, О. Фарварщук.

У репертуарі дитячого колективу — твори 
Глінки, Глазунова, Лисенка, Гліера, Шоста- 
ковича, Данькевича, Кос-Анатольського, 
Пахмутової, Чичкова, зарубіжних компози- 
торів-класиків, обробки народних мелодій.

«Сто скрипок Одеси» часто виступають у 
школах, будинках культури, на підприємст
вах, в Палаці піонерів. Учні побували з 
концертами на ВДНГ у Москві, в Києві. 
Ансамбль удостоєний звання лауреата рес
публіканських конкурсів дитячої художньої 
творчості.

□ ------------
Щороку студенти і викладачі музпедфа- 

культету Дрогобицького педінституту зу
стрічаються з композиторами — народним 
артистом УРСР А. Кос-Анатольським та 
заслуженим діячем мистецтв УРСР Є. Ко
заком.

Цього разу випускників вітали гості з 
Львівської державної консерваторії — до
цент Т. Карпатська та Є. Козак. На вечорі 
виступили студентські хори, в репертуарі 
яких прозвучали твори львівських митців.

М. ГИРЕНКО

□  ---------------------------------- *

Квітуча акація — лірична емблема Одеси. 
Тому перший республіканський фестиваль 
мистецтв у чорноморському місті назвали 
«Біла акація». Він присвячений 325-річчю 
возз'єднаний України з Росією. На ньому ви
ступили ансамбль «Березка», Уральський ро
сійський народний хор, жіночий вокально- 
хореографічний ансамбль «Таврія», Ан
самбль танцю Північно-Осетинської АРСР, 
Волинський народний хор, Ленінградський 
музичний ансамбль «У ритмі віку», тріо 
заслужених артистів УРСР Мареничів, во
кальний квартет «Явір», вокально-інстру
ментальні ансамблі «Червона рута», «Чер
воні вітрила», «Чайки», «Співаючі гітари», 
«Біла акація», камерний джаз-оркестр «Ар
сенал», Ленінградський концертний оркестр, 
симфонічний та оркестр народних інстру
ментів Одеської філармонії...

Завершилося свято дружби великою теат
ралізованою виставою «Ми за мир, за друж
бу». Тисячі одеситів та гостей міста при
йшли на стадіон Чорноморського пароплав
ства, де прозвучали заключні акорди «Білої 
акації»*
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