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ПЕРЕДМОВА
Сучасний етап розвитку гуманітарних наук передба
чає інтеграцію різних її галузей, міждисциплінарний під
хід до явищ мистецтва. Особливо це необхідно при напи
санні «Історії музичної культури». Розвиток культурології,
зокрема музичної, стимулює поглиблене вивчення музич
ної культури.
Якщо під музичним мистецтвом розуміти продукт ді
яльності композиторської творчості та музичного виконав
ства, то музична культура є значно ширшим поняттям.
У музичній культурі віддзеркалюються почуття та емоції лю
дей, їх музична свідомість (ставлення до музики, її сприй
няття). Музична культура охоплює різні сфери: музичну
творчість (народну, професійну, аматорську), різні вияви
музичного життя (виконавство в різних суспільних осеред
ках, концертне виконавство, діяльність музично-виконав
ських та музично-театральних колективів), музичну освіту,
педагогіку, музикознавство, критику, нотодрукування.
Музична культура проявляється в діяльності як окре
мих особистостей (композиторів, виконавців), так і групи
людей у різних осередках, різних інституцій (державних,
суспільних установ, товариств, творчих спілок, навчальних
закладів тощо). У результаті музичної діяльності часто ви
никають різні музично-культурні утворення (як професійні,
так і аматорські, з різними музичними смаками), свого роду
музично-звукові середовища. Тобто музична культура не є
монолітною, як і культура загалом, вона поділяється на суб
культура які представляють різні шари музичної культури
й обслуговують різні соціальні та культурні групи людей.
Музична культура є складовою частиною художньої
культури. Як і в художній культурі, у ній відображається
атмосфера епохи, духовний та емоційний стан людини різ
них часів, її ідеали та устремління. У музичній культурі
проявляються різноманітні й багаторівневі зв’язки з різ
ними галузями художньої культури.
На кожному історичному етапі виникає певний тип
культури, зокрема й музичної, пов’язаний з формуванням
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ПЕРЕДМОВА
Сучасний етап розвитку гуманітарних наук передба
чає інтеграцію різних її галузей, міждисциплінарний під
хід до явищ мистецтва. Особливо це необхідно при напи
санні «Історії музичної культури». Розвиток культурології,
зокрема музичної, стимулює поглиблене вивчення музич
ної культури.
Якщо під музичним мистецтвом розуміти продукт ді
яльності композиторської творчості та музичного виконав
ства, то музична культура є значно ширшим поняттям.
У музичній культурі віддзеркалюються почуття та емоції лю
дей, їх музична свідомість (ставлення до музики, її сприй
няття). Музична культура охоплює різні сфери: музичну
творчість (народну, професійну, аматорську), різні вияви
музичного життя (виконавство в різних суспільних осеред
ках, концертне виконавство, діяльність музично-виконав
ських та музично-театральних колективів), музичну освіту,
педагогіку, музикознавство, критику, нотодрукування.
Музична культура проявляється в діяльності як окре
мих особистостей (композиторів, виконавців), так і групи
людей у різних осередках, різних інституцій (державних,
суспільних установ, товариств, творчих спілок, навчальних
закладів тощо). У результаті музичної діяльності часто ви
никають різні музично-культурні утворення (як професійні,
так і аматорські, з різними музичними смаками), свого роду
музично-звукові середовища. Тобто музична культура не є
монолітною, як і культура загалом, вона поділяється на субкультури, які представляють різні шари музичної культури
й обслуговують різні соціальні та культурні групи людей.
Музична культура є складовою частиною художньої
культури. Як і в художній культурі, у ній відображається
атмосфера епохи, духовний та емоційний стан людини різ
них часів, її ідеали та устремління. У музичній культурі
проявляються різноманітні й багаторівневі зв’язки з різ
ними галузями художньої культури.
На кожному історичному етапі виникає певний тип
культури, зокрема й музичної, пов’язаний з формуванням
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відповідної картини світу, світоглядом людей, їх світо
сприйняттям. Музична культура розвивається за своїми
законами, але її розвиток зумовлений також історичною та
соціокультурною ситуацією. На музичній культурі позна
чаються історичні умови її функціонування, світогляд і сві
товідчуття суспільства і митця, ідейні, естетичні та мисте
цькі течії. Тому до вивчення історії музичної культури не
обхідний комплексний підхід, її розгляд в історичному
контексті та у зв’язку з художньою культурою загалом.
На різних історичних етапах у музичній культурі від
буваються суттєві зміни, кожна епоха має характерні іма
нентні особливості. Через це одним із завдань курсу історії
української музичної культури є усвідомлення студентами
динаміки розвитку музичної культури, її специфіки на кож
ному етапі, у різних типах культури, розгляд цієї специфі
ки як у різних жанрах музичної творчості, так і в інших га
лузях музичної культури. Важлива увага при розгляді му
зично-культурного процесу повинна належати творцеві
музики. У музичній культурі простежується поступовий
перехід від анонімної творчості до авторської, і особа твор
ця змінюється в різні епохи, по-різному проявляються йо
го естетичні та творчі засади, його індивідуальний стиль.
Між різними історичними періодами розвитку музич
ної культури існує тяглість, ознаки спадкоємності поєдну
ються з появою в культурі нового (традиція та новатор
ство). Усе це необхідно враховувати при розгляді динаміки
музично-культурного процесу.
Основна сутність музичної культури відображається
в стилі, який визначається сукупністю естетичних, музич
но-лексичних та синтактичних особливостей музичної
творчості. Кожна епоха має характерні особливості стилю
як у музичній творчості, так і в інших компонентах музич
ної культури (стиль виконання тощо). Тому стильовий під
хід є домінуючим у музикознавстві й продуктивний при
розгляді історії музичної культури. Поряд зі стильовою
еволюцією відбувається й жанрова еволюція.
Музична культура певного етносу на різних етапах роз
вивалася в тісних зв’язках з інонаціональними культурами,
проте вектор контактів, як і їх характер, може змінюватися.
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У зв’язку з цим виникають такі явища, як типологічна
спільність між культурами, засвоєння інонаціональних
явищ культури, їх адаптація на своєму національному ґрун
ті, створення нової якості (генерація). На кожному історич
ному етапі існують домінантні культурні зв’язки.
У кожній музичній культурі залежно від історичних
обставин, ментальності народу, комунікацій з інпптми куль
турами формується її образ і визначаються шляхи розвитку.
Суттєвою обставиною, яка негативно позначилася на
розвиткові української музичної культури, була відсутність
своєї державності протягом цілої низки історичних періо
дів і входження українських земель до інших держав (Речі
Посполитої, Австро-Угорської монархії, Російської імпе
рії), поширення тоталітарних форм управління культурою
в Україні за радянської доби. Але при цьому був і позитив
ний бік входження до інших держав, що сприяло обміну
досягненнями різних культур. Результатом такої ситуації
було співіснування української національної та інонаціо
нальних (часто панівних) музичних культур, що проявля
лися в композиторській творчості, у діяльності виконав
ських, музично-освітніх осередків. Крім того, українська
музична культура в окремі періоди розвивалася поза ме
жами української території - у Росії, Польщі, Чехословаччині, Франції, США, Канаді, РРФСР.
Починаючи з прадавніх часів, формувалася менталь
ність українського народу. Виникали психоповедінкові архетипи, які формувалися на спільній мовній, культурній та
морально-етичній основі і в ході історичного процесу мо
дифікувалися1. Але вони сприяли збереженню ідентичності
етносу в різні історичні періоди. Саме в цих архетипах кри
ються важко вловимі особливості національного характеру,
«душа народу». Хоч національний характер не залишався
незмінним, проте зберігалися й стабільні риси, які сприяли
вияву «свого» в контакті з «чужими» культурами.
Історія українського народу була складною, але укра
їнці ніколи не втрачали своєї ідентичності й витворили
' Храмова В.
До
проблеми
//Українська душа. -К., 1992. -С. 8.

української

ментальності
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великий обсяг прекрасного музичного фольклору, яким
захоплювалися в Європі ще в XIX ст. У різні історичні епо
хи в Україні з’являлися високомистецькі та національно
самобутні твори. Українська музика нині займає дуже по
важне місце не тільки в пострадянському культурному
просторі, а й у сучасному світі загалом.
Періодизація історії української музичної культури
у пропонованому підручнику зумовлена специфікою її роз
витку, історичними обставинами та особливостями худож
нього процесу, які впливали на неї.
Важливим методологічним принципом при вивченні
історії української музичної культури є історизм, яким
передбачено вивчення музичних явищ у розвитку,
у зв’язку з історичним та загальнокультурним контекстом.
Необхідно враховувати й причинно-наслідковий
принцип, завдяки якому вдається осягнути специфіку
музично-історичного процесу на різних етапах.
«Історія української музичної культури» — це пер
ший підручник для вищих навчальних закладів, у якому
ця культура розглядається від епохи «Архаїки» й до сучас
ності та у широкому соціокультурному контексті.
У підручнику використано стильовий принцип. Поєд
нуються музично-культурологічні теми (за епохами й пері
одами) та монографічні, присвячені окремим найвидатнішим композиторам. Більш детально розглядаються ті тво
ри, які стали примітним явищем музичного життя в час їх
написання та в наступні історичні періоди й мали певний
вплив на музичну культуру майбутнього.
Підручник «Історія української музичної культури»
докторів мистецтвознавства, професорів Національної му
зичної академії України імені П. І. Чайковського Лідії
Корній та Богдана Сюти заповнює низку прогалин
в історії української музичної культури. Він розрахований
на викладачів та студентів гуманітарних навчальних
закладів, у яких вивчаються курси «Історія української
музичної культури», «Історія української музики» та
«Історія української культури».
Лідія Корній
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ЧАСТИНА ПЕРША
(Лід ія Ко рн ій )
@A тBп
Територія України, що міститься в центрі Європи,
з родючими землями, мальовничими краєвидами, м’яким
кліматом була і є благодатним краєм для народження тала
новитих митців музичного мистецтва - композиторів і ви
конавців. Коріння української музики сягає прадавніх часів
ще дохристиянської епохи, коли пращури українців ство
рювали народні пісні, пов’язані з язичницькими обрядами.
Відголоски цих пісень збереглися в українському фольклорі
й донині. Український музичний фольклор є одним із найбагатших серед музичного фольклору європейських наро
дів: дослідники нараховують до 500 000 українських народ
них пісень. Серед них різні жанри: календарно-обрядові,
епічні (історичні пісні, думи), лірико-епічні, ліричні пісні,
різноманітні танцювальні пісні, інструментальна танцюва
льна музика й танці, інструментальні награвання. На кож
ному історичному етапі виникали нові зразки народної твор
чості, але при цьому зберігалися й найбільш популярні з
попередніх епох. Тому український музичний фольклор,
який дійшов до нашого часу в записах і в народній
пам’яті, - це справжній музичний скарб. Він розкриває ду
ховне життя народу на різних історичних етапах. У піснях
відбилася історія народу, його ментальність, світосприйнят
тя й багатобарвна гама почуттів.
Записи українського музичного фольклору стали
з’являтися переважно з XIX ст. - в епоху Романтизму, коли
в усій Європі з особливим пієтетом ставилися до фолькло
ру й почали його фіксувати. Укладачі збірок українських
народних пісень записували ті зразки, що були поширені в
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сільському та міському побуті. Серед них - і авторські піс
ні, які відзначалися високим мистецьким рівнем.
Становлення професійного мистецтва на українських
землях почалося з церковної музики, яка стала розвивати
ся після прийняття християнства в Києві" Спочатку це був
одноголосний церковний спів (монодія).'Подібно до того,
як григоріанський хорал у Західній Європі був важливим
інтонаційним джерелом для розвитку багатоголосної му
зики, так і інтонації української церковної монодії викорис
товувалися творцями церковної музики та кантів.' Розквіт
української духовної музики припадає на епоху Бароко
(XVII - перша половина XVIII ст.). Українські композито
ри, творячи в бароковому стилі, писали багатохорні ком
позиції (партесні концерти), які в найкращих зразках
(творчість Миколи Дилецького, Симеона Пекалицького
таін.) за мистецьким рівнем не поступалися тогочасній
духовній західноєвропейській та польській музиці, з якою
українська музика підтримувала тісні зв’язки. Ще вищий
етап розвитку духовної музики припадає на другу полови
ну XVIII ст. (творчість видатних композиторів Максима
Березовського, Дмитра Бортнянського, Артема Веделя).
Записи давньої світської професійної музики (за ви
нятком світських кантів), яка побутувала в міському сере
довищі, до нашого часу майже не дійшли. Проте відомо,
що світська музика - інструментальна та вокальна - функ
ціонувала у придворному та магнатських осередках, у яких
працювали професійні музиканти. У другій половині
XVIII ст.
українські
композитори
М. Березовський,
Д. Бортнянський, які творили в Росії та в Італії, писали ін
струментальну музику та опери. Вони - перші українські
композитори, опери яких з успіхом були поставлені в Іта
лії. З другої половини ХУЛІ ст. в епоху класицизму утвер
джуються нові принципи музичного мислення, нові сти
льові норми, на які спиралося музичне мистецтво в XIX ст.
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Важливим періодом у розвитку української музики
стало XIX ст. Активне звертання до фольклору, свідоме
прагнення до національної самобутності музичного мис
тецтва, що було характерним для епохи Романтизму, сут
тєво оновило українську музику й надало їй специфічних
рис. Українська музика набула національної своєрідності в
усіх жанрах. У цьому значна заслуга М. Лисенка. Як і інші
представники національних композиторських шкіл XIX ст.
(Михайло Глинка, Станіслав Монюшко, Едвард Гріг,
Бедржих Сметана та ін.), Микола Лисенко вперше в Украї
ні створив музику, у якій поєднано високу професійність і
виразну національну самобутність (до XIX ст. композитори
не надавали значної уваги національному колоритові)ҐНа
його творчості позначилося багатство українського музич
ного фольклору. До М. Лисенка в XIX ст. музично-творчий
процес був сповільнений, композитор же значно активізу
вав його і дав новий імпульс для наступних поколінь.
У творчості М. Лисенка повною мірою розвинувся націона
льно-романтичний стильовий напрям, якого дотримували
ся також і його послідовники (Кирило Огеценко, Микола
Леонтович, Яків Степовий, Станіслав Людкевич та ін.).
XX ст. в українській музиці, як і в європейській зага
лом, відзначається стильовою строкатістю; часто в ній
співіснують різні стильові напрями, навіть у творчості од
ного композитора. У XX ст. романтизм не згасає, а збага
чується модерними стильовими рисами (неоромантизм).
Композитори звертаються до фольклору, але при цьому
використовують новішу композиторську техніку (неофольклоризм). Вони своєрідно інтерпретують музику ми
нулих епох (неокласицизм). Прояв нового світобачення в
композиторській творчості впливав на стильові особливос
ті музики (експресіонізм та інші модерні напрямки). Був в
українській музиці й авангардизм, хоч він і не отримав та
кого розвитку, як у Європі. Значного поширення набуло
поєднання в одному творі різних стилістичних пластів,
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іноді — включення до нього цитат із написаних у різні епо
хи творів, які належали до різних стильових напрямів.
Тобто існувало й існує явище полістилістики, що значно
збагатило українську музику XX - початку XXI ст.
Українська музика протягом усієї своєї історії розви
валася в тісних контактах з інонаціональними музичними
культурами. Ці контакти мали не однаковий характер.
На різних етапах відбувалося засвоєння досягнень інших
культур, і внаслідок поєднання «чужого» та «свого» виника
ли самобутні явища української музики. На період Серед
ньовіччя (X - XIV ст.) припадає засвоєння візантійської та
болгарської церковної музики, хоч з’явився і свій київ
ський варіант православного церковного співу. В епоху
Бароко спостерігалася орієнтація на Польщу й Італію, і під
впливом концертуючого стилю багатоголосної церковної
музики цих країн виникає український самобутній партесний церковний спів.
Класицистичний стиль в українській музиці в другій
половині XVHI ст. також виник під впливом італійської,
німецької музики, творів композиторів мангеймської шко
ли. Композитори-романтики орієнтувалися на різні націо
нальні культури - російську, польську, західноєвропейські.
У XX ст. ще більше розширюються зв’язки української му
зики з країнами Східної та Західної Європи, США.
Належність України до різних державних утворень
породжувала ситуацію, коли українська музична культура
не тільки сприймала досягнення інших культур, а й впли
вала на музичну культуру цих держав; виникали також
типологічно спільні музичні явища.
Музичне мистецтво розвивалося за своїми іманент
ними законами. Однак вплив на нього мала й соціокультурна ситуація. На українській професійній культурі негатив
но позначилося те, що українці в різні історичні періоди не
мали власної держави і зазнавали національного гноблен
ня. Зокрема у Наддніпрянській Україні, яка належала до
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Російської імперії, різні заборони щодо виконання творів
українською мовою, їх видання тощо не давали україн
ському музичному мистецтву розвиватися повного мірою.
Труднощі з розвитком української культури були й у західно
українському регіоні, особливо в часи його входження до
Речі Посполитої та Австро-Угорської монархії. Крім того, в
умовах заблокованості української культури українські му
зиканти переїжджали в Польщу, у Росію та в і ниті країни.
Там розгорталася їхня творчість, і вони сприяли розбудові
тамтешніх культур. Негативним чинником у розвитку му
зичного мистецтва в XX ст. у Радянській Україні (як і в ін
ших республіках СРСР) було втручання комуністичних
партійних органів у творчий процес митців і диктування
напрямів розвитку музичного мистецтва. Ці органи здійс
нювали ідеологічний тиск, а з непокірними митцями жорс
токо розправлялися. У такій ситуації витворився ідеологічно
зорієнтований напрям музичного мистецтва (переважно у
вокальних жанрах), який за змістом відповідав більшови
цьким настановам. Поряд із цим розвивалася композитор
ська творчість, яка, незважаючи на ідеологічний тиск,
представляє справжнє високе музичне мистецтво. Воно
у 20 - 60-х роках розвивалося у творчості класиків україн
ської музики Бориса Лятошинського, Левка Ревуцького,
Віктора Косенка та ін.
Деяке покращення політичної ситуації щодо розвитку
музичного мистецтва припадає на бОні роки XX ст. У цей час
розпочалася творча діяльність композиторів нового поко
ління - Мирослава Скорика, Леоніда Грабовського,
Валентина Сильвестрова, Євгена Станковича, Лесі Дичко
та ін. Тільки з 80-х років припинився адміністративнопартійний вплив на творчий процес композиторів в Украї
ні. Українська музика XX ст. поступово входить у світовий
музичний простір, найкращі твори українських компози
торів звучать у концертних залах Європи, СІЛА та інших
країн.
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1. ЕПОХА АРХАЇКИ
Українська музична культура має прадавню історію й
пов’язана з формуванням та розвитком українського етно
су. Її витоки сягають ще усної народнопісенної творчості
предків українців, які жили на території сучасної України.
Найдавнішою є епоха Архаїки. Термін «архаїка»
використовують для позначення найбільш віддаленого від
нас періоду, а епохою Архаїки називають період первісно
общинного способу життя людей, коли панував міфологіч
ний, фольклорний тип культури. На українських землях
ця епоха тривала до виникнення держави Київської Русі.
Як свідчать учені, первісна людина сучасного типу
з’явилася в наших краях ще в епоху кам’яного віку (близь
ко 300 тисяч років тому). Завдяки родючим землям і доб
рому клімату ця територія здавна була щільно заселена
різними племенами. Епоха Архаїки на сучасній території
України почалася ще в кам’яному віці.
Учені відзначають особливості еволюції життя людей
на нашій території в період палеоліту, мезоліту, неоліту.
Основними джерелами відомостей про культуру цього три
валого періоду є археологічні знахідки. Про естетичні уяв
лення людей свідчать віднайдені різні прикраси, орнамен
ти, якими оздоблювали посуд, тощо. Серед археологічних
предметів з цих давніх часів є й музичні інструменти. З епо
хи палеоліту (20 тис. років до н. е. ) в селищі Мезин на Десні
(недалеко від Чернігова) археологи знайшли ансамбль уда
рних інструментів, зроблених із різних кісток мамонта. Ці
ударні інструменти могли використовуватися під час яко
гось колективного ритуального танцю. З епохи палеоліту на
території України знайдено й духові інструменти. Так, на
Буковині (стоянка Молдова Кельменецького району Черні
вецької області) археологи знайшли інструменти типу
флейти з часів пізнього палеоліту (40 - 15 тис. років
до н. е.). У Маріупольському могильнику з часів неоліту
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(VI — IV тис. до н. е.) було знайдено сім дудочок, які лежали
разом. Вони виготовлені з пташиної кістки з дуже тонкими
стінками і зверху прикрашені поперечними насічками.
Епоха Архаїки відзначається особливою близькістю
людини до природи. У цю пору було таке відчуття й розу
міння природних явищ, яке згодом людина втратила, коли
віддалилася від природи. З цього часу зароджується культ
природи і формується первіснообщинний дуалістичний
анімізм1, який базувався на одухотворенні природи. З цих
архаїчних часів, мабуть, походять відомості про властивос
ті різних рослин, дерев, які використовувалися для ліку
вання людини, для її життя. Очевидно, з епохи Архаїки
розпочалися традиції лікування рослинами, так званої на
родної медицини, які передавалися від покоління до по
коління, і багато що збереглося до нашого часу.
Залишки анімістичного язичницького світогляду про
стежуються в українській етнографії: у різноманітних віру
ваннях, текстах народних пісень, які дійшли до нашого часу.
Відтоді, коли виникли стародавні держави на Сході
(Єгипет, Асиро-Вавилонія, Сирія, Китай та ін.) і до перших
століть н. е., на території сучасної України відбувалися різ
ні історичні процеси: вона заселялася доволі розвиненими
етносами, унаслідок етнічного розвитку згодом формува
лися предки українців. У V тис. до н. е. на території Право
бережної Україні осіли хліборобські трипільські
племена і протрималися тут до IIIтис. до н. е. Витоки
трипільської культури ведуть до Нижньої Наддунайщини,
на Балкани і далі - у країни Близького Сходу. Антрополо
ги дійшли висновку, що трипільці належать до східносередземноморського антропологічного типу, відмінного
від слов’янського. Трипільці, за дослідженнями більшості
вчених, не були безпосередніми предками українців, але
високорозвинена трипільська культура відіграла велику
1 Анімізм — віра в існування духів, що керують усім матеріаль
ним світом (від лат. anima, animus «душа», «дух»).
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роль в історії Середньої Наддніпрянщини - піднесла її гос
подарський та культурний рівень і заклала міцний фунда
мент для високого культурного розвитку наступних етноплемінних утворень, серед яких були й предки українців.
Трипільці мали язичницькі уявлення хліборобського
спрямування: визнавали культ родючості й поклоніння
відповідній богині, використовували релігійні обряди під
час зимово-весняних хліборобських свят, шанували богів
грому, сонця, неба, вітру. В ареалах трипільської культури
археологи знаходять багатоорнаментовану кераміку із
зображенням людей, тварин і цілих сюжетних сцен.
У середині П тис. до н. е. на території сучасної Украї
ни з’явилися слов’яни як окремий індоєвропейський ет
нос. За відсутності в цьому ареалі глобальних природних
катаклізмів народні духовні традиції передавалися від по
коління до покоління. Ранні слов’яни і неслов’янські пле
мена, які тут жили, робили свій внесок у матеріальну та
духовну скарбницю пізнішого українського етносу.
Пращурами українців були слов’яни, які називали
себе сколотами. Вони жили на Наддніпрянщині про
тягом IX - VH ст. до н. е. Ці племена займалися хлібороб
ством, скотарством, торгували з Причорномор’ям (грець
кими колоніями Ольвією, Херсонесом), яке тоді належало
до Греції. За свідченням Геродота, Ольвія мала ще назву
«Торжище Борисфенітів» (тобто дніпрян, бо Борисфеном
називали Дніпро). Ще в той час наші предки мали можли
вість ознайомитися з античною культурою. Ольвія та
Херсонес тоді були великими містами з храмами й театра
ми. У VH ст. до н. е. слов’яни-сколоти києво-черкаського
регіону увійшли до складу Скіфії, яку утворили на чор
номорській Наддніпрянщині кочові іранські племена скі
фів. Як свідчать дослідники, скіфські впливи проявилися в
матеріальній і духовній культурі наших предків. У скіфів
слов’яни запозичили поняття верховного Бога (ним став
Перун), а також інші божества - Бога сонця (Хоре), Бога
землі й підземного царства (Симирагл), поклоніння річ14
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кам та ін. Скіфські впливи позначилися навіть на україн
ському народному орнаменті, у якому замість традиційних
геометричних елементів почалося відтворення рослинного
й тваринного світу (зображення листя, квітів, півнів,
зозуль, жар-птиць тощо).
З початком нової ери намічається диференціація
слов’ян на західних та східних. Предками українців була та
частина східних слов’ян, які жили на території сучасної
України. Уже в II - V ст. її південний ареал досягнув висо
кого матеріального й духовного рівня. Тут сформувалася
так звана Черняхівська культура (назва походить
від села Черняхів Кагарлицького району на Київщині, де
вперше були знайдені пам’ятки цієї культури). Вона від
значалася значними успіхами в металургії: носії цієї куль
тури виплавляли й обробляли сталь, виготовляли різно
манітні прикраси з кольорових металів. Археологічні роз
копки свідчать про те, що в черняхівців були навіть деякі
хірургічні інструменти.
Східні слов’яни Черняхівської культури підгримува
ли торговельні зв’язки з грецькими містами. Вони створи
ли свій оригінальний хліборобський календар, знайдений
на Київщині. Це - своєрідна орнаментальна стрічка на він
чику глиняної чаші, поділена на 12 секцій - місяців року.
У кожній секції зображено найхарактерніші для певного
місяця явища природи та символи сільськогосподарських
робіт. Такі чаші, очевидно, мали ритуальне призначення й
використовуватися при магічних обрядах. З П ст. н. е.
у черняхівських племен поступово формується політичне
об’єднання, що переросло в Антську державу з демо
кратичним устроєм.
У другій половині І тис. н. е. східні слов’яни на тери
торії сучасної України відзначалися високим рівнем еко
номічного й соціального розвитку. Це створило передумо
ви для переходу від первіснообщинного до феодального
ладу. У VI - VII ст. тут виникають союзи сусідніх племен,
що були політичними об’єднаннями державного типу,
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тобто своєрідними князівствами. Племінні союзи мали
своїх князів, стольні міста й ремісничі центри. У межах су
часної України ці союзи-князівства називалися полянами,
дулібами, волинянами деревлянами, сіверянами, уличами,
тиверцями, білими хорватами. Вони різнилися деякими
особливостями матеріальної культури, а також мовними
діалектами та народними звичаями. На основі цих союзів
племен, як відзначають учені, із середини І тисячоліття
(V-VIст.) починає формуватися український
етнос*. Це співвідносилося із загальними закономірнос
тями етногенетичного процесу в тогочасній Європі. Саме з
середини І тисячоліття, після Великого переселення наро
дів і падіння в 476 р. Західної Римської імперії, «простежу
ється безперервний розвиток не тільки українців, а й ін
ших народів <...> французів, іспанців, англійців, німців,
румунів, чехів, поляків»12. Серед праукраїнських союзів
племен найрозвиненішими були поляни, які згодом стали
називатися Руссю й відіграли провідну роль в утворенні
ранньої української держави - Київської Русі.
Зразки музичної творчості предків українців за цей
тривалий історичний період, на жаль, до нас не дійшли, бо
це був період усно-слухової народної традиції поширення
пісень. Але відголоски світогляду людей цих найдавніших
епох та їхньої народнопісенної творчості збереглися в
українському фольклорі.
У цей період формувався фольклорний тип
культури, пов’язаний з міфологічно-ритуальним дій
ством. У фольклорному типі культури нероздільними були
функції творця - виконавця - слухача. Для міфологічного
ритуалу характерна система символів, а для мови цієї
1 ЗалізнякЛ. Від склавинів до української нації.- К., 1997.С. 63— 66; ПівторакГ. Походження українців, росіян, білорусів та
їхніх мов. — Вид 2. — К., 2004. - С. 34.
2ЗалізнякЛ. Від склавинів до української нації.- К., 1997.С. 63 - 64.
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культури типовим був синкретизм слова, співу і танцю.
У той давній час формувалася міфологія українського на
роду, виникали первісні жанри народних пісень, які пере
давалися від покоління до покоління. Саме в найдавнішому
пласті українського музичного фольклору- календарнообрядових та родинно-обрядових піснях простежуються
архаїчні ознаки, пов’язані з язичницьким світоглядом,
який був панівним у дохристиянську епоху. Хоч у язич
ництві різних народів спостерігається багато спільного,
проте в кожного народу воно мало й чимало місцевих особ
ливостей. Тому вже в язичницькому світогляді слов’ян
ських племен південної Русі можна помітити найдавніші
витоки українського менталітету й етнічної сутності, з яких
виростала українська нація та її духовність.
На думку дослідників, специфікою язичницького
комплексу є своєрідний характер його еволюції, у ході яко
го нове не витісняло старого, а нашаровувалося на нього,
додавалося до старого. Язичницькі звичаї не зникли й піс
ля введення християнства в Україні, а стали співіснувати з
християнськими обрядами і в зміненому вигляді дійшли
до нашого часу. Тому серед календарно-обрядових та ро
динно-обрядових пісень можна помітити релікти дуже да
вніх часів, а також співіснування у них дохристиянських та
християнських рис.
У предків українців існували спеціальні місця «святилища» на природі (на гористій місцевості біля де
рев, річок, криниць), де здійснювали язичницькі обряди.
Там установлювали дерев’яних або кам’яних ідолів-богів
(українські археологи знайшли деяких із них). Як згадує
літописець Нестор, жертви приносили різним богам:
Перунові, Хорсу, Дажбогові, Стрибогу, Симираглу, Макоші
та ін. Обряди відбувалися з використанням пісень та рухів,
що мали магічну функцію. Вщгомрля-тиаи^йсень можна
спостерегти в давньому калевд^нд-обрвдЗзФ^фолькло■
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К(ле*3($* - б$'3 в% F%с*% пов’язані зі
змінами пір року та хліборобськими роботами. Основною
метою календарної обрядовості було забезпечення доброго
врожаю. З цією метою здійснювали магічні дійства: звер
тання до богів родючості (Рода, Рожаниці), магічні закли
нання, вшанування й обожнювання Сонця, води, вогню.
Українські календарно-обрядові пісні мають як арха
їчні риси, так і нашарування пізніших епох. Відповідно до
пір року вони поділяються на три цикли: зимовий,
весняний та літньо-осінній. У зим в му циклі
архаїчні язичницькі елементи помітні в так званому обряді
колядування. До нашого часу в українців зберігся обряд,
коли групи людей (колядників) на селах і в містах ходять
по різних домах, замовляють добробут у домі, добрий уро
жай, бажають здоров’я тощо. При цьому виконують
колядки та щедрівки. У язичницьку епоху це було
пов’язане з Новим роком, який у слов’ян і давніх українців
починався з березня (22 березня — весняне рівнодення).
У колядках та щедрівках помітні залишки березневого но
воріччя. Згадується ластівка та зозуля, які за язичницьки
ми віруваннями, були вісниками весни:
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка...
Характер замовляння мають повторювані в піснях
слова «Ой дай, Боже!», «Щедрий вечір, добрий вечір. Доб
рим людям на здоров’я» тощо. В обряді колядування помі
тні елементи дуже давнього поклоніння тваринам, що
пов’язане з магією родючості. Колядники надягали маски
якоїсь тварини, яка повинна була приносити добробут гос
подарству. Давні українці такою твариною вважали козу.
Культ кози відобразився в таких словах колядки:
Де коза ходить, там жито родить,
Де не буває, там вилягає,
Де коза ногою, там жито копою...
Із запровадженням християнства обряд колядування
й колядки пристосовувалися до свята народження Ісуса
Христа.
18
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Найпоширенішими піснями вес*'* : циклу були
веснянки. Вони виконувалися ранньою весною, до по
чатку сівби. Весняні обряди з веснянками, хороводами й
танцями символізували відродження природи. Виконува
лися з метою розбудити енергію природи, закликати вес
ну. Наприкінці деяких веснянок-закличок іноді трапля
ється глісандоване вигукування «Гу!», яке, можливо,
пов’язане з давніми реліктами заклику весни або відляку
вання зими. У деяких веснянках звучать мотиви сівби:
А ми просо сіяли, сіяли,
Ой дід-ладо, сіяли, сіяли...

А також замовляння врожаю:
Орел поле ізорав
Та пшениці насіяв,
Крилечками зволочив,
А дрібен дощик примочив.
Роди, Боже, пшеницю
І всякую пашницю...
Веснянки здебільшого відзначалися енергійністю,
світлим і життєрадісним настроєм. Одну' з таких україн
ських веснянок «Вийди, вийди, Іванку, заспівай нам вес
нянку» використав Петро Чайковський у фіналі відомого
фортепіанного концерту.
З пісень л%G*ь : циклу найбільш архаїчних ознак у
купальському обряді. Язичницьке свято Купала при
падало на день літнього сонцестояння (22 червня). В укра
їнській літературі XVI - XVII ст. Купало згадується як язич
ницький бог земних плодів, якому приносили жертву.
В Україні збереглася традиція виготовлення Купала
(Марени) з гілки верби, яку прикрашали квітами та вінка
ми, ходили навколо нього й співали купальських
пісень, а потім його спалювали або топили у воді:

Ой на Купала, на Івана...
Ой там Марина подруг скликає,
Вона Купала прибирає...
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Цей обряд був пов’язаний із магією впливу на вро
жай. Відгомін давніх язичницьких вірувань є й у звичаях
розпалювати вогнище й стрибати через нього на свята
Купала. Вірили у благодатну силу полум’я, яке може впли
нути на врожай, очищати, зцілювати людей (звідси звичай
стрибати через вогонь). Християнська церква пристосува
ла свято Купала до свята Пророка Предтечі і Хрестителя
Господнього Іоанна. Через те в народі виникла комбінова
на назва цього свята - Івана Купала.
Л%G*ь - с%**%7 цикл завершується жнивними обря
дами та піснями, які виконують на початку жнив (зажинки)
та наприкінці (обжинки). У зажинковому обряді відбува
лося величання першого снопа, до якого зверталися й спі
вали йому відповідних пісень. Цей обряд був спрямований
на те, щоб заручитися прихильністю божеств родючості
(Рода, Рожаниці) з надією на їхню допомогу.
У календарно-обрядових піснях спостерігається син
кретична єдність слова, музичної інтонації та руху. У най
більш архаїчних піснях мелодика має вузький діапазон,
у якому повторюється одна невелика музична побудова —
своєрідна поспівка-формула, що часто має семантику про
хання, звертання, заклинання. Ці поспівки-формули під
порядковувалися особливостям жанру, відповідного обря
ду. Ритмічні формули пов’язані з віршовими структурами,
які сформувалися в різних жанрах календарного фолькло
ру ще в давній період.
У ладових особливостях обрядових пісень також мо
жна простежити архаїчні риси. Вони проявляються в слабо
розвиненій ладовій диференціації - стійкості і нестійкості.
Такі пісні зазвичай складаються з двох або трьох звуків.
Ладові структури давнішого походження є у піснях,
які мають вузькі звукоряди (секунди - терції), а також ангемітонні (безпівтонові) звукоряди. Своєрідного колориту
мелодиці календарних пісень надають ангемітонні трихордові та тетрахордові ладо-інтонаційні звороти («Благо
слови, мати»).
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Завдяки злиттю в епоху язичництва людини з при
родою, її одухотворенню від більшості календарно-обрядо
вих пісень віє ніжністю, чарівністю, добротою й просто
тою. Магією слова, ритму, музичною інтонацією люди за
мовляли добрі й злі сили природи. Це були своєрідні на
родні молитви до різних сил природи, різних божеств.
З часом магічна функція втрачалася, а залишалася функ
ція художньо-естетична. У пантеїзмі наших предків слід
шукати джерела того ніжного ліризму, який характерний
для українського менталітету.
У давніх українців були й $ 3и** - б$'3 в%
G$(3иц%ї G( F%с*%, пов’язані з весіллями й похоро
нами. Вес%ль*( б$'3 в%сGь уже була в полян - одного з
найбільших союзів племен, на основі яких виник україн
ський етнос. Ця весільна обрядовість розвивалася, збага
чувалася новими рисами і в традиції українського народу
збереглася як багатоденне музично-драматичне дійство,
яке має залишки язичницьких вірувань. У весільному об
ряді та весільних піснях відобразився культ небесних сві
тил, яким поклонялися і від яких чекали допомоги. Релікти
такого культу помітні у весільних піснях:

Мати Оксану родила,
Місяцем обгородила,
Сонечком підперезала,
На село виряджала.
З культом небесних світил пов’язаний і звичай зобра
жати на весільному короваї сонце, місяць і зорі. Залишки по
клоніння природі й рослинам спостерігається у плетені він
ків, у заквітчуванні деревця у дівич-вечір, співанні йому пі
сень. У весільному обряді є й залишки культів води (купання
молодих) та вогню (переведення молодих через вогонь).
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П х в(ль*% б$'3и, зокрема поховальні голосіння
також мають давні архаїчні риси. Первісне значення голо
сінь зводилося до того, щоб збудити померлого і поверну
ти його до життя.
Давні язичницькі уявлення справили вплив не тільки
на обрядові пісні, а й на поетику українського фольклору
загалом, своєрідно відобразилися і в міфологічній свідомос
ті українців. Так, з обожнюванням явищ природи у давніх
українців пов’язана й характерна для українського світо
гляду символіка деяких рослин, дерев, птахів, яка відобра
зилися в поетичних текстах фольклору. Наприклад, барві
нок символізував тривалість шлюбу, любисток - вірне ко
хання, калина- красу. В українській традиції збереглася
пошана до сосни, ялини, берези й особливо до верби. Верба
та калина стали символами України. Це підкреслюється
у відомій приказці: «Без верби й калини нема України».

Про язичницькі традиції давніх українців у першій
половині X ст. писав арабський мандрівник Ібн-Русте.
У «Книзі дорогоцінних скарбів Абу-Алі Ахмеда» (30-ті роки
Хст.) він зазначив, що «на самому початку країн слов’ян
<...> знаходиться місто Куяб (так назване місто Київ Л. К.). Усі вони ідолопоклонники. Найбільше вони сіють
просо <...> Під час сівби беруть вони просяні зерна в ківш,
піднімають його вгору до неба і говорять: “Боже! Ти, що
обдарував нас їжею до цього часу, обдаруй нас і тепер нею
в достатку” <...> Є у них лютні, гуслі, і сопілки. Сопілка в
них довжиною у два лікті, лютня їхня восьмиструнна »1.
Хоч обрядові пісні почали записувати пізно, проте
вони постійно побутували в усній музичній традиції україн
ського народу. У них кристалізувалися ознаки української
ментальності, української поезії та музичної творчості.

1 Гаркави Г. Сказания мусульманских писателей о Славянах и
Русских. — СПб., 1870. - С. 265.
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У наступні історичні періоди інтонації обрядового
фольклору проникали у професійну українську музику.
Особливе зацікавлення обрядовим фольклором в україн

ських композиторів з’явилося лише в XIX ст. Одним із пер
ших почав записувати цей фольклор Микола Лисенко,
а потім - його послідовники композитори Микола Леон
тович, Кирило Стеценко, Станіслав Людкевич, фольклори
сти Климент Квітка, Філарет Колесса. Українські компози
тори створили чимало прекрасних аранжувань календар
но-обрядових пісень. Хорова обробка «Щедрик» Миколи
Леонтовича стала відомою в багатьох країнах світу. Протя
гом XIX - XX ст. українські композитори написали багато
високохудожніх творів, пов’язаних з образністю та інтона
ціями календарно-обрядового фольклору. Серед них —
кантата «Радуйся, ниво неполитая» та опера «Різдвяна
ніч» Миколи Лисенка, Друга симфонія Левка Ревуцького,
«Веснянки» Станіслава Людкевича, «Пори року» Лесі
Дичко, фольк-опера «Цвіт папороті» Євгена Станковича
таін.

З(FиG(**' G( з(в3(**' 3л' с(м к *G$ лI

1. Коли функціонував архаїчний тип культури на території
сучасної України і які його ознаки?
2. Назвіть віднайдені археологічні джерела, які свідчать
про ранні форми музичної культури.
3. Що характерно для язичницького комплексу вірувань?
4. У яких жанрах українського фольклору простежуються
архаїчні ознаки давніх епох?
5. Які словесні та музичні особливості типові для обрядо
вого фольклору?
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ОFубл%к в(*% музич*% Gв $и

Квітка К Українські народні мелодії. - К., 1922.
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року. —К., 1991.
Рек ме*3 в(*( л%Gе$(Gу$(
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2. ЕПОХА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
(X - XIV сG л%GG')
У культурі X - XIV ст. простежуються спадкоємні
ознаки попередньої Архаїчної епохи, які не щезли й відоб
ражаються в явищах культури фольклорного типу. Культу
ра цього часу ще мала ознаки язичницького світогляду, але
водночас виникають й виразні нові ознаки, пов’язані з фор
муванням нового християнського світогляду. Змістовим
центром культури нового типу є Бог, який перебуває за ме
жами світу. Тому культуру Середньовіччя, центром якої є
такий Бог, називають культурою трансцендентності
(лат. trans «за, по той бік» + scendo — «височіти»).
У середньовічній культурі джерелом і гарантом єднос
ті й упорядкування світу був визнаний єдиний Бог, явлений
в особі Ісуса Христа. Картина світу в епоху Архаїки та Ста
родавніх часів і в добу Середньовіччя була суттєво відмін
ною. Давні епохи характеризуються уявленнями про бага
тьох богів. У Середньовіччі у християн виникло усвідом
лення єдиного Бога. Бог християн - всемогутній творець
світу, який перебуває поза ним. Відповідно до цього прос
тір середньовічної культури включав два світи— «світ
Божий» і «світ земний»1. У культурі ж простежуються два
русла: - «духовно-християнське» і «світське» (народна,
придворна культури) із притаманними для них особливос
тями. Мова понять та образів у духовно-християнській га
лузі культури сформувалася під впливом системи симво
лів, зумовлених особливостями християнського світогля
ду. Основним символом середньовічної культури став
храм. У мистецтві домінувала сюжетна тематика, пов’язана
зі Святим письмом. Звеличувалася насамперед божествен
на краса. Митець не прагнув показати свою індивідуаль1 Найдорф М. И. Введение в теорию культуры: Основные поня'
тия культурологии. — Одесса, 2005.
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кість, а творив у межах уже сформованих традицій жанру,
традиційних художніх виразових засобів. Тому для Серед
ньовіччя характерна анонімність авторства творів. Літера
турні та музичні твори існували в рукописному вигляді, і
при переписуванні в них нерідко робилися зміни, тобто
вільним було ставлення до тексту твору.
Початком епохи Середньовіччя прийнято вважати
V ст. н. е., коли після падіння язичницької Римської імпе
рії завершилося формування християнської філософії й
християнської церковної організації. Верхньою межею
епохи Середньовіччя вважають період XIV - XV ст., коли в
Італії почав розвиватися гуманізм. Однак хронологічні
межі Середньовіччя в різних країнах не збігаються. Крім
того, у багатьох країнах нова середньовічна культура не
поглинула стару, а створився феномен кількашаровості
культури, що, зокрема, характерно й для України-Русі.
Наприкінці IV ст. н. е. (395 р.) Римська імперія, а ра
зом із нею і християнська церква поділилися на західну
(латинську) і східну (грецьку). У XI ст. відбувся остаточний
поділ цих церков на західну — католицьку і східну — право
славну. Якщо на ранніх етапах ще тривали взаємозв’язки
цих церков, то після їхнього розриву почалося різке проти
стояння. Хоч падіння Римської імперії відбулося в 476 р.,
проте Рим залишився центром католицизму.
Візантійська імперія проіснувала з V до XV ст. - до
часу поневолення її турецькими завойовниками. Вона була
спадкоємницею античної цивілізації і розвивала її тради
ції. Поряд із цим, у Візантії формувалася й розвивалася
християнська культура (література, архітектура, живопис,
музика), яка мала величезні здобутки. УIX - XII ст. у візан
тійській культурі зароджуються передренесансні
тенденції, які розвивалися у XIII-XTVст. Константино
поль відігравав роль центру православ’я. У Візантії імпера
тор поєднував світську й духовну владу, тому в культурі не
було такого різкого протистояння між світською і духовнорелігійною сферами. Були відмінності між Заходом і Схо
дом і щодо мови в церковній Службі. На Заході у Службі
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дозволялася лише латинська мова, а греко-візантійська
традиція не заперечувала використання в церкві націона
льних мов. У деяких монастирях хори ділилися за націо
нальностями і співали по-грецьки, по-сирійськи і т. ін.1
Середньовічне мистецтво в різних регіонах Європи
мало й значні відмінності. Вони зумовлювалися як місце
вими етнічними, так і конфесійними особливостями. Так,
наприклад, католицька церква використовувала інстру
ментальну музику під час богослужіння, а православна це
забороняла.
Початок епохи Середньовіччя на території УкраїниРусі пов’язаний із прийняттям християнства. На думку де
яких дослідників, перше офіційне хрещення України-Русі
здійснив князь Аскольд у середині IX ст.12, а загальноприй
нятим визнається факт запровадження християнства
Володимиром Святославичем у 988 р. Особливості епохи
Середньовіччя в Україні пов’язані з історичною ситуацією.
На період X - XIV ст. припадають вагомі здобутки давньокиївської культури, але згодом також і значні втрати.
Найбільшого злету вона досягнула в період існування Ки
ївської Русі. Спочатку на сучасних українських землях, на
Середній Наддніпрянщині, заселеній полянами, деревля
нами та чернігівською частиною сіверян, виникла ранньоукраїнська держава Русь із центром у Києві. Згодом влада
київського князя поширилася й на інші землі, і протягом
X - початку XI ст. Київська Русь об’єднала у своїх межах
200 племен - усі східнослов’янські й деякі неслов’янські
(балтійські, фіно-угорські, тюркські) племена.
На початку X ст. Київська Русь складалася з багатьох
незалежних князівств, тобто була нестійкою конфедера
цією, у якій проявлялися доцентрові й відцентрові тенден
ції. Назва держави Київська Русь - штучна, створена нау
1 Грубер Р. И. История музыкальной культуры : в 4 т,- Т.І.М.;Л„ 1941,-С. 438.
2 Брайчевський М. Ю. Утвердження християнства на Русі. — К.,
1988.-С. 37-76.

27

Епоха Середньовіччя

ковцями в XIX ст. Первісною назвою, відображеною у пи
семних джерелах, була «Руська земля». її знаходимо зок
рема в літопису «Повість минулих літ». Спочатку етнонім
«Русь» вживався лише стосовно її первісного ареалуСередньої Наддніпрянщини (Київщина, Чернігівщина,
Переяславщина), а згодом він поширився на всю державу.
Після розпаду Київської Русі назви Русь, руський вжива
лися як самоназви українців. Визначення «руський» у ро
зумінні «український» безперервно зберігалося протягом
багатьох століть - особливо в західних регіонах України.
Термін Україна в розумінні «край», «країна» вперше зга
дується в Іпатському літописі 1187р.: розповідаючи про
смерть переяславського князя Володимира Глібовича,
літописець відзначає: «<...> І плакали по ньому всі переяславці <.._> За ним же Україна багато потужила»1. В укра
їнській історіографії усталилася назва давньокиївської
держави — «Україна-Русь». Поняття «Русь» не має жодно
го стосунку до назви «Росія», яку на початку XVIII ст. за
провадив цар Петро І замість первісної назви російської
держави «Моксель», «Московія», «Московська держава».
На кінець X — початок XII ст., у часи князювання
Володимира Святославича, Ярослава Мудрого та Володи
мира Мономаха припадає розквіт Київської Русі. Вона ста
ла однією з провідних держав середньовічного світу з високороз виненим ремеслом, сільським господарством,
визначним політичним, релігійним і культурним центром
Києвом. Русь підтримувала зв’язки з багатьма країнами
Заходу і Сходу. Особливо тісними вони були з Візантією та
Болгарією. Будучи могутньою військовою державою,
Русь постійно відбивала напади орд степових кочових
племен (хазарів, печенігів, половців), які рухалися з Азії,
і цим не раз рятувала європейські країни від іноземного
поневолення.

1 Літопис руський / пер. Л. Махновця. - К., 1989. - С. 343.
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2.1.

ДB N о @ н о -N рO A т O я н A P Q а
г а R B S P КУЛЬТУРИ

Для епохи Середньовіччя характерна єдність різних
галузей культури, пов’язаних із християнським віровчен
ням (література, архітектура, живопис, церковний спів).
Разом вони створюють духовно-християнську галузь куль
тури, яка була домінуючою в епоху Середньовіччя. Після
прийняття Володимиром Святославичем християнства
греко-візантійського зразка основний вектор культури був
спрямований на засвоєння здобутків Візантії та Болгарії в
цій ділянці. Саме тому протягом X - XIV ст. у розвитку
культури візантійсько-православно-слов’янського ареалу
спостерігаються спільні тенденції й спільні ознаки. У за
своєнні візантійсько-болгарських здобутків культури знач
ну роль відіграв Київ, зокрема, Києво-Печерський монас
тир. Уже наприкінці X ст. після прийняття християнства в
Києві існувала досить велика грецька громада. До неї вхо
дила візантійська принцеса Анна з її численним оточен
ням, грецький митрополит і його клір, корсунські свяще
ники, серед яких був і Анастас Корсунянин, майбутній на
стоятель Десятинної церкви, та ін. У Києві поступово сфор
мувалася давньокиївська середньовічна культура. Зі сто
льного міста джерела й традиції давньокиївської духовнохристиянської культури поширювалися по всій давньо
руській державі. Цим зумовлена спільність давньоруської
духовно-християнської культури протягом X - XII ст.
Для різних галузей духовно-християнської культури
характерна опора на релігійні догми, символічна мова,
сувора канонічність, самозаглибленість. З прийняттям
християнства почала розвиватися писемна література на
Русі, яка на початку була лише релігійного змісту.
У запровадженні писемності, а також у розвитку давньо
руської літератури значну роль відіграли зв’язки Києва з
Болгарією. У Болгарії християнство було прийняте рані
ше - у 865 р., і спочатку саме там були зроблені переклади
християнської літератури з грецької на старослов’янську
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(за і нптою назвою - староболгарську) мову, яка й була за
позичена Києвом. Такі переклади робили і в Київській ми
трополії, зокрема, у Софії Київській, а потім у КиєвоПечерському монастирі. Згодом виникла й оригінальна
давньокиївська християнська література. У ній дещо змі
нилася старослов’янська мова через проникнення місце
вих граматичних та лексичних особливостей. Дослідники
називають її церковнослов’янською мовою. Успіхи в по
ширенні книжності в Україні-Русі в X - XI ст. були насті
льки великими, що деякі дослідники називають це «інфор
маційним вибухом». Цей успіх забезпечувався передусім
доступністю й зрозумілістю церковнослов’янської мови.
Із запровадженням християнства розпочалося на Русі
храмове будівництво. Ще до офіційного прийняття христи
янства в Києві була споруджена церква Св. Іллі, а відразу
після хрещення Русі за дорученням Володимира Святосла
вовича протягом 989 - 996 рр. була збудована церква
Св. Богородиці (так звана Десятинна). З цього часу почало
ся активне будівництво храмів. До середини ХІП ст. кожен
видатний київський князь вважав за свій обов’язок зали
шити після себе якусь пам’ятку: монастир або церкву. Особ
ливо відзначився в цьому Ярослав Мудрий. Він збудував
Софійський собор (за офіційною версією, закладений
у 1037 р.)1, який став центром київської митрополії. За дос
коналістю архітектурних форм, красою внутрішнього оздоб
лення ця пам’ятка належить до шедеврів світового мистецт
ва епохи Середньовіччя. Крім того, за князювання Ярослава
Мудрого в Києві були споруджені Золоті Ворота з церквою
Благовіщення та два монастирі: Св. Георгія та Св. Ірини.
В XI - ХП ст. були побудовані й інші видатні пам’ятки архі
тектури: Успенська церква в Києво-Печерському монастирі
(1073 - 1089), церква Михаїла у Видубицькому монастирі
(1070 - 1086), Михайлівська церква Золотоверхого монасти
ря (1108) та ін.
Останнім часом у науковій літературі поширюється припу
щення про те, що Софійський собор у Києві був закладений раніше —
у 1011 р., тобто ще за князювання Володимира Святославича.
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Київська культова архітектура першої половини
XI ст. спиралася на візантійські традиції в побудові храму
хрестовокупольного типу і справила великий вплив на ар
хітектуру Північної Русі. Так, наприклад, Київська Софія
стала зразком для спорудження однойменних храмів у
Новгороді, Полоцьку та інших містах. У 30-ті роки ХП і
протягом XIII ст. в Україні-Русі з’являються визначні
пам’ятки нового архітектурного й живописного роман
ського стилю, поширеного в той час у Європі (київські це
ркви - Богородиці Пирогощі на Подолі, Кирилівська церк
ва, Борисоглібський храм у Чернігові, Успенська церква в
Галичі та ін.). Внутрішнє оздоблення храмів відзначалося
художнім багатством мозаїк, фресок. Вони багатобарвною
гамою вкривали стіни, стовпи, склепіння, арки й куполи
соборів. Своєрідність тематики софійських фресок поляга
ла в тому, що поряд з усталеними канонічними зображен
нями святих у соборі зображені портрети князя Ярослава
Мудрого та членів його родини, а на вежах - фрески на
світські теми.
У «Києво-Печерському патерику» згадується ім’я одно
го з київських іконописців Атипія, який був ченцем КиєвоПечерського монастиря (XI ст.). Цей художник навчався у
грецьких майстрів, які приїжджали до Києва. Він добре
опанував мистецтво іконопису і створював ікони високого
мистецького рівня. Але іконопис з цього часу до нас не
дійшов. Зате у соборах збереглися фрески та мозаїка.
Особливо важливою галуззю духовно-християнської
культури був богослужбовий монодичний (унісонний)
спів. Саме унісонний (одноголосний) спів був єдиним ви
дом співу протягом багатьох століть у Візантії та на Заході.
Одноголосна мелодична лінія символізувала єдність по
мислів і почуттів віруючих. Це мало догматичне обґрунту
вання: «Хорал повинен бути одноголосним, тому, що істи
на єдина»1.

1 Кривцун О. А. Эстетика. — М., 2001. - С. 51.
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Ця настанова відображена і в таких словах із Літургії:
«І дай нам єдиними устами і єдиним серцем славити і
оспівати пречесне і величне ім’я твоє». Монодія мала
ознаки професійності із виробленою системою жанрів, су
ворими канонами їх використання в богослужінні, а також
канонами мелодичного змісту. На Сході (у Візантії) ініціа
торами введення монодичного співу в храмах були в IV ст.
Василій Великий та Іоанн Златоуст. З цього часу відбува
ється становлення християнської Літургії (Василія Велико
го та Іоанна Златоуста) і починають виникати церковні
жанри з відповідними текстами для співу.
Для Середньовічної епохи властивий пошук христи
янського ідеалу у співі. Отці церкви часто зверталися до
цього питання і в ранньому Середньовіччі. Характерний
аскетичний підхід до церковного співу; на перше місце
ставили його релігійно-моральну сутність. Основним при
значенням співу в церкві, за їхнім ученням, було очищен
ня, зцілення і вдосконалення душі. У співі головним вони
вважали слово і духовний зміст. Василій Кесарійський пи
сав: «Нехай язик співає, а розум нехай детально обмірко
вує зміст цього співу, щоб у ньому брали участь дух і твій
розум»1. Василій Великий наполягав на тому, щоб христи
янин прагнув до співу, «який підносить до кращого», а
«псалом - справа ангельська - духовний фіміам»*2. Цер
ковний спів став однією зі складових частин богослужіння,
важливим засобом розкриття сакрального змісту, закла
деного у слові. Іоанн Златоуст відзначав, що «ніщо так не
підносить душу, ніщо так не окрилює її, не віддаляє від зем
лі, не звільняє від тілесних оков <...> як божественний
спів»3. Теологи усвідомлювали, що естетична насолода,
яку може дати церковний спів, здатна сприяти християн
ській побожності. Гіппонський єпископ Аврелій Августин
’ Василь Кесарійський Тлумачення на псалом XXVIII (Цит. за
кн.: Музика західного середньовіччя. - К., 1976. - С. 63).
2 Герцман Е. В. Становление музыкальной культуры И Культура
Византии IV - первая половина VII в. - М., 1984. - С. 615.
3 Іоанн Златоуст. Тлумачення на псалом I, XII.
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(354 - 430) писав: «Та коли я пригадую собі мої сльози, які
я проливав під враженням церковного співу на початку
мого повернення до віри, а часом проливаю ще й сьогодні,
коли вже менше зворушуюсь самим співом, а більше сло
вами, якщо вони вимовляються чистим голосом з відпові
дною модуляцією, то знову визнаю велику користь такого
звичаю. Отож, вагаючись між небезпекою чуттєвої розко
ші й очевидним досвідом спасіння, що супроводжується
співом, я радше схиляюся, хоч і не вважаю це за конечне,
до схвалення звичаю церковного співу, щоб зачаровані
ним вуха підтримували ще дуже слабенький дух і підніма
ли його до почуття побожності»1.
На перших порах християнський спів розвивався під
впливом церковного співу Палестини, Сирії. Так, з іудей
ської традиції були запозичені різні види церковного співу:
псалмодія, антифонний2, респонсорний3, мелізматичний4
(Алілуя) співу. Але вони наповнювалися новим інтонацій
ним змістом. На початковому етапі у християнському співі
перепліталися різноманітні традиції, які розвивалися в міс
цевих християнських общинах. Ситуація змінилася з часу,
коли християнство стало державною релігією в Римі
(IV ст.). На Заході в Римі й на Сході в Константинополі здій
снювалися підсумування й синтезування традицій і вини
кали канонічні засади християнського співу. Візантійська
імперія була населена різними племенами й народами. До
створення цієї імперії всі вони протягом тривалого періоду
перебували під впливом греко-римської культури. До того
часу, поки ритуал богослужіння не був суворо канонізова
ним, у різних регіональних церквах виконувалися різнома
нітні релігійні піснеспіви. Кожний народ створював такі пі
снеспіви, які відповідали його художньому мисленню.
Однак панівне становище серед численних народів у Візан
1 Святий Августин. Сповідь. - Львів, 2008. - С. 231.
’Антифонний спів - виконання почергово двома хорами.
’Респонсорний спів - діалог між солістом і хором.
Мелізматичний спів, який базується на широкому роз
співуванні складів тексту.
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тійській імперії посідали греки, тому в центральних облас
тях держави переважали еллінські музичні традиції, і тут
канонізовані піснеспіви базувалися на давньогрецьких
формах музикування1. За часів римського папи Григорія
(590 - 604) і з його ініціативи була здійснена реформа,
пов’язана з використанням співу в латинській Літургії.
Сформована система одноголосних церковних співів
західного християнства відома під назвою григоріан
ський хорал. Протягом ІХ-ХІст. відбулося поши
рення цього хоралу в країнах Західної та Центральної
Європи. Григоріанський хорал був важливим етапом роз
витку європейської музичної культури і справив певний
вплив на візантійський церковний спів. У Візантії відбува
лася поступова зміна Літургії, її уніфікація. Тут, на відміну
від Західної Європи, не було різкого протиставлення куль
тового мистецтва і світської культури. Церковні піснеспіви
можна було почути не тільки в храмах, а й на урочистих
прийомах, зокрема придворних, на площах, вулицях Конс
тантинополя та інших міст.
В історії християнської монодії найдовшим був без
писемний період (усне передавання піснеспівів). У той час,
коли виник християнський монодичний спів (І - П ст. н. е),
уже існувала розвинена давньогрецька літерна система фік
сації музики (з III ст. до н. е.). Але монодичний спів протя
гом багатьох століть (у західній і східній християнських
традиціях) поширювався в усній формі. Очевидно, така
форма побутування цього співу найбільше відповідала то
гочасному підходу до монодії, у якій вбачали трансценден
тну сутність. Протягом століть, долаючи простір і час, усно
передавалися мелодії від доместика (керівника хору),
кантора до церковного хору. Допомагав тісний зв’язок
слова і мелод ії. Спів сприймався як входження в гармоніч
ну єдність із космосом, як відтворення резонансу вічно іс
нуючої космічної гармонії. Це означало, що не могло бути12
1 Герцман Е. В. Становление музыкальной культуры И Культура
Византии. ГУ - первая половина УП в. - М., 1984. - С. 620 - 621.
2Там само.-С. 618.
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Й МОВИ про попереднє творення музики І ЇЇ попередній за
пис1. У церковно-співацькій традиції безписемної епохи
основне значення мав не звуковисотний контур піснеспі
вів, а «унікальний емоційно-духовний стан, який відобра
жали наспіви, звернені до глибокого внутрішнього стану
молільників»2. Дописемна співацька традиція базувалася
не стільки на знанні співів, скільки на вмінні опановувати
піснеспів з голосу. Тому в усну епоху тривалий час не було
потреби в нотному письмі. Згодом з’явилися різні знаки,
пов’язані з декламацією тексту та його співом.
Тільки з VIIIст. поширилася так звана невменна
нотація (від грецького пеита - буквально «кивок», а в
переносному значенні - «знак»), яка була по суті напівусною нотацією. Найраніше виникли знаки для мелодійного
виголошення тексту. У XIX ст. цю нотацію назвали
екфонетичною («екфонус» у перекладі з грецької«виголошення»). Екфонетичні знаки використовувалися
у Візантії з IV ст. й особливо активно протягом IX - XIII ст.
З кінця XV ст. їх значення втрачається, але декламаційне ви
голошення богослужбових текстів практикується й донині
Основним принципом невменної нотації, яка вико
ристовувалася при записах мелодії наспівів, була фіксація
не кожного звука або інтервалу, а їх невеликих поєднань.
Записи такої нотації здійснювалися для того, щоб допомог
ти відновити в пам’яті контури відомих мелодій, а не від
творити невідомий твір. Тому ця нотація фіксувала напівусне існування богослужбового співу. Знаки невменної но
тації при записах церковної музики спочатку були близькі
до хірономічних знаків (невми ніби відображали рухи рук
керівника хору). Загалом же одні невми вказували на на
прямок руху мелодії, інші означали мелодичні побудови
(мелодичні формули) тощо. Таку нотацію використовува-*VIII
’ Мартынов В. И. Проблема нотного письма // Христианская
культура: вопросы теории и истории музыки. - Ростов-на-Дону,
2001.-С. 147.
Ефимова Н. И. Раннехристианское пение в Западной Европе
VIII - X столетий - М., 1998. - С. 5.
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ли при записах римо-католицького григоріанського хора
лу та греко-візантійсько-слов’янської православної моно
дії. Перші відомі пам’ятки з нотованими богослужбовими
текстами на Сході й на Заході відомі лише з IX ст.1, і вони
не піддаються розшифруванню.
У греко-візантійській традиції сформувався свій тип
невменної нотації, яка отримала назву «палеовізантійська». Особливість цієї нотації полягає в тому, що
вона не тільки визначала напрямок розвитку мелодичної
лінії, а більшість невм означали певні мелодичні побудови
(своєрідні мелодичні формули). Кожна з цих мелодичних
побудов фіксувалася окремим знаком, а нотація перетво
рилася «в систему зашифрованих мелодичних побудов»12.
Це було характерне й для невменної нотації, якою запису
валася католицька монодія (григоріанський хорал), хоча
накреслення невм було відмінним.
У східному та західному християнському світі церко
вний монодичний спів еволюціонував. Оновлювальні тен
денції в монодії простежуються з IX ст. Це спостерігається,
зокрема, у Каролінгську епоху імперії Франків (так званий
Каролінгський ренесанс), коли в монодії з’явилися нові
музично-поетичні утворення, які виникали на основі гри
горіанського хоралу (секвенції та тропи). Такі нові явища в
монодії були пов’язані з Санкт-Галленським монастирем.
Як зазначають дослідники, західно-християнська монодія
(григоріанський хорал) після XI ст. майже не розвивалася;
основна увага приділялася багатоголосному співу. Нато
мість на Сході християнства, у Візантії та інших православ
них країнах, монодія продовжує еволюціонувати. Нові тен
денції у греко-візантійській монодії простежуються в піс
неспівах із широкою розспівністю складів, що мають так
званий мелізматичний стиль. Такий новий стиль пошири
1 Мартынов В. И. Проблема нотного письма // Христианская
культура: вопросы теории и истории музыки. - Ростов-на-Дону,
2001.-С. 148.
2 Герцман Е. В. Становление музыкальной культуры И Культура
Византии. IV - первая половина VII в. — М., 1984. - С. 222.
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вся в XII ст., а в XIII - XIV ст. набув розквіту й отримав на
зву «калофонного» (в перекладі з грецького «прекраснозвучного»). Такі піснеспіви виконували солісти. Були спе
ціальні книги, у яких записували мелізматичні піснеспі
ви — «Псалтикон», «Асматикон». Творців цих піснеспівів
називали мелургами (loan Кокузель, Гліка та ін.). Про нові
явища в монодії свідчить і зміна нотації. З XI ст. в католи
цькому світі запроваджується нотолінійна система, а з се
редини XII ст. у Візантії вдосконалюється невменна систе
ма (середньовізантійська), яку вже можна відтворити.
За легендою, одним із важливих чинників у виборі
князем Володимиром греко-візантійського варіанта релігії
була краса візантійських храмів, величність та урочистість
церковної Служби. Делегація київських бояр, яка була по
слана в Константинополь для ознайомлення з греко-візантійською християнською обрядовістю, була зачарована нею.
Про це свідчить запис у «Повісті минулих літ» під 987 р.
Богослужбовий спів одразу після прийняття христи
янства в Києві, очевидно, запроваджували греки, а мож
ливо, й болгари, які приїжджали в Україну-Русь. Київська
митрополія долучилася до здобутків греко-візантійської
церковної монодії на етапі її розквіту. Була запозичена від
Візантії сувора регламентація молитов і співів, які викону
валися на різних Службах. Ігумен Києво-Печерської мона
стиря Феодосій (Печерський) у 1051 р. прийняв устав,
запроваджений у Студійському монастирі в Константино
полі, за яким було встановлено, які піснеспіви повинні бу
ли виконуватися на різних Службах протягом року. Цей
устав також регламентував монастирське життя. Керували
церковним співом у Візантії та в Україні-Русі доместики,
що в перекладі з латини означало «начальник, проводир».
Доместики вивчали з хором весь комплекс співів, необхід
них для Служби. За допомогою жестикуляції («хірономії»)
доместики нагадували хорові рухи мелодичної лінії, а та
кож забезпечували єдиний ритм. Це свідчить про те, що в
особі доместика формувався професійний тип музиканта хорового диригента.
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Від Візантії Київська митрополія запозичила весь ка
нонічний ритуал церковного співу. Використовувалися від
повідні церковно-співацькі музично-поетичні тексти, що
становлять церковну гімнографію (у перекладі з грецької
мови - «запис урочистих пісень»), перекладену церковно
слов’янською мовою. Була засвоєна вся жанрова система
гімнографії (тропарі, стихири, канони, богородичні, єктенії,
□дальні, світильні, кондаки, троїчні тощо). Візантійська цер
ковна традиція систематизувала співи за вісьмома гласами
(вони виконувалися протягом восьми тижнів). Київська мит
рополія запозичила й безлінійну систему запису піснеспівів.
В Україні-Русі застосовувалися три види безлінійної
невменної нотації: екфонетична, знаменна і кондакарна.
Екфонетичну нотацію використовували для мелодійного
виголошення текстів Євангелія, Апостола таін. Назва
«знаменна» нотація походить від церковнослов’янського
слова «знамя», що означає «знак». Монодичний спів,
який записувався цією нотацією, називають знаменним.
Знамена, що мали в рукописах специфічні позначення,
писалися зверху над текстом. Згідно з відомостями, які по
даються у пізніших азбуках, вони мали різні назви: стопиця, крюк, статія, палка, чашка, голубчик тощо.
Більш вишуканою була кондакарна нотація, яка вико
ристовувалася для урочистих співів із широким розспіву
ванням складів. На відміну від знаменної нотації, у якій кож
ному складу відповідав один або кілька звуків, у кондакарній нотації одному складу відповідала ціла група звуків.
Такою нотацією записувався мелізматичний вид співу.
Піснеспіви фіксувалися у спеціальних книгах (XI XIV ст.) з відповідними назвами: у Кондакарі вміщали
кондаки, у Стихирарі- наспіви жанру стихир, у Мінеях
службових та святкових піснеспіви розміщувалися відпо
відно до церковного календаря, у Тріодях - пісні та цвітні
піснеспіви відправ рухових днів і свят. В Ірмології фіксу
валися ірмоси, в Октоїхові об’єднувалися піснеспіви за си
стемою восьми гласів. У XV ст. сформувалася нотована
книга Обиход, у якій охоплювалися піснеспіви Всеношної
та Літургії. У цих книгах фіксувалися піснеспіви знамен38
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ною та кондакарною нотаціями, а деякі й без нотації, що
свідчить про існування в Україні-Русі в XI - XIV ст. уснослухової традиції поширення церковного співу.
Знаменна і кондакарна нотації (різновиди невменної)
використовувалися переважно для нагадування мелодії, і
тому піснеспіви з давньоруських рукописів XI - XIV ст. від
творити не вдається. У Візантії з середини ХП ст. вдоскона
лювали невменну нотацію, що давало можливість її прочи
тати. В Україні-Русі не могли не знати цих нововведень, але
ще тривалий час - аж до другої половини XVI ст. - дотри
мувалися знаменної нотації, очевидно, тому що вона відпо
відала трансцендентному уявленню про церковний спів.
Київська митрополія запозичила багато що з грековізантійського богослужіння, але в різних національних
церквах музичне оформлення богослужіння могло бути
різним1. Це залежало від національної ментальності,
місцевих традицій, а також від мови богослужіння.
До появи церковної музики в Києві в Україні-Русі
вже були великі надбання обрядового фольклору, і це не
могло не вплинути на богослужбовий спів. Тим більше, що
він записувався невменною системою, у якій значну роль
відігравало усне запам’ятовування й допускалися елемен
ти імпровізації. Дослідники простежують деякі відмінності
між накресленням знаків греко-візантійської традиції й
тими, які сформувалися в Києві. Крім того, у Києві з’яви
лися наспіви з місцевим текстом. У «Києво-Печерському
патерику» згадується творець піснеспівів Григорій, який
писав піснеспіви, присвячені пам’яті ігумена КиєвоПечерського монастиря Феодосія Печерського, київського
князя Володимира Святославича. Отже, у Києві виник
давньокиївський богослужбовий спів як
варіант православного співу християнської
церкви. У цьому співі відбувалося становлення профе
сійного музичного мистецтва.

1 Гарднер И. А. Богослужебное пение русской православной
церкви. - М., 2004. - С. 56.
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Крім Софи Київської, що була центром митрополії,
важливим осередком розвитку духовної культури УкраїниРусі був Києво-Печерський монастир, заснований в остан
ній чверті XI ст. Київська митрополія, зокрема КиєвоПечерський монастир, виконували місійну та просвітни
цьку роль у поширенні християнства в різних регіонах
Київської держави. З церковних служителів Києво-Печер
ського монастиря вибирали єпископів для різних єпархій
(Чернігів, Переяслав, Володимир-Волинський, Новгород,
Суздаль, Полоцьк, Тмутаракань та ін.). Єпископи брали із
собою богослужбові книги, півчих, а також доместиків, які й
установлювали церковний спів київського зразка. У перед
мові до Стихираря XVII сг. зазначено, що «из Києва приде
все благочестие и вера православная в Великий Нов-град, и
потом от Великого Новограда, йде семо в царствующий
град Москву благочестиве и во всю Рускую землю и потом
начат распространятися благочестивая вера церквами бо
жиими, и святыми книгами, и божественным пением»1.
В добу Середньовіччя в Україні-Русі, як і в попередні
епохи, творець співу переважно не виділявся, - ще не було
диференціації на творця - виконавця - слухача. Ще про
довжувала існувати усно-слухова традиція поширення це
рковних піснеспівів. Однак найбільш революційним яви
щем у цю епоху стало запровадження писемності, а також
хоч умовної, але нотованої фіксації піснеспівів. Виникли
церковно-співочі жанри, книги, систематизація співів.
Таким чином, протягом X - XII ст. відбувалося становлен
ня професійної хорової музики на українських землях
у рамках духовно-християнської культури.
З духовно-християнською галуззю культури пов’язане
й церковне дзвоніння, яке закликало прихожан на Службу,
а також використовувалося в найурочистіших місцях Слу
жби. Іноді дзвін сповіщав городян про різні стихійні та су
спільні лиха. Руські майстри добре володіли технікою ви
готовлення дзвонів.

1 Музыкальная эстетика России XI - XVIII вв. - М., 1973.-С.41.
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2.2.
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У фольклорній галузі культури простежуються три
гілки: перша пов’язана з давніми обрядами язичницьких
традицій; друга відображає поширення у фольклорі духов
но-християнських мотивів; третя репрезентує давньо
руський епос.
Із прийняттям християнства в Україні-Русі язичниц
тво і його звичаї не зникли, бо нова релігія спочатку по
ширилася лише в містах, і то переважно у вищих сферах
суспільства. Село, на думку багатьох дослідників, почало
християнізуватися лише після монголо-татарської навали,
тобто з другої половини XIII ст. Через це й після прийнят
тя християнства на Русі язичницькі дійства з використан
ням календарно-обрядового фольклору були поширені як
у селах, так і в містах. Церква, відстоюючи християнську
релігію, виступала проти язичницьких обрядів, вважаючи
їх гріховними, про що є свідчення у літописах. Але це не
завадило календарно-обрядовому фольклору зберегтися й
розвиватися. У піснях (колядках), крім традиційних,
з’являлися й історичні мотиви, пов’язані з тогочасними
подіями, військовими походами князів тощо.
Книги Святого письма, Житія святих та апокрифи
стали джерелом позацерковних українських релігійних
віршів та пісень, які з XIII - XIV ст. в українському фольк
лорі посіли помітне місце. Найчастіше в цих піснях роз
роблялися теми про створення й кінець світу, про перших
людей на землі, про народження Ісуса Христа, його страж
дання і смерть, про багача та бідного Лазаря, про Правду і
Кривду тощо. У цьому пласті фольклору з духовною тема
тикою трансформувалися книжні теми й образи. Вони по
єднувалися з казковими й фантастичними елементами,
народними оповіданнями. їх творцями були старці, калікиперехожі, прочани до святих місць, а також лірники, які
зберегли цей пласт фольклору аж до XX ст. У лірницькому
середовищі такі пісні називали псальмами. Деякі зі
збережених пісень мають виразні архаїчні риси, про що
свідчить їхня речитативна мелодика.
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Особливим досягненням народнопісенної творчості
Київської держави був героїчний епос - билини.
Дослідники виділяють билини, які виникли на україн
ських землях - київські та чернігівські. У них розробляєть
ся військова тематика з розповідями про боротьбу Русі з
кочовими племенами. У деяких билинах ідеться про обо
рону’ й визволення стольного міста Києва. У більшості би
лин з особливою приязню згадується князь Володимир
Святославич, можливо, через те, що за його наказом були
облаштовані кордони на наддніпрянському пограниччі,
які надійно захищали південні рубежі Укра’іни-Русі. Існує
думка, що билини створювалися саме в містечках наддніп
рянського пограниччя. Билинний образ Добрині Никити
ча теж міг виникнути під впливом реальної особи Добрині
(дядька Володимира Святославича), який у літописах на
званий «чоловіком хоробрим». Добриня був помічником
Володимира в усіх реформаційних перетвореннях, які він
здійснював. Особливо помітна його діяльність у запрова
дженні християнства на Русі. У билинах важливим було
слово, тому їхня мелодика має оповідний характер.
Билини побутували й у фольклорній традиції північ
них провінцій Руської держави (Новгород, Псков). Люди,
які заселяли ці території, переносили туди звичаї та пісні,
які були поширені в Київській державі. Північні провінції
Руської держави не зазнали монгольської навали, і тому
там збереглися билини київського й чернігівського циклів,
в українському ж фольклорі, на жаль, вони не збереглися.
Причиною цього стали ті руйнування, яких зазнала тери
торія України після монголо-татарської навали; бурхливі
політичні події, що відбувалися в Україні в наступні сто
ліття, а також виникнення з кінця XV ст. нового героїчного
епосу -дум, які витіснили з національної свідомості дав
ню епічну традицію. Билини ж південної Русі збереглися з
деякими пізнішими нашаруваннями. Про поетику та му
зичні особливості давнього пласта билинного епосу (київ
ського та чернігівського циклів) скласти уявлення дуже
важко, бо на українській території він не зафіксований.
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У період існування Київської держави були значні
досягнення йу світській галузі міської культури. Після
хрещення України-Русі Володимир Святославович увів
шкільну освіту для дітей. Справу князя Володимира у
створенні шкіл продовжили Ярослав Мудрий та Анна
Всеволодівна (дочка князя Всеволода Ярославича). Вона
створила школи для дівчат, у яких навчали письма, церко
вного співу тощо.
Київська еліта розуміла значення «вченої книжнос
ті» для людини. В «Ізборнику Святослава» 1076 р. обґрун
товується необхідність читання книжок, яке, за словами
автора, має для людини не менше значення, ніж «для вої
на зброя й для корабля вітрила». Як свідчать збережені
писемні пам’ятки, освіченими були насамперед люди кня
зівського середовища. До них належав і сам князь Ярослав
Мудрий. Завдяки йому на рівень важливих державних
справ було поставлено переписування й переклади з гре
цької на старослов’янську мову різних книг. За його кня
зювання Київ став значним центром книжності. Освіче
ними були й діти Ярослава Мудрого. Його донька Анна
стала королевою Франції. Відомі її підписи на державних
документах. Син Ярослава Мудрого Всеволод Ярославич
знав п’ять іноземних мов. Князь Володимир Мономах та
кож був освіченою людиною; він добре знав грецьку та ла
тинську літератури, написав «Повчання» для дітей.
У X - XI ст. поступово формується давньоки'івська світ
ська література. До неї належать насамперед літописи. Тра
диція літописання склалася в Києві в X ст., а згодом поши
рилася й на інші міста держави. Серед художньої літератури
особливо виділяється «Слово о полку Ігоровім».
На думку дослідників, «Слово...» було створене, найвірогід
ніше, у Києві або Чернігові, а можливо, у Галичі десь між
1185 — 1187 рр. У «Слові...» розповідається про невдалий по
хід Новгород-Сіверського князя Ігоря Святославича на по
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ловців і про його поразку. Ці події описані в поетичній фор
мі, і в цьому творі є ознаки віршування, завдяки чому його
називають поемою. «Слово...» тісно пов’язане з усною на
родною творчістю, у ньому віддзеркалюються язичницькі
традиції. Цей твір вражає своєю оригінальною образністю,
поетичним багатством, а також музикальністю. Багато до
слідників схиляються до думки, що це був музично-поетич
ний твір. Не раз автор називає свій твір піснею. Українські
вчені навіть знаходять спільні риси у віршуванні між «Сло
вом...» та українськими народними думами, які з’явилися
наприкінці XV ст., що може свідчити про спадкоємність
українського епосу ще від давньокиївського періоду.
Для середньовічної культури характерними були
мандрівні музиканти. У Західній Європі вони мали
різні назви- жонглери, менестрелі, шпільмани тощо.
Такий тип музикантів був у Візантії та на Русі. На Русі їх
називали скоморохами. Музиканти типу скоморохів,
мабуть, спочатку виникли у Візантії, звідки була запозиче
на і їхня назва: слово «скоморох», очевидно, похідне від
грецького skomma — «жарт», «витівка». Скоморохи грали
на гудку, гуслях та інших інструментах. Водночас, вони бу
ли танцюристами і своєрідними акторами. До них негатив
но ставилася церква, а разом із нею - й літописці. Це по
яснюється тим, що скоморохи були учасниками язич
ницьких обрядів, які церква вважала гріховними.
Скомороство в Україні-Русі було неоднорідним. Поряд
із мандрівними групами скоморохів, які переходили з одно
го місця на інше і брали участь у різних обрядових дійствах,
у весіллях та інших родинних святах, багато скоморохів по
стійно жили й служили у князів, бояр та багатих городян.
Отже, скоморохи були пов’язані як із фольклорним середо
вищем, так і середовищем міської знаті. Чимало скоморохів
переходили на осілий спосіб життя, поселялися компакт
ними групами й цілими селами. Про це свідчить топоніміч
ні назви від основи слова «скоморох», які ще й досі збері
гаються в деяких областях: Скоморошки, Скомороха тощо.
Скомороство в Україні було поширене до XVI ст.
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У князівсько-придворному середовищі значну роль
відігравала світська музика, і в цьому давньоруські
князі могли спиратися на традиції візантійських імперато
рів. Церемоніал візантійського двору відзначався пишніс
тю й помпезністю, і невід’ємним його компонентом була
музика. Величності надавало звучання органу, який вико
ристовували тільки у світському середовищі. Поширеною
була традиція придворних бенкетів, на яких звучали антифонні співи (поперемінне звучання хорів) - як світські,
так і церковні. На іподромі у присутності імператора вико
нувалися акламації (славильні пісні). Зберігся опис помпе
зного прийому княгині Ольги візантійським імператором
Константином VII у 957 р. Золотий трон, на якому сидів
імператор, не тільки був розкішно прикрашений, а й мав
хитрий механізм, який міг піднімати в повітря трон, а та
кож рухати фігури левів, розташованих у різних місцях, і
надавати їм голос, так що леви «страшенно ричали».
Княгиня Ольга побачила всі ці чудеса палацу: «<...> звірі
рухалися і ричали, птахи співали, органи грали <...> За
обідом співці з двох найзначніших візантійських церков Св. Апостолів і Св. Софії - співали співи на честь царської
фамілії, показано якісь сценічні представлення і штуки
скоморохів»1.
На жаль, збереглося мало свідчень про придворну
музику руських князів. Але є підстави вважати, що і в цій
сфері Ки'ів запозичував візантійські традиції. В одному з
джерел - «Житії Феодосія Печерського» описується, що
саме побачив ігумен Феодосій Печерський у палацах київ
ського князя Святослава Ярославича (на Київському пре
столі 1073 - 1076 рр.): гру на гуслях, органі, арабському ду
ховому інструменті замарі, «так грали й веселилися, як був
звичай перед князем»12.

1 Грушевський М. Історія України-Руси : в 11 т. - Т. 1.- К.,
1991.-С. 452-453.
2 Абрамович Д. Києво-Печерський патерик.-К., 1930.-С.68.

45

Епоха Середньовіччя

Наочною ілюстрацією музичних розваг у палацах
може бути фреска світського змісту на сходах Софійського
собору, які вели до палацу князя. На ній зображені акро
бати, танцюристи та музиканти, що грають на пневматич
ному органі, на духових інструментах (флейті, сопілках або
дудках), на щипкових інструментах типу лютні та псалти
рі, на тарілках (кимвалах). На іншій фресці веж собору
зображений музикант, який грає на струнному смичково
му інструменті типу середньовічного фідуля. Якщо припу
стити, що на цій фресці зображено музичний побут київ
ського князя, то можна зробити висновок, що інструмен
тарій у князівському побуті був досить різноманітний, а
деякі інструменти були запозичені з інших країн. Якщо ж
цією фрескою відображені візантійські традиції, то її роз
ташування в київському храмі свідчить про те, що такі му
зичні розваги були характерні й для київського князів
ського середовища.
Жанр славильних пісень побутував не тільки у Візантії,
а й на Русі Князі мали придворних співців, які прославляли
їх у піснях. Одним із них був гусляр Боян. Про нього згадує
невідомий автор «Слова о полку Ігоровім» відзначаючи,
що Боян співав «слави» князям «старому Ярославу, хороб
рому Мстиславу, красному Романові Святославичу».
Славильні пісні князям, очевидно, були досить поширеним
жанром й існували ще в XIII ст. У Галицько-Волинському
літопису (під 1201 р.) навіть подано текст славильної пісні
на честь галицького князя Романа Мстиславича.
Як і у Візантійському придворному середовищі, на
Русі князі влаштовували бенкети, на яких звучала музика,
їх запровадив князь Володимир після прийняття христи
янства. На такі бенкети запрошувалися співці-гусляри та
інші музиканти. На жаль, жодних записів світської музики
як з візантійського, так і з давньоруського придворного
середовища до нас не дійшло.
Київська Русь як єдина держава проіснувала до
30-х років ХП ст., а потім вона розпалася на окремі князів
ства. На нинішній території України утворилися Київське,
Чернігівське, Переяславське,
Володимиро-Волинське,
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Галицьке князівства (потім два останні об’єдналися в
Галицько-Волинське князівство). Втративши значення по
літичного центру, Київ залишився культурним і релігійним центром. Тут містилася митрополія, звідси надсилали
священиків на інші східнослов’янські землі. Лише після
нападу монголо-татар на Київ 1240 р. і його нищівного
руйнування він утратив колишню славу. Після занепаду
Києва центр політичного і культурного життя перемістився в західний регіон - у Галицько-Волинське князівство,
яке менше постраждало від монголо-татарської навали і
князі якого успадкували титул Великих князів київських.
У цьому князівстві розвивалися традиції Київської держа
ви до середини XIV ст. Князі Данило Галицький та Юрій І
мали титул короля Русі. З 1303 р. у Галицько-Волинській
Русі була своя митрополія. Галицько-Волинська держава
мала великий авторитет у різних країнах, з якими підгри
мувала контакти. Цінною пам’яткою цього часу є ГалицькоВолинський літопис, у якому охоплено події 1201 - 1292 рр.
У ньому під 1242 р. згадується славетний співак Митуса,
який перебував у перемишльського єпископа і з гордості
не схотів служити князю Данилу. Проте чвари між князя
ми та боярами, боротьба за владу7 призвели до занепаду
Галицько-Волинської держави. Цим скористалися Литва
та Польща, які в XIV ст. стали розширювати свої території
за рахунок українських земель. У середині XIV ст. під вла
ду Польщі потрапила Галичина, до Великого князівства
Литовського в цей час були приєднані Волинська і Київ
ська землі, а в третій чверті XIV ст. - ЧернігівськоСіверська земля. Велике князівство Литовське було по суті
литовсько-руською державою, бо українці й білоруси в ній
переважали, а українсько-білоруська мова стала держав
ною. Якщо в Литовській державі до українських традицій
та православної віри ставилися лояльно, то польська влада
в Галичині почала національне й релігійне гноблення
українців. Від цього періоду збереглися тільки поодинокі
пам’ятки церковної музики. Більшість із них були втрачені
під час монголо-татарської навали, частих пожеж або були
перевезені в інші регіони.
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Епоха Середньовіччя
З(FиG(**' G( з(в3(**' 3л' с(м к *G$ лI

1. Визначте характерні риси культури епохи Середньовіччя.
2. Яку роль відігравала Візантія та Болгарія в розвитку
культури Київської Русі?
3. Охарактеризуйте особливості духовно-християнської
галузі давньоруської культури.
4. Назвіть характерні ознаки церковної монодії.
5. Визначте специфіку писемної фіксації монодії та
проблему її розшифрування.
6. Які церковно-співацькі книги створені у період XI —
XIV ст.?
7. Які світські форми культури функціонували в Київській
Русі?
8. Чи існували зв’язки між візантійською і давньоруською
музичними культурами у світській галузі?
9. Що нового внесла в культуру епоха Середньовіччя
порівняно з епохою Архаїки?
Рек ме*3 в(*( л%Gе$(Gу$(

1. Асеев Ю. С. Джерела. Мистецтво Київської Русі. — К. :
Мистецтво, 1980 — 214 с.
2. Бражников М. Статьи о древнерусской музыке. — Л. :
Музыка, 1973. — 120 с.
3. Герцман Е. Византийское музыкознание. - Л. : Музыка,
1988.-255 с.
4. Грушевський М. Історія України-Руси : в 11т. — К.:
Наук, думка.— Т. 1. — 1991. — 648 с.; Т. II. — 1993. — 633 с.
5. Корній Л. Історія української музики : у 3 ч. — Ч. 1 : Від
найдавніших часів до середини XV1I1 ст. - Київ ; Харків ; НьюЙорк : Вид-во М. П. Коць, 1996. — 314 с.
6. ПівторакГ. Українці: звідки ми і наша мова, — К.:
Наук, думка, 1993 - 200 с.
7. Яковенко Н. Нарис історії середньої та ранньомодерної
України. — К. : Критика, 2006. — 582 с.
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3. ВІД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
ДО МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
НОВОГО ЧАСУ
(XV - ПЕРША ПОЛОВИНА XVII СТОЛІТЬ)
На зміну Середньовіччю в Європі прийшла культура
Нового часу. Під поняттям «Новий час» мається на увазі
новий період в історії людства після Середньовіччя - період,
у якому спостерігалося суттєве оновлення культури, й
основною суттю новизни був гуманізм. Відбувався перево
рот у свідомості людей, мінялася система цінностей. На
зміну сакральному світові прийшов «світ Розуму, гуманіс
тичних ідеалів, невтоленної допитливості й схиляння пе
ред науковим знанням»1. Середньовічна християнська сві
тоглядна система, у центрі якої Бог (теоцентризм), в епоху
Ренесансу була замінена антропоцентричною системою,
у центрі якої - людина. «Смиренний раб Божий раптом
відчув себе гордим господарем світу, наділений владою
підкоряти, змінювати, контролювати його»12. У Європі по
ступово формуються нові держави, складається нове став
лення громадян до релігії (Реформація), виникає нове
уявлення про світ і людину. Атмосфера епохи Ренесансу
сприяла формуванню особистості нового типу - високо
освіченої, з різноманітними інтересами, сповненої гідності
та енергії. Саме такими були найяскравіші представники
ренесансної інтелігенції.
У гуманістичній ідеології Ренесансу спостерігається
нове ставлення до земного реального світу, який у серед
1 Орлов Г. Древо музики. - СПб., 2005. - С. 260.
2 Там само. - С. 266.
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ньовічно-церковному світогляді був на другому плані.
Гуманізм орієнтував людину на земні цінності. У нових по
глядах на людину й земний світ гуманістична ідеологія
спиралася не тільки на античну спадщину, а й на традиції
відображеного в народній культурі світогляду, для якого
був характерний зв’язок зі світом природи, відчуття радос
ті земного буття, оптимізм. Змінюється ставлення до кате
горії краси, яка розкривається в людині та реальному зем
ному світі. Музична естетика Ренесансу виділяла емоційні
властивості музики, її здатність пробуджувати той чи ін
ший емоційний стан і давати слухачеві насолоду.
Ренесанс проявився найяскравіше в Західній Європі спочатку в Італії (XIV — XVI ст.), а з другої половини
XV ст. - і в інших європейських країнах (Франція, Німеч
чина, Нідерланди, Іспанія, Англія). Розквіт Ренесансу в
Західній Європі припадає на XVI ст. У Центральній Європі
Ренесанс найвиразніше виявився в Чехії та Польщі (XV —
XVI сг.).
Щодо Ренесансу в Східній Європі є різні погляди.
Деякі вчені, орієнтуючись на «класичний» італійський тип
Ренесансу, заперечують його наявність у культурах народів
цього регіону. Але більшість сучасних дослідників не ма
ють жодного сумніву в тому, що й у Східній Європі спосте
рігалися гуманістичні процеси й відбувалося формування
культури нового типу. На українських землях гуманістичні
тенденції поєднувалися з реформаційними. Хоч були ще
живучі середньовічні тенденції, проте паростки Нової ку
льтури з’являлися в різних галузях.
В українській музичній культурі XV - першої поло
вини XVII ст. простежується співіснування середньовічних
явищ із зародженням Нової культури гуманістичного
спрямування.
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3.1. Ц[ рQ о @ н а V о н о д ія :
СЕРЕДНЬОВІЧНІ ТРАДИЦІЙНІ
ТА НОВАЦІЙНІСТИЛЬОВІ РИСИ
Зв’язок української культури з попередньою Серед
ньовічною епохою найяскравіше проявляється в церковній
монодії. За всіма основними ознаками церковна монодія
належить до Середньовічної культури. Про це свідчить тіс
ний зв’язок співу з церковним ритуалом, анонімність ав
торства, дотримання канонів монодії, зокрема опора на
поспівкову осмогласну та модальну ладову системи. Харак
терною ознакою монодії й на цьому етапі була відсутність
уніфікованої метричної системи, що сприяло створенню
внутрішньої зосередженості, медитативному станові.
Особливою ознакою унісонного співу була плинність мело
дичної лінії, яка розгорталася в горизонтальному звуковому
просторі. У монодії ще не було диференціації на творця,
виконавця і слухача. Українська монодія не була автоном
ним мистецтвом, призначеним для отримання естетичного
задоволення, але і в цій галузі відбувалися певні зміни.
На період XV - першу половину XVI ст. припадає по
ява великої кількості досить розгорнутих піснеспівів, що
вимагало зміни нотної фіксації. У другій половині XVI ст. в
українсько-білоруському регіоні1 монодичні церковні спі
ви були переведені зі знаменної на п’ятилінійну нотацію,
яка дає точне розшифрування кожного звука. У Росії цю
нотацію називали «киевское знамя», «киевская квадрат
ная нотация». Таким чином, ситуація суттєво змінилася.
Давня традиція передавання співів від регента до вико
навців (характерна для періоду знаменної нотації) була
замінена відтворенням співу на основі його нотної фікса
ції. Через це усно-слухова традиція в церковній музиці вже
втратила свою актуальність. Зміна нотації сприяла тво
ренню нових піснеспівів.
1 Протягом XIV — XVI ст. українські та білоруські землі входили
до Великого князівства Литовського, а згодом - до Речі Посполитої,
що сприяло виникненню спільних тенденцій у культурі, церковних
пам’яток подібного змісту.
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Церковні монодичні піснеспіви з XVI ст. вже фіксу
валися не в багатьох книгах, як раніше, а в одній, яка мала
назву «Ірмолой» («Ірмологіон»). Такі книги виникали як
на українських землях, так і на білоруських. Ірмолой
включав річний репертуар співів церковної монодії. Від
XVI до XIX ст. збереглися сотні списків Ірмолоїв, які поряд
зі стабільними ознаками мають і відмінності. Ірмолої ви
користовували як у церквах та монастирях, так і в школах
для навчання церковного співу. Вони були мистецьки
оздобленими, з мініатюрами, заставками, орнаменталь
ними літерами.
В Ірмолоях зафіксовані піснеспіви, які виникли в різ
ний час. Тут є більш давній шар, який був переведений з
безлінійної нотації на п’ятилінійну. Чимало є й піснеспівів, що виникли протягом XVI - XVII ст. У рукописах збе
режені піснеспіви з атрибуцією «київський», «острозький»,
«волинський», «лаврський», «межигірський» та ін., що
свідчать про формування в цей час регіональних або мона
стирських традицій монодичного співу. В Ірмолоях зафік
совано досить багато піснеспівів із назвою «болгарський»
або «грецький» наспіви, що є свідченням контактів з цими
церковними культурами.
У піснеспівах Ірмолоїв простежуються різні типи ме
лодики: силабічна (на один склад тексту припадає
один звук), невматична (на один склад тексту кілька
звуків), мелізматична (широкарозспівністьскладів).
Мета церковного співу, за визначенням російського
дослідника протоієрея І. Вознесенського, - збудити думку і
почуття1. У церковному уставі та в богослужбових книгах
відзначається, що одні піснеспіви співаються «сладкоігЬніем», інші ж «поскору глаголются»12. Наспіви з мелізматич
ною мелодикою були призначені саме для збудження по
чуттів. Вишуканою мелізматичною мелодією відзначають
ся, наприклад, «Херувимські» грецького наспіву.

1 Вознесенский И. О церковном пении православной греко
российской церкви.-Вып. l.-Рига.- 1890.-С. 24.
2 Там само.-С. 7.
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Музична образність піснеспівів, відповідно до тексту,
є різного характеру: заглиблено-медитативна, урочистопіднесена (у піснеспівах, що прославляють Бога, Христа,
Богородицю, різні священно-релігійні події), лірико-драматична, пов’язана з тематикою страстей Христових, світлолірична. У мелодиці наспівів окремі мелодичні звороти
мають виразну інтонаційну семантику: прохання, звертан
ня, заклик тощо, що зумовлене вербальним текстом.
У київській квадратній нотації ще не виставлявся
метр і тактові риски, бо не було метрично-акцентної регу
лярності. У неметризованій мелодії не проявлялася енер
гія мускульного руху, що сприяло медитативному характе
ру піснеспівів. Адже вони були співаними молитвами. Але
все ж таки піснеспіви були ритмічно організовані завдяки
принципу мономірності1, що проявляється в наявно
сті центральної часової міри, якою може бути
ціла нота або півнота, рідше - бревіс. Внутрішня часова
організація мелодики піснеспівів здійснюється завдяки
наявності довших і коротших музичних сегментів, які
вміщують відповідну кількість складів тексту. Така часова
організація піснеспівів має деяку подібність із мелодикою
дум, і ці сегменти в думах Ф. Колесса назвав музичносинтаксичними стопами2. Як і в думах, у церков
ній монодії через нерівномірність вербального тексту ви
никає й мінливість мелодики.
Для церковної монодії характерне плинне розгор
тання мелодії. Цьому сприяють не тільки особливості рит
мічної структури, а й ладова специфіка, яка базується на
модальній ладовій системі. У монодії Ірмолоїв
простежується розвинена модальна ладова система з усто
ями, ладовими антитезами, допоміжними опорами. У роз
горнутих піснеспівах є не одна, а кілька ладових ланок
Цей термін використано у праці: Холопова В. Н. Русская музы
кальная ритмика. - М., 1983. - С 4.
2 Колесса Ф. Ритміка українських народних пісень // Ф. Колесса.
Музикознавчі праці. - К., 1970. - С. 58.
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(ланка охоплює устій та антитезу). Перехід від однієї ладо
вої опори до іншої, оспівування їх нестійкими звуками, —
усе це створювало відчуття безперервності руху мелодії.
Для мелодики піснеспівів, характерний хвилястий
плавно-розмірений рух мелодичної лінії, у якому переважає
поєднання терцієвих мелодичних ланок, які розширюються
вгору або вниз. Унаслідок оспівування нестійкими тонами
ладових опор виділяються «оспівувальні» секундові мело
дичні звороти. Однак у цілій низці піснеспівів Ірмолоїв ме
лодика має і яскравішу виразність, яка створюється різни
ми засобами. Це можуть бути стрибки на широкі інтервали,
зумовлені змістом тексту. Так, у кульмінації піснеспіву «Не
ридай мене, мати» наявний стрибок мелодії на септиму,
пов’язаний із виділенням слів тексту «востану бо и славен
буду» (ідеться про воскресіння Христа).
Особливості композиційної структури та інші стиліс
тичні ознаки вказують на стильову неоднорід
ність піснеспівів Ірмолоїв. У них простежуються давніша
й новіша стильові верстви.
Давніший стильовий шар ґрунтується на поспівкоформульному музичному мисленні1, яке було характерне
для давньоруського знаменного співу. Порівняння поспівок, наявних у піснеспівах Ірмолоїв, з «реєстром» поспівок, зроблених російським дослідником В. Металловим
(наприкінці XIX ст.)12 на основі російських джерел знамен
ного співу, показало, що деякі поспівки піснеспівів Ірмолоїв мають тотожний мелодичний зміст із поданим у «ре
єстрі», інші є варіантно відмінні. Крім того, в українській
монодичній традиції використовувалися й такі поспівки,
яких немає в «реєстрі» В. Металлова. Це свідчить про те,
що на XVI ст. вже сформувалися різні гілки монодичного
співу - українсько-білоруська та російська, які мали подіб
ні та відмінні риси.
1 В основі поспівко-формульного музичного мислення лежить сис
тема поспівок (формул), які по-різному поєднуються в різних піснеспівах.
2 Металлов В. Осмогласие знаменного распева. — М., 1899.
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Відповідно до вербального гімнографічного тексту
піснеспіви поділяються на строфи, а строфи - на рядки,
рядки - на музичні сегмента. Композиція піснеспівів
строфічно-варіантна. У піснеспівах давньої стильо
вої традиції у строфічно-варіантній формі переважають
оновлювальні тенденції, повторність проявляється тільки
на рівні окремих поспівок (переважно кадансових). У цих
піснеспівах особливо яскраво проявилася плинність та
безперервність розвитку. Прикладом такого піснеспіву
може бути стихира «Прийдіте, ублажим Іосифа» (ідеться
про більш давній варіант).
У новішому стильовому шарі зростає роль повторно
сті музичного матеріалу, яка вже проявляється на рівні не
тільки поспівок, а й цілих рядків, як, наприклад, у кондаку
«Возбранной воєводі» київського наспіву. У новішій сти
льовій верстві помітні тенденції до повторності ритмічних
фііур. До новішого стильового шару належать, зокрема,
піснеспіви «болгарського» наспіву, які у великій кількості
зразків зафіксовані в нотолінійних Ірмолоях.
У «болгарському» наспіві та інших піснеспівах Ірмолою простежуються перехідні тенденції від давнього поспівко-формульного музичного мислення до нового процесуально-динамічного з проявом музичних законо
мірностей розвитку. Тобто в піснеспівах Ірмолою вже за
роджуються окремі ознаки музичного мислення, характе
рного для музичного мистецтва Нового часу. Це нове мис
лення остаточно утвердилося в українській музиці в бага
тоголосному співі.
Українська монодія, яка записувалася в Ірмолоях,
звучала в церквах до XIX ст. Але в наш час ці піснеспіви
стали відроджуватися і з великим успіхом виконуються в
концертах сучасними хоровими колективами.
З кінця XVI — початку XVII ст. почали вводити у пра
вославних церквах України багатоголосний спів. Але від
цього часу збереглися тільки поодинокі рукописні зразки.
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Новаційними рисами особливо відзначився україн
ський музичний фольклор. Поряд із традиційними жан
рами, які побутували в попередні епохи (обрядовий фоль
клор, билини), виникли й нові, тісно пов’язані з історич
ною ситуацією і новим гуманістичним світовідчуттям. На
цей період припадає виникнення й розвиток таких жанрів
як думи, історичні та ліричні пісні, танці.
Життя українського народу надзвичайно ускладню
вали постійні напади на українські землі, починаючи з
XV ст., татар із Кримського ханства й турків з Османської
імперії. Ця турецька імперія становила велику загрозу для
всієї Європи. На середину XVI ст. вона підкорила всю Малу
Азію, країни Балканського півострова, Румунію, Угорщину
та інші держави. Під час нападів на українські землі татари
і турки грабували й спалювали міста, вбивали й забирали в
полон тисячі людей. Оборону рідної землі від татаротурецької агресії взяло на себе українське козацтво.
Виникнувши наприкінці XV ст. внаслідок утечі селян на незаселені південно-східні українські землі, воно в ЗО 40-х років XVI ст. перетворилося в організацію військоводемократичного типу - Запорізьку Січ (за дніпровими по
рогами). На кінець XVI ст. у запорізькому козацтві було
кілька тисяч осіб. Своєю героїчною боротьбою козаки не
тільки захищали Україну та Польщу, а й не допускали татаро-турецьких нападників у Західну Європу. Така історична
ситуація сприяла зростанню національної свідомості.
Своєрідним літописом цих подій стала українська
народнопісенна творчість. На період XVI- першу
половину XVIIст. припадають великі досягнення укра
їнського музичного фольклору. Він побутував в
усній формі і дійшов до нашого часу в пізніших записах.
У середовищі козацтва виник український героїчний
епос-думи та історичні пісні. Вони виконувалися
в супроводі кобзи, бандури або ліри - музичних
інструментів, поширених у той час серед українського на-

56

XV - перша половина XVII століть
роду. Хоч думи та історичні пісні дійшли до нас переважно
в записах пізнішого часу (XIX ст.), проте у них розповіда
ється про справжні історичні події та реальних героїв і то
му можемо хоч приблизно визначити час іх виникнення.
Вони зародилися наприкінці XV - на початку XVI ст., саме
тоді, коли з’явилося українське козацтво, а розквіт цих
жанрів припадає на XVII ст.
У думах із підкресленим драматизмом ідеться про
події, пов’язані з татаро-турецькою агресією, а також із
польським поневоленням. Вони мають досить розгорнуту
вокально-інструментальну композицією епічно-розповід
ного характеру з речитативною мелодикою. Слово в думах
відіграє провідну роль. Співець прагнув донести до слухача
розгорнутий зміст думи. У них відображені драматичні
події, які відбувалися в Україні: спустошливі напади татаротурецьких орд, страждання українців у турецькій неволі
(«Дума про Марусю Богуславку», «Плач невольників»,
«Про трьох братів з Азова» таін.), а також про народну
мужність та відвагу в боротьбі з ворогами («Про козака
Голоту», «Про Самійла Кішку» та ін.). Виконавців дум на
зивали кобзарями, через те що їхній спів супроводжу
вався грою на кобзі. Кобзар співав про події, свідками яких
він був, і тому цей спів був емоційний, схвильований,
насичений яскравим драматизмом.
У думах можна помітити ознаки ренесансно-гуманіс
тичних тенденцій, які проявлялися в зображенні реальних
людських особистостей, у вірі в їхні можливості, уславленні
відважних і сильних людей, прагненні особистості до волі,
їм притаманна й підвищена емоційна виразність як поети
чного тексту, так і мелодії, яка була спрямована на звору
шення слухача. Кобзарі виконували думи в народному се
редовищі, своїм співом вони впливали на національну сві
домість народу, будили людей на визвольну боротьбу.
Думи мали розгорнутий зміст, складну мелодичну
структуру. Для дум характерний вірш вільної нерівноскладової будови. У думах немає періодичного поділу на стро
фи. Замість строф у думах наявні побудови, які Ф. Колесса
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називає уступами, або періодами. Дума зазвичай почина
ється вступною частиною, у якій описується місце події,
характеризуються дійові особи. Після вступу йде розпо
відь. Але вона переважно не спокійно-оповідна, як це зде
більшого буває в епосі, а емоційна, схвильована, пройнята
драматизмом, а іноді й трагізмом. Характерною особливіс
тю українських дум є поєднання у них епічного, ліричного
та героїчного начал.
У мелодиці дум простежуються три стильові шари1.
Для найдавнішого шару характерний силабічний речита
тив (тобто кожному складові тексту відповідає один звук).
Другий стильовий шар мелосу дум найбільш досконалий і
виник, очевидно, у період розквіту цього жанру (кінець
XVI - XVII ст.). Для нього характерний мелодизований ре
читатив. На початку думи виділяється вступ із заклични
ми вигуками «ой» або «гей» (так звана «заплачка»),
у якому концентрується лейттема рецитації. Якщо у вступі
та кадансах періодів виходить на перший план мелодичне
начало, то в середині переважає речитатив. Третій шар
дум - це мелодизований речитатив з елементами метроритмічного поділу і наближенням речитативу до пісні.
У думах використовуються експресивні мелодичні
звороти у верхньому регістрі: зі збільшеною секундою у
низхідному русі (дорійський лад із підвищеним
IV ступенем).
Творці та виконавці дум були музично грамотними
людьми. Для виконання таких мелодично складних творів
необхідна була музична підготовка. У середовищі братств
кобзарі ознайомлювалися з репертуаром дум та їх вико
навською традицією. Кожний виконавець вносив певні
відмінності у вербальний та мелодичний зміст дум. Усе це
дає підстави вважати думи світським напівпрофесійними
музичним мистецтвом, тісно пов’язаним з історичними
подіями, які збереглися як анонімні твори.
1 Грица С. Й. Про стильові нашарування в музиці
//Українське музикознавство. - Вип. 6. -К., 1971, —С. 21.

58

дум

XV - перша половина XVII століть

Виконання дум було спрямоване на слухача і нерідко
мало «публіцистичний характер». Виконавці епосу були
своєрідними просвітниками народу і впливали на його на
ціональну свідомість.
Зміст історичних пісень подібний до дум. Але,
на відміну від дум, вони мають пісенну мелодику. Спочат
ку творцями й виконавцями українського епосу були учас
ники козацьких походів, але згодом виконання епічних
творів стало професією. Виконавці епосу об’єднувалися у
братства, цехи, які мали свій статут і традиції, свої школи
для навчання учнів. У цьому середовищі існувала уснослухова традиція передавання дум та історичних пісень.
Деяка відзначена дослідниками подібність між думами та
«Словом о полку Ігоровім» (в особливостях віршової стру
ктури та поетиці) може вказувати на те, що в Княжу добу
існували ще й інші твори такого типу, які й були по-своєму
розвинуті та перевтілені в думах.
У козацькому середовищі виникли й запальні україн
ські танці - гопак та козачок. У гопаку демонструва
лася сила й спритність українського козацтва. Танці вико
нувалися в супроводі кобзи та бандури. Вони набули ши
рокої популярності в Європі й увійшли в деякі західно
європейські лютневі табулятури під назвою «chorea
kozacky» (козацький танець), або козачок.
У козацьку епоху зародилася й народнопісенна
лірика, у якій звучать мотиви любові, розлуки й туги.
Це здебільшого жіночі пісні, у них жінки й дівчата вили
вали свої почуття до коханих, які були змушені їх покида
ти і від’їжджати на Запоріжжя або на війну. Ці пісні ви
кликали велике захоплення в Миколи Гоголя, який писав:
«Роками жінки жили в журбі, чекали своїх чоловіків,
коханих, які промайнули перед ними як сон, як мрія <...>
Через це кохання їхнє стає надзвичайно поетичним. Вона
(жінка - Л. К.) звертається до всього в природі, що дихає
життям, і всім <...> говорить і скаржиться. І яка ж просто
та, яка поетично проста її душевна мова». Ліричні пісні
цих жінок «<...> милозвучні, духмяні <...> Скрізь нові фар
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би, скрізь простота й неймовірна ніжність почуттів»1.
В українського народу збереглися перекази про одну з
творців ліричних пісень - Марусю Чурай.
Фольклорні твори цього періоду фіксувалися дуже
рідко, а передавалися від покоління до покоління, і почали
систематично записуватися тільки в XIX - XX ст.

з.з. Ст а н о @ R [ н н я
S @ ’я S Q і@ іS г B V а н іA т O W н о ю
ЄВРОПЕЙСЬКОЮ КУЛЬТУРОЮ
У перебудові української культури на нові орієнтири
значну роль відіграла відкритість України до
досягнень гуманістичної культури Європи.
Після падіння Константинополя (1453) й активного
розвитку західноєвропейських держав та їх культур вини
кла необхідність прилучення до їхніх здобутків. Розвива
лися міста, у яких розширилися автономні права, і в них
з’явилися нові осередки культури.
Діалог України та Польщі в XV - першій половині
XVII ст. мав як негативні, так і позитивні сторони. Експан
сивні дії польської влади щодо українських земель, які по
чалися ще в XV ст., а потім і після входження цих земель
до Речі Посполитої (1569), були спрямовані на денаціона
лізацію й окатоличення українського народу. Це виклика
ло спротив українців, який проявлявся в різних формах.
В умовах ідеологічної експансії Польщі необхідно було від
стояти свою національну ідентичність. Але, з іншого боку,
відбулося наближення української культури до досягнень
польської, у якій уже з XV ст. простежуються ренесансні
риси.
З кінця XV ст. в українському соціумі спостерігається
зацікавленість здобутками західноєвропейської та поль
1 Гоголь Н. О малороссийских песнях // Гоголь Н. Собрание
сочинений : в 6 т. - Т. 6. - М., 1950. - С. 67-74.
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ської ренесансних культур. На той час вищих навчальних
закладів на українських землях ще не було, тому багато
юнаків з України після закінчення місцевих початкових
шкіл продовжували навчання в західноєвропейських,
чеських та польських університетах (у Болоньї, Падуї, Римі,
Парижі, Лейпцигу, Празі та інших містах). У Кракові відомому центрі не тільки польського, а й європейського
гуманізмупротягом
1510- 1560 рр.
навчалося
352 студенти з 51 міста України, а за період XV-XVI| t .
там здобули освіту близько 800 студентів1. Можна вважати,
що Краків був культурним осередком, де було багато вихід
ців з українських земель, які не тільки навчалися й засво
ювали ренесансну культуру, а й розвивали свою. Про це
може свідчити той факт, що саме в Кракові німець
Швайпольт Фіоль протягом 1483 - 1491 рр. видав перші
православні кириличні книги церковнослов’янською мо
вою (Октоїх, Тріодь пісна, Тріодь цвітна і Часослов). Ці ви
дання могли здійснитися за ініціативою українців та біло
русів, які були в Кракові.
Деякі з тих українців, що навчалися в західноєвропей
ських університетах, ставали видатними гуманістами єв
ропейського масштабу, як, наприклад, учений - астроном і
медик Юрій Дрогобич (бл. 1450- 1494), поет Павло Русин
із Кросна (? - 1517), філософ, історик, оратор і публіцист
Станіслав Оріховський-Роксолан (1513-1566). У Західній
Європі С. Оріховського-Роксолана називали «рутенським
(тобто українським - Л. К.) Демосфеном». Він підтримував
контакти з багатьма західноєвропейськими гуманістами,
реформаторами, зокрема, був близько знайомий із Мартіном Лютером. Писали ці діячі, як і інші західноєвропей
ські гуманісти, латинською мовою. Вони не забували своєї
рідної землі й неодмінно підкреслювали своє руське (тобто
українське) походження (по-латинському rusin, ruthenus,
roxolanus), що відбивалося і в їхніх прізвищах. Одним із
принципів їхнього гуманізму була любов до своєї землі,
1 Історія філософії на Україні. - К., 1987. - С. 185.
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патріотизм.
Звертаючись до
польського
короля,
С. Орловський так писав про своє походження: «Я русин і
цим пишаюся й охоче про це заявляю, пам’ятаючи про
свій рід і руську кров, про місце, де народився й виріс».
Не без впливу тісних контактів із Західним світом від
середини XVI сг. поширився реформаційний рух і в Украї
ні. Нове молоде покоління, яке поверталося в Україну піс
ля навчання в західноєвропейських університетах, сприя
ло поширенню різних реформаційних течій (протестанти
зму, кальвінізму, антитринітаризму). Представники цього
руху відіграли значну роль в ознайомленні української су
спільності з передовими ідеями європейської думки. У рі
чищі реформаційних тенденцій з кінця XVI ст. з’явилися
переклади Святого письма з церковнослов’янської мови на
тогочасну українську літературну мову. Першою такою
пам’яткою стало Пересопницьке Євангеліє 1556 - 1561 рр.,
перекладене в Пересопницькому монастирі на Волині дав
ньоукраїнською літературною мовою, зрозумілою просто
му народові.
Деякі музиканти українського походження були уча
сниками музичного процесу в Польщі, зокрема у створенні
Ренесансної музичної культури. До них належить
Себастьян із Фельштина (1480 чи 1490- 1544 чи
1549). Він був теоретиком музики, композитором, педаго
гом. Себастьян із Фельпггина походив із Західної України,
з містечка Фельпггина, що неподалік від Перемишля (спо
конвічні українські землі). Цей діяч був відомий під іме
нем Roxolanus z Felsztyna (Українець із Фельштина). Він
став професором Краківського університету, був учителем
багатьох польських композиторів - таких як Мартин зі
Львова (Леополіта), Вацлав із Шамотул. На початку
XVI ст. було надруковано кілька його музично-теоретич
них праць про григоріанський хорал, мензуральну нота
цію. Ім’я Себастьяна польські дослідники пов’язують і з
зародженням польського музичного Ренесансу. Проте твор
чість Себастьяна з Фельштина та його учнів не могла не
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відіграти певної ролі і в українській культурі, зокрема у
становленні багатоголосного церковного співу.
Українсько-польські контакти проявлялися й у сфері
побутової музики. У XVI - XVII ст. в Україні в сільському й
міському середовищах значного поширення набули щип
кові інструменти кобза та бандура, які були подібні до лю
тні. Лютня в той час- один із найбільш поширених ін
струментів у різних країнах Західної та Центральної Євро
пи. Популярна вона була в Польщі й на українських зем
лях. На ній грали в королівських капелах, у домах вельмож
та представників різних верств міського населення. Репер
туар, який виконували на лютні, представляв світську гіл
ку музичного мистецтва. Він складався з популярних у той
час танців (пасамецо, сальтарело тощо), з перекладів для
лютні пісень, мадригалів тощо. Фіксувалася лютнева му
зика у збірниках, відомих під назвою «табулятура», у якій
вона записувалася інструментальною лінійно-літерною та
лінійно-цифровою нотаціями.
У деяких країнах збереглися рукописні лютне
ві табулятури. Через подібність інструментів україн
ським виконавцям, які грали на кобзі та бандурі, не склад
но було грати й на лютні. Цей інструмент неодноразово
згадується в тогочасній українській поезії, зокрема, у пане
гіричній декламації «Євхаристиріон, або Вдячність...»
професора лаврської школи Софронія Почаського (опублі
кований у Києві 1632 р.). Поет XVII ст. Лазар Баранович
навіть назвав свою збірку поезій «Аполлонова лютня»
(1671). Як свідчать архівні джерела, вихідці з українських
земель грали на лютні в королівських капелах. У польській
королівській капелі ще в XV ст., як видно з імен, були лют
нярі українського походження: Андрійко, Лук’ян, Подо
лян, Стечко. У XVII ст. при дворі польських вельмож слу
жили українські музиканти - Боярський, який грав на лю
тні та реґалі, Шумський зі Львова грав на кобзі й лютні
та ін. Як лютняр-віртуоз при польських та німецьких дво
рах прославився й Адальберт Длугорай (1550- 1619). Його
називали «бандурист Войташко», що дає можливість при
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пустити його українське походження. Він був ще й співа
ком та композитором. Йому належить лютнева табуляту
ра, надрукована в Лейпцигу 1619 р. Серед різних творів цієї
табулятури є танець під назвою «Гайдук» з гопаковим ри
тмом. Танець «гайдук» здавна існував в Україні. Крім цьо
го, «гайдуком» називали також присідання в гопаку. В ін
ших творах А.Длугорая відчутні впливи української на
родної пісенності.
У бібліотеці Львівського національного університету
ім. Івана Франка зберігається рукописна лютнева табуля
тура другої половини XVI ст., придбана в 1937 р. у віден
ського букініста. Дописки, наявні в цій табулятурі, дають
підстави вважати, що вона створена в Кракові1. У ній міс
титься 66 творів, які фіксуються лінійно-літерною (так
званою французькою) та лінійно-цифровою (так званою
італійською) нотаціями12. У цій табулятурі зафіксовані різні
танці (сальтарело, пасамецо), значне місце займають пе
реклади для лютні пісень — французьких (шансон), німе
цьких, польських, італійських мадригалів, наявні також
твори під назвою «фантазії» тощо. У темі однієї з них від
чутні зв’язки з українською народнопісенною інтонаційністю. Таким чином, у лютневому репертуарі представлені
твори різнонаціонального походження. Мабуть, це було
характерне й для інших табулятур. Є підстави припустити,
що така музика звучала не тільки у Кракові, де було багато
українців, а й на теренах українських земель. Українські
танці гопак, козачок були популярні не тільки в Польщі, а

1 Такої думки дотримується польська дослідниця М. Щепанська,
яка вперше писала про цю табулятуру (Nieznana krakowska tabulatura
lutniowa z drugiej polowy XVI stulecia. Ksi^ga Pami^tkowa ku czci Prof.
A. Chybinskiego. - Krakdw, 1950. - S. 198 - 217).
2 Цю табулятуру розшифрувала співавтор цього підручника в
1965— .1966 рр. (про це йдеться в статті: Корній Л. Мелодія зазвучала
// Жовтень. — 1967. — № 3). Композитор М. Скорик здійснив транскри
пцію трьох фантазій з цієї табулятури для струнного оркестру (Три
фантазії для лютні з Львівської табулятури XVI ст. - К., 1981).
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й у Західній Європі й фіксувалися в деяких табулятурах,
зокрема, в італійській Сантіно Гарсі да Парма.
Українська народнопісенна музика XVI - XVII ст. бу
ла досить знана в Польщі. Найдавніші відомості про укра
їнський музичний фольклор, який існував на українських
землях (думи, гра на кобзі, голосіння, народні обряди, пісні
й танці) містяться саме у польських історичних та літера
турних джерелах1. Польський дослідник А. Брюкнер від
значав поширеність українських пісень у польському, зок
рема магнатському середовищі. Він писав, що «на магнат
ських дворах українська пісня була улюблена аж до поло
вини XIX ст.». Цей автор відзначав, що в пісенних збірни
ках XVII ст. є українські пісні, які відмінні від польських.
«Руська (мається на увазі українська - Л. К.) лірика цілком
відмінна від тогочасної польської: вона зберегла народну
основу; <...> руські (тобто українські — Л. К.) вірші набага
то ближчі до природи й реального життя, і в цьому їхня
заслуга»12.
Ренесанс в Україні проявився не в усіх галузях. Най
більш яскравий його вияв був в архітектурі, що
пов’язано з розвитком міст та італійськими впливами.
В архітектурі Ренесанс характерний переважно для Захід
ної України, особливо для Львова. До Польського королів
ства приїжджало багато італійської інтелігенції (зодчі,
художники, літератори тощо). Чимало їх осідало у Львові,
але були вони і в інших містах України. З кінця XV ст.
Львів став важливим осередком ренесансної культури.
Зокрема у Львові розпочалася діяльність відомого італій
ського гуманіста Філіпа Буонакорсі-Калімаха. Після того,
як Львів майже дотла згорів 1527 р., наново він був забудо1 Корній Л. До питання про українсько-польські музичні зв’язки
XVI-XVII ст. 11 Українське музикознавство.- Вип. 6.- К., 1971.С. 102.
2 Bruckner А. PieSni polsko-ruskie Н Pamiftnik literacki. - 1911. —
S. 423.
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ванни у ренесансному стилі з помітними італійськими
впливами. У стилі італійського Ренесансу споруджували
уЛьвові та інших містах будинки-кам’яниці. До них нале
жать два львівські архітектурні шедеври кінця XVI ст. «Чорна кам’яниця» та будинок багатого грецького купця
Костянтина Корнякта, який був відомим діячем Львівсько
го братства.
Не менш яскраві архітектурні здобутки ренесансного
стилю простежуються і в культовому будівництві Львова.
До них належить Успенська церква (1598 - 1530), каплиця
Трьох святителів (1578) і дзвіниця Корнякта (1578).
Нові ренесансні тенденції в українському іконо
писі з’явилися наприкінці XV ст. Новими рисами позна
чені ікони «Богородиця Одигітрія на престолі», «Юрій
Змієборець» та ін. В українському іконописі кінця XVI початку XVII ст. помітні новаторські пошуки. Зокрема, в
ікону проникають світські елементи. На іконах з’являється
український пейзаж, наприклад, прикарпатські краєвиди в
іконі «Преображення» з Яблунева на Львівщині. В іконі
«Страшний суд» із Київського Михайлівського Золотовер
хого монастиря відбиваються тогочасні політичні реалії.
Серед грішників у пеклі художник малює політичних во
рогів України - турків, татар, католиків. При зображенні
Христа, Богородиці та інших святих художники все більше
відхилялися від традиційних канонічних типів і надавали
образам земних реальних рис.
Український іконопис до середини XVII ст. досяг ви
сокого художнього рівня. Так, про ікону Богоматері в цер
кві Антонія і Феодосія Печерських сирійський архідиякон
Павло Алепський, який проїжджав українськими землями,
супроводжуючи Патріарха Макарія до Москви, писав, що
багато бачив ікон «починаючи від грецьких країн і до цих
місць і звідси до Москви, але ніде не бачив подібного або
рівного цьому образові». Наприкінці XVI ст. від іконопису
відокремлюється портрет і починає розвиватися як само
стійний світський жанр.
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Якщо в епоху Середньовіччя основними осередками
розвитку культури були монастирі, то в епоху Ренесансу
ними стають університети, середовища навколо меценатів,
об’єднання інтелектуалів. Саме з появою нових освітніх
осередків в Україні пов’язані ті значні зрушення, що відбу
лися в українській культурі кінця XVI - першій половині
XVII ст. У цей час сталися такі суттєві зміни, які дали під
стави сучасному історикові Н. Яковенко констатувати наяв
ність «культурної революції»1.
З кінця XVI ст. в Україні виникли о с в і т н і осередк и, які відіграли вирішальну роль у збереженні й розвит
ку української культури, зокрема й музичної. Вони склада
лися зі школи, де гуртувалися інтелектуальні сили, іноді
мали й друкарні. У їхній діяльності здебільшого поєднува
лися дві течії: вони піклувалися й розвивали православну
культуру, але при цьому враховували й досвід «латин
ської» культури (західноєвропейської та польської), що
виразно проявилося в системі освіти. Важливою була їхня
роль і в розвитку музичної освіти, хорового мистецтва.
У діяльності цих осередків дослідники вбачають рефор
маційні тенденції.
Одним із перших виник культурно-освітній осередок
у місті Острозі на Волині (1576 - 1636), заснований одним
із найбільших магнатів Речі Посполитої князем Костянти
ном Костянтиновичем Острозьким, сином відомого геть
мана Костянтина Івановича Острозького. Він складався зі
школи, яку називали академією (мала ознаки вищої шко
ли), науково-літературного гуртка і друкарні. У ній була
запроваджена та система освіти, на яку потім спиралися й
інші школи в Україні. Це - система «семи вільних наук»,
якої дотримувалися в польських та західноєвропейських
школах. До семи предметів, що викладалися, входили:
граматика, риторика, діалектика, арифметика, геометрія,
астрономія й музика. Але в цій школі викладали й поетику
та філософію- предмети вищої школи. Крім церковноЯковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної
України. - К., 2006. - С. 285.
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слов’янської мови, навчали грецької та латини. У цьому
осередку сформувався так званий слов’яно-греко-латинський тип школи. У друкарні працював московитянин Іван
Федоров, який надрукував там «Буквар» та «Біблію» (це перша повна «Біблія» старослов’янською мовою, 1581 р.).
До співпраці в Острозькому осередку залучали діячів різ
них національностей- греків, болгар, сербів, поляків,
випускників різних західноєвропейських університетів.
В Острозькому осередку починає активно розвиватися лі
тература. Формувалися тут і місцеві традиції церковного
монодичного співу. У багатьох рукописах церковної моно
дії є піснеспіви з атрибуцією «Острозький». При дворі
князя Костянтина Острозького, мабуть, вирувало мистецьке
життя, бо в нього були придворні поет Симон Пекалід та
музикант Лаврентій Залєський.
Наприкінці XVI ст. різні верстви міського православно
го населення, перш за все українського, для захисту своїх на
ціональних та соціальних прав об’єднувалися у братства.
На межі XVI - XVII ст. братський рух охопив цілу низку
міст і сіл - спочатку Західної України, а потім й інших ре
гіонів (найбільші братства були у Львові, Луцьку, Києві).
Братства вели значну просвітницьку діяльність:
відкривали школи, засновували друкарні, забезпечували
школи підручниками, утримували на свої кошти вчителів
та бідних дітей. Братські школи стали важливим культур
но-освітніми осередками. Учителі Львівської братської
школи розробили чітку систему освіти та принципи й ме
тоди виховання. Усе це викладено в передмові до книги
«Про виховання дітей», виданої у Львівській братській
друкарні 1609 р., та у книзі «Порядок шкільний». Анонім
ний автор передмови до книги «Про виховання дітей» за
значає, що з науки, немов з джерела «все добреє похо
дить», а занедбання українським народом науки «викли
кає все злое»1. Гуманістичні тенденції проявилися і в де
мократичних засадах, на яких базувався процес виховання
у братських школах. У них навчалися діти різних суспіль
них станів, зокрема й найбідніші. У «Порядку шкільному»
1 Ісаєвич Я. Братства та їх роль у розвитку української культури
XVI-XVIII ст.-К., 1966,-С. 131.
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відзначалося, що «багатші над убогими в школі нічим ви
щі не мають бути, і вчитель повинен вчити і любити всіх
дітей однаково».
Із врахуванням досвіду Острозької школи у братських
школах запроваджувався такий самий «слов’яно-греколатинський» тип навчального закладу з вивченням «семи
вільних наук», до яких входила й музика. У них поєднува
лася початкова, середня та деякі елементи вищої освіти.
Братські школи приділяли особливу увагу навчанню церко
вного співу. Учні братств співали в церковних хорах.
Велике значення у братських школах надавалося гу
манітарній освіті. Граматика вважалася першим і основ
ним серед предметів (навчали церковнослов’янської,
грецької та латинської мов). На той час уже були видані
граматики, лексикони (словники). У системі гуманітарної
освіти значне місце посідало вивчення риторики та поетики.
Теоретична частина цих предметів спиралася на античні
джерела, а в практичній частині учні вчилися писати орації (промови), листи, вірші, а також виступати й декламу
вати вірші. У братських школах зароджувався шкіль
ний театр із відповідною для нього драматургією. Уже
в одній з перших декламацій «На рождество Господа Бога
Спаса нашого Ісуса Христа вірші» Памва Беринди, яку ви
конували учні Львівського братства в 1616 р., використову
вався спів хору.
У другому десятилітті XVII ст. культурно-освітнім
центром стало Київське братство і школа при ньому
(виникла в 1615 р.), а також Києво-Печерська лавра, у якій
архімандрит Єлисей Плетенецький у 1615 р. заснував дру
карню та учений гурток. На основі об’єднання Київської
братської та Лаврської шкіл Петро Могила в 1632 р. ство
рив колегію, яка отримала назву «Києво-Могилянська ко
легія» (з початку ХУПІст. - академія). У Києво-Могилянській академії синтезовано традиції й досвід школи
слов’яно-греко-латинського типу, сформовані в Острозькій
академії, у братських школах, а також досягнення західно
європейських університетів. Як і в школах попереднього
періоду, у Києво-Могилянській академії викладали «сім
вільних наук», серед них і музику.

ВідСередньовіччя до музичної культури нового часу
Цінну інформацію про ставлення до музики подано в
уже згадуваній панегіричній декламації Софронія Почаського «Євхаристиріон», присвяченій Петрові Могилі з
нагоди відкриття ним Київської колегії. У цьому панегіри
ку характеризуються вільні науки, які читалися в колегіу
мі, і при цьому використовується антична символіка. У ха
рактеристиці музики йдеться «про навчання музики»,
«вправляння у співах», «вправи у співах з інструментом»,
«вправи в умильному співі». Згадується жанр кант, гра на
лютні, цитрах, йдеться про спів духовних пісень та світ
ських кантів у супроводі лютні. У тексті «кореня ухильнос
ті п’ятому - Музика учить співу» є такі рядки:
Музика - цвіт веселий, корінь співів гарних,
Музика - сад утіхи, ключ думок немарних1.
Отже, у цьому вислові дається естетична характерис
тика музики як мистецтва емоційного впливу на людину,
що відповідало естетиці Ренесансу.
З кінця XVI ст. з’являються школи й на території Запо
різької Січі, які виникали стараннями «коша» (адміністрації)
Січі. Завдяки широкій мережі шкіл, що виникли в Україні,
відбулося піднесення культурно-освітнього рівня україн
ського суспільства. Освіченість людей в Україні у середині
XVII ст. помічали й іноземці. Наприклад, уже згадуваний
Павло Алепський писав, що вони помітили прекрасну ри
су, яка викликала їхнє здивування: «<...> Усі вони [україн
ці - Л. К.], за винятком небагатьох, навіть більшість їхніх
жінок і дочок уміють читати <...> В землі козаків усі діти
уміють читати, навіть сироти»12.

1 Почаський Софроній Із книги «Євхаристиріон, або вдячність».
Переклад з давньоукраїнської В. Крекотня 11 Антологія української
поезії: в 6 т. - Т. 1 - К., 1984. - С. 130.
2 Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в
половине XVIIвека, описанное архидиаконом Павлом Алеппским.—
М., 1897.-Выл. 2.-С. 15.

ХУ - перша половина XVII століть
Функціонування наприкінці XVI - у першій половиш
XVII ст. культурно-освітніх осередків в Україні позначило
ся на розвитку різних галузей мистецтва, зокрема, й музи
ки. У раніше зазначених культурно-освітніх осередках
значна увага приділялася музичній освіті. У почат
кових парафіяльних школах, які здавна функціонували в
більшості міст, містечок і в багатьох селах України, дава
лися перші навички церковного співу. В Острозькій школі,
братських школах, Київському колегіумі викладався спеці
альний предмет «музика». Основним змістом цього пред
мета було навчання нотної грамоти й церковного співу.
Навчати церковного співу починали ще змалку, коли хло
пчики тільки вчилися читати, і тривало це протягом усьо
го шкільного курсу. Крім того, братські школи та колегіу
ми були тими осередками, у яких культивувався хоровий
спів і дбали про його найвищу якість. Спів у братських
школах викладав спеціальний учитель. Він відповідав за
організацію, підготовку та керівництво хором, який функ
ціонував при братських школах. Від рівня музичного на
вчання у школі залежала якість церковного співу у право
славних храмах. Тому братства особливо дбали про це на
вчання і про учнів-хористів, виділяли на користь брат
ських співаків частину загальнобратських прибутків. Така
система навчання церковного співу сприяла тому, що цер
ковні наспіви були відомі серед різних верств українського
населення. Це помітив і сирійський архідиякон Павло
Алеппський, який відзначив, що «в козацькій землі <...>
знають порядок богослужіння й церковний спів»1.
Хоровий спів у братських школах звучав також при
виконанні учнями ранніх зразків театрального мистецтва.

1 Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в
половине XVII века, описанное архидиаконом Павлом Алеппским. М., 1897.-Вып. 2.-С. 15.
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З кінця XVI ст. починається зародження й розвиток
книжної поезії староукраїнською літературною мо
вою - спочатку духовної, а потім і світської. На її основі
виникає словесно-музичний жанр, який сучасні дослідни
ки називають по-різному: пісня-вірш, книжна пісня, пісня,
кант (від латинського cantus - спів, пісня). Кирило Транквіліон-Ставровецький у збірці «Перло мноцінноє» (Черні
гів, 1646) у ремарці до одного з духовних віршів писав:
«хоть співай, хоть читай, тилко світом єго душу свою про
свіщай, утішай». У низці ремарок до духовних віршів він
навіть визначає емоційний настрій пісні: «глас радостний», «піснь плачлива» тощо.
У традиції першої половини XVII ст. вже був термін
«кант». У поетичній книжці Софронія Почаського «Євхаристиріон, або Вдячність...», у розділі про музику є такий ря
док: «на лютнях кант модерували»1. Кантами називали му
зичні номери шкільних драм. Тому видається доречним ті
пісні, які були пов’язані з розвитком книжної поезії й твор
цями яких були музично освічені люди, називати кантами.
Як і українська поезія XVI - XVII ст., канти були духов
ні й світські. Вони фіксувалися в одноголосному й триголо
сному викладі. У мелодиці кантів простежуються впливи як
церковної монодії, так і народних пісень і танців. На відміну
від церковної монодії, канти мали регулярну метрику, чітку
форму з повторенням куплету, яка залежала від віршової
структури. Притаманне кантам функціонально-гармонічне
ладове мислення поєднувалося із залишками модальної
системи, що проявилося в ладовій перемінності, у паралелі
змі голосів при триголосному викладі. Канти були автор
ською творчістю, але поширювалися здебільшого як анонім
ні. На відміну від фольклору, вони записувалися в рукопис
них збірниках (співаниках), які складалися з найбільш по
пулярних кантів різних авторів. Творцями й переписувача
1 Модерували - супроводжували.
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ми кантів були освічені міські люди (письменники, свяще
ники, дяки, студенти й інші). Це був найбільш поширений
жанр міської побутової культури.
У XVI - першій половині XVII ст. побутували як ду
ховні, так і світські канти. До нашого часу дійшли україн
ські кантові збірники лише від середини XVII ст. Нато
мість у Польщі з початку XVII ст. стало виходити чимало
книжечок та брошур, часто без вихідних даних, із назвами:
«Пісні, танці і падвани»1, «Пісні двірські», «Розмова мо
лодця з панною», «Дзвінок сердечний», які потрапляли в
Україну і по-своєму впливали на розвиток українського
канту. З іншого боку, польська вокальна лірика теж зазна
вала впливу української пісні. Стихія української пісні була
настільки сильною, що українські канти проникали в ці
видання. Саме вони вказують на існування на початку
XVII ст. українських кантів з любовною тематикою, як, на
приклад, «Чом, чом боса ходиш». Польський шляхтич Ян
Дзвоновський увів у свою книгу «Сейму вольного домового
артикулів шість» (1625) недавно складену «Пісню козака
Плахти», яка є зразком української любовної лірики12.
Зберігся збірник записів протестантських духовних
пісень XVI ст., перекладених з німецької мови україн
ською, що є свідченням зацікавлень українського міського
середовища західноєвропейською духовною піснею.

3.6.
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Світські форми музикування поширювалися в містах,
про що свідчить існування міських музичних цехів з кінця
XVI ст.: Кам’янець-Подільський цех скрипалів та гуслярів
з 1578 р.; Львівський з 1580 р. - у ньому були співаки й ін
струменталісти, які грали на скрипках, цимбалах, лютнях,

1 Польське padwan — «любовна пісенька».
2 Шевчук В. Муза роксолянська. Українська література XVI XVIII ст. - С. 105.
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духових тощо. Вони виникли на зразок ремісничих цехів й
існували переважно в тих містах, які користувалися так
званим магдебурзьким правом (вільного самоврядування).
Цехи приймали статут, яким регламентувалася вся їхня
діяльність.
Цехові музиканти грали на різних урочистостях,
народних святах, у міських домах. Цехи дбали про підготов
ку учнів, які вчилися у членів цеху. Відомості про реперту
ар цехових музикантів, а також самі ноти творів, на жаль,
не збереглися. Але ймовірно, що вони виконували сольні
та ансамблеві інструментальні твори; у їхньому репертуарі,
очевидно, була народна й професійна музика.
У козацькому побуті значну роль відігравала інстру
ментальна музика. Була так звана «полкова музика», серед
виконавців були скрипалі, цимбалісти, кобзарі, литаврис
ти, сурмачі, трубачі. Вона використовувалася під час похо
дів, а також у козацькому побуті.
Таким чином, поряд із церковним шаром музичної
культури, у якому відображалися середньовічні традиції
(монодією, першими зразками багатоголосся), виникали
нові професійні жанри - канти на основі книжної поезії,
серед яких були зразки як духовного, так і світського змісту.
Канти тісно пов’язані з освітніми осередками і представ
ляли міську побутову культуру. У світських кантах відоб
ражалося нове світосприйняття, притаманне гуманістич
ній епосі.
Важливим шаром у музичній культурі був фольклор,
який віддзеркалював як історичні події, так і нові особистісні відчуття. Думи представляють оригінальний жанр
світської музики із супроводом кобзи або бандури.
Зароджується в цю епоху й міське музикування,
представниками якого були цехові музиканти. На жаль,
значна частина музичних джерел цього періоду до нашого
часу не дійшла. Це стосується інструментальної музики,
яка звучала в міському побуті.

XV - перша половина XVII століть

Запитання та завдання для самоконтролю
1. Назвіть явища української музичної культури, які свід
чать про перехід від Середньовіччя до культури Нового часу.
2. Назвіть основні освітні осередки, які виникли в цей пе
ріод в Україні.
3. Визначте роль цих осередків у розвитку української му
зичної культури.
4. Яким чином проявився українсько-польський діалог
у музичній галузі?
5. Які стильові шари притаманні українській музиці цього
періоду?
6. Визначте традиційні та новаційні риси в церковній
монодії.
7. Охарактеризуйте специфіку кантової культури.
8. Якою була музика побуту в міському середовищі?
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4. БАРОКОВА ДОБА
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ПЕРША ПОЛОВИНА XVIII СТОЛІТЬ)
На відміну від Ренесансу', який проявився повного мі
рою не в усіх країнах Європи, Бароко стало загальноєвро
пейським явищем. У Європі Бароко тривало з кінця XVI і
майже до середини XVIII ст., але його розвитку властива
асинхронність, бо в різних країнах Європи воно формува
лося, досягало вершинної фази і згасало в різний час.
Хоч Бароко виникло як заперечення Ренесансу, проте
митці Бароко не відмовилися від досягнень Ренесансу, а
розвивали їх і збагачували. У зв’язку з тим, що в культурах
Східної Європи, зокрема в Україні Ренесанс проявився не
повного мірою, Бароко взяло на себе деякі його функції.
Наукові відкриття пізнього Ренесансу (Миколи
Коперника, Джордано Бруно) й особливо епохи Бароко
(Галілео Галілея, Иогана Кеплера, Ісаака Ньютона) зруй
нували цілісну оптимістичну систему ренесансного світо
гляду. На зміну йому приходить трагічне усвідомлення, що
людина - не центр Всесвіту, і залежить вона від зовнішніх
умов буття. Змінюється погляд на людську природу. Вини
кає дуалістичне уявлення про людську істоту, яка здатна
як на добрі, так і на погані вчинки. Підкреслюється по
двійність її буття: фізичне і духовне. У зв’язку з цим вини
кає характерна для Бароко зацікавленість релігійною сфе
рою, нове прочитання й аналіз християнської літератури, а
також боротьба з низькими людськими пристрастями й
відстоювання християнської моралі.
Нове уявлення про Всесвіт та нове світосприйняття
породило нове трактування простору в мистецтві, яке тя
жіє до безконечності. Характерною ознакою барокового
стилю став динамізм і пов’язане з ним використання засо
бу контрасту. Для Бароко властиве алегорично-символічне
перевтілення міфологічних уявлень. Митці Бароко праг
нули захопити і вразити людину. Тому мистецтво Бароко
тяжіє до пишної декоративності, величності.
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І

Суспільно-історичним ґрунтом Бароко в Україні була
активізація соціальної та національно-визвольної бороть
би, виникнення козацько-гетьманської держави. У середи
ні XVII ст. відбулася українська національно-визвольна
революція під проводом Богдана Хмельницького (16481654), яка почалася як повстання проти утисків польської
влади, а згодом переросла в боротьбу за незалежність
України. Для того, щоб зберегти здобутки цієї боротьби,
Богдан Хмельницький вів переговори з Московською вла
дою, які завершилися Переяславською угодою (1654). За
цією угодою українські землі перейшли до складу Москов
ської держави, але при цьому Україна зберігала широку
автономію (республіканську форму правління, виборність
усіх керівних посад, зокрема гетьмана, власні збройні си
ли, свої фінанси, дипломатичні відносини з іншими дер
жавами тощо). Московський цар за цією угодою погоджу
вався обороняти українців від загарбників і не втручатися
в їхні внутрішні справи.
Одним з основних завоювань національно-визволь
ної революції було відновлення української державності.
Вона успадкувала структуру своєрідної демократичної рес
публіки, що витворилася в Запорізькій Січі. Козацькогетьманська держава мала республіканську форму прав
ління. На її чолі стояв гетьман, якого обирала загальновій
ськова козацька рада.
Проте невдовзі після Переяславської угоди стало
очевидним, що московський цар не збирається її дотриму
ватися. У 1660 р. між Москвою та Польщею вибухнула вій
на за владу над Україною. За Андрусівським мирним дого
вором 1667 р. Україна була поділена на дві частини: Поль
ща окупувала Правобережжя, а Лівобережжя (з Києвом)
залишилось у складі Московської держави. Царська влада
намагалася ліквідувати автономні права козацької держа
ви та гетьманське правління. У 1722 р. за наказом Петра І
було ліквідоване гетьманське управління, а після його
смерті ще протягом півстоліття воно кілька разів віднов
лювалося й ліквідовувалося.
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Хоч у політичному житті України були різні трудно
щі, проте протягом XVII - першої половини XVIII ст. ще
функціонувала козацько-гетьманська держава. Зростання
національної свідомості під час національно-визвольної
революції, а також відновлення української державності у
вигляді козацько-гетьманської держави були важливими
історичними чинниками, які сприяли значному піднесен
ню й розвитку української культури в другій половині
XVII - першій половині XVIII ст.
На цьому етапі активно розвивається православна ку
льтура, але використовуються також здобутки «латинської»
культури ренесансно-барокового мистецтва. І українське
мистецтво набуло виразних ознак барокового стилю. У про
фесійні сфері заявили про себе й світські форми мистецтва.
У XVII - першій половині XVIII ст. виникли яскраві й
художньо довершені барокові храми, зокрема, у Києві
(Богоявленська та Миколаївська церкви, церква Всіх Святих
над брамою Києво-Печерської лаври, Андріївська, Покровська церкви). Величні храми зводилися і в інших містах.
У розписах церков, крім релігійної тематики, трапляються й
тогочасні реальні сцени. Так, на фресці кінця XVII ст.
«Здвиження чесного Хреста» із Ситихова (біля Львова) по
ряд з основним релігійним сюжетом угорі зображені співа
ки церковного хору з нотами. Зберігся навіть напис біля од
нієї постаті— «реєнт Сількевич» (очевидно, регент хору).
У Західній Україні видатними іконописцями були Федір
Сенькович, Микола Петрахнович. У другій половині XVII першій половині XVin ст. були створені визначні пам’ятки
барокового іконостасу. Йов Кондзелевич створив знамени
тий іконостас для Манявського монастиря, а Іван Руткович - справжній шедевр у Скваряві Новій (Західна Украї
на). У цей період розквітає жанр світського барокового
портрета. Малювали гетьманів, козацьку старшину,
магнатів таін. Було створено чимало портретів Богдана
Хмельницького. Видатним художником був Іван Паєвський.
Однією з важливих ознак культури Нового часу є на
явність книгодрукування. В епоху Бароко в Україні воно
було добре поставлене. Найбільшою й найпотужнішою
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стала друкарня в Києво-Печерській лаврі. У ній видано
чимало релігійної, полемічної й художньої літератури,
шкільних підручників. Крім Києво-Печерської лаври, були
друкарні у Львові, в Уневі на Львівщині, Почаєві, Новгороді-Сіверському, Чернігові та інших містах.
У першій половині XVIII ст. ситуація з книгодруку
ванням різко змінилася. За указом Петра І 1720 р. КиєвоПечерській лаврі та Чернігівській друкарні заборонялося
видавати будь-які українські книги. Дозволялося лише пе
ревидавати старі церковні книги церковнослов’янською
мовою, але й вони мали бути виправлені відповідно до ве
ликоросійських книг, щоб у мові не було жодних відмінно
стей1. З цього часу над київською та чернігівською друкар
нями був поставлений суворий цензурний контроль росій
ського Синоду. Книги могли друкувати лише з його дозво
лу. Таким чином в Україні гальмувався розвиток культури
і книгодрукування. Такі дії царської влади свідчать про те,
що вона перейшла на цілеспрямовану русифікаторську
політику й свідомо прагнула перетворити Україну на про
вінцію. Через це українська церковна і світська музика іс
нувала лише в рукописах, а деякі жанри - тільки в усній
формі (пісні-романси), що призвело до значних втрат.
Освітнім та культурним осередком у добу Бароко в
Україні була Києво-Могихянська колегія (з початку
XVIII ст. - академія). Вона досягла рівня найкращих євро
пейських університетів і була першим вищим навчальним
закладом не тільки в Україні, а й загалом на східно
слов’янських землях, який давав доступну вищу освіту також
і представникам деяких південнослов’янських народів.
У Києво-Могилянській академії значна увага приді
лялася вивченню мов. Випускники добре володіли давньо
українською, церковнослов’янською, грецькою, латин
ською, польською мовами. Лекційні курси, як і в західно
європейських університетах, читалися переважно латин
ською мовою. Поряд із мовами, велике значення в гумані1 У цей час уже були деякі відмінності в церковнослов’янській
мові, яку використовували в Україні та Росії.

80

Друга половина XVII - перша половина XVIII століть

тарній освіті надавалося курсам поетики, риторики, філо
софії. До нашого часу збереглося чимало латиномовних
курсів поетики, риторики, які читалися в Києво-Могилянській академії (Андрія Старновецького, Феофана Прокопо
вича, Митрофана Довгалевського та ін.). Автори цих курсів
творчо використовували античну поетичну теорію Аристо
теля, Горація, а також італійські ренесансні поетики
М. В. Віди, Ю. Ц. Скалігера.
Тісний зв’язок із курсами поетики та риторики мав
шкільний театр. В обов’язки викладачів цих курсів
входило написання шкільних драм, а студенти брали
участь у їх постановках.
Важливе місце у вихованні студентів академії посіда
ла й художня освіта. Малюванням займалися всі студенти.
В академії сформувалася своя художня школа. Випускни
ками Київської академії були такі відомі художники, як
Григорій Левицький, Леонтій Тарасевич та ін. У виховно
му процесі значне місце відводилося й музиці. КиєвоМогилянська академія протягом майже двох століть була
не тільки навчальним закладом, а й осередком розвитку
різних галузей української науки та культури.
Українська художня культура в цей час мала значні
досягнення. У галузі літератури найбільш відзначилися
випускники або професори Києво-Могилянської колегії.
Барокові стильові риси в літературі яскраво проявилися в
поезії. Духовна поезія представлена релігійно-філософ
ськими, панегіричними віршами у творчості Лазаря Барановича, Димитрія Туптала, Стефана Яворського, Феофана
Прокоповича та ін. Значного розвитку набула світська по
езія, у якій домінували панегіричні та оплакувальні вірші;
поширеною була епіграматична поезія. Поряд із «висо
ким» Бароко, у поезії розвивалося й «низове». Його тво
рили переважно студенти та мандрівні дяки. У їхній твор
чості є святкові вірші (новорічні, різдвяні та великодні),
у яких при розкритті «серйозної» теми часто використо
вуються іумористичні елементи.
Трапляються в тогочасній поезії й типові для Бароко
так звані словесні «віршові іграшки», у яких поети демон
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струють віртуозне володіння словом. До них належить ак
ровірш (першими літерами кожного рядка або кожної
строфи подано ім’я автора), вірш, у якому створюється
ефект відлуння, тощо.
У музичній культурі значними були здобутки в галузі
музичного фольклору. На середину XVIII ст. вже
сформувався його основний класичний фонд (думи,
історичні пісні, чумацькі пісні, балади, родинно-побутова
лірика, танцювальні жанри тощо). Розквіт епосу — дум та
історичних пісень - припадає на другу половину XVII першу половину XVIII ст. У цей період виникло багато дум
та історичних пісень з новою тематикою й новими стильо
вими рисами.
Думи відзначаються історичною конкретністю, у них
розповідається про реальні події, які тоді відбувалися, як,
наприклад: «Хмельницький та Барабаш», «Про корсунську
перемогу», «Похід на Молдавію», «Про смерть Богдана
Хмельницького». Це характерно й для історичних пісень.
Так, у зв’язку з перемогою козацько-селянських військ під
Корсунем (1648) було складено пісню «Засвіт встали коза
ченьки» (варіант — «Засвистали козаченьки»). З конкретни
ми історичними подіями пов’язані історичні пісні «Гей, не
дивуйте, добрії люди», «Гей Богдане, батьку Хмелю» й інші.
У думах та історичних піснях яскраво відображені
волелюбні прагнення українського народу'. Український
епос пройнятий почуттям патріотизму, любові до рідної
землі, відданістю православній вірі. У думах зростає роль
музичного чинника. їхня мелодика в цей період стає більш
розвиненою, кантиленно-розспівною. Вона наближається
до історичних та ліричних пісень, має спільні з ними ме
лодичні звороти. Творці та виконавці дум прагнули досяг
ти максимуму емоційної виразності і тим самим впливати
на слухача, що й відповідало естетиці Бароко. Як уже від
значалося, думи, які збереглися без авторства, представ
ляють шар світського напівпрофесійного мистецтва з пе
реважно історичною тематикою.
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4.1.1. Багатоголосна (партесна)
церковна музика
У XVII - першій половині XVIII ст., як і в попередню
епоху, православні та уніатські церковні діячі, а також й
інша патріотично налаштована українська інтелігенція
дбали про високий рівень церковного співу в храмах.
Основними осередками навчання цього співу й виховання
співаків були навчальні заклади - школи при братствах,
колегіуми, Києво-Могилянська академія.
У 50-х роках XVII ст. ректор Києво-Могилянської
академії Лазар Баранович організував при Братському мо
настирі хорову школу, до якої залучалися студенти. У цій
академії, як уже відзначалося, був спеціальний предмет
«музика» - студентів навчали музичної грамоти й церков
ного співу. Хори академії та Братського монастиря були
найкращими в Києві. Академічний хор брав участь у різ
них святах під час урочистих прийомів гостей, диспутів,
рекреацій (травневих розваг на природі). Хор співав і в
театральних виставах.
Така увага до церковного співу сприяла розвитку
професійної церковної музики. Наприкінці XVI ст. у право
славних церквах України був запроваджений багатоголос
ний спів. На другу половину XVII - першу половину
XVIII ст. припадає розквіт цієї багатоголосної музики, яку її
сучасники назвали партесною1. Один з українських по
етів другої половини XVII- початку’ ХУЕПст. Климентій
Зиновіїв у своєму вірші «О партесах, і о учащихся іх» висло
вив захоплення цим співом і підкреслював його складність,
бо для його опанування треба було спеціально вчитися:
И па(р)тесники годны велико(и) похвалы:
же ко(н)поную(т) гласы для б(о)жеи хвалы...
1 Ця назва походить від латинського слова pars — «учасник, участь;
партія». Називний відмінок множини цього слова — partes. Партесні твори
збереглися у вигляді хорових партій; хорових партитур немає.
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І гды начнуть сігквати из нот свои(х) гладко:
то аж бл(а)гопріє(м)но слышати, и сладко...
А наука и(х) че(ст)на, и му(д)ра є(ст.) тако:
хто не вчився, не буде(т) зна(т), а не інако...
Зачи(м) и па(р)тесниковъ треба поважати:
и яко особны(м) и(м) мудреца(м) честь даяти1...
У церковно-співацькій практиці XVII - першої полови
ни Х\1П ст. паралельно функціонували два стильові шари:
українська монодія, пов’язана з візантійсько-православною
середньовічною традицією, та партесні твори, які
представляли новий стильовий шар. Партесні твори зву
чали на ті самі гімнографічні тексти, що й монодія, і вико
нувались у православній Службі. Але музичний стиль цих
творів суттєво відрізнявся від монодії.
Партесний спів, виникнувши в Україні наприкінці
XVI ст., проіснував до середини XVIII ст. Протягом трива
лого періоду партесний спів еволюціонував, але при цьому
зберігалися стабільні ознаки, завдяки яким він легко впі
знається. Простежуються три періоди функціонування
партесного співу:
1) з кінця XVI ст. до середини XVII ст.;
2) друга половина XVII - початок XVIII ст. - період
розквіту, пов’язаний
з
творчістю
М. Дилецького,
С. Пекалицького;
3) завершальний період - до середини XVIII ст. (твор
чість І. Домарацького, Г. Левицького та ін.).
У партесному співі відображені ті стильові процеси,
які були характерні для української культури XVII - пер
шої половини XVIII ст. У партесних творах можна просте
жити пізньосередньовічні, пізньоренесансні
та ранньобарокові стильові риси.
До пізньосередньовічних ознак можна віднести ви
користання київської квадратної нотації, якою фіксувалася
й монодія. Але в партесній нотації з’являється позначення
метру через метризованість музики, однак ще не вистав
лялися тактові риски. Крім того, пізньосередньовічною
ознакою є ще наявність опори «на канон». На це вказує
Зіновіїв К. Вірші. Приповісті посполиті. - К., 1971. - С. 294.
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повторність у різних творах подібних музично-тематичних
блоків, повторність фактурних прийомів. Значна кількість
творів не має авторської атрибуції.
Пізньоренесансні риси проявляються насамперед у
ладовій структурі творів, у якій простежуються тенденції
переходу від модального до тонального мислення. Про модалізми свідчить мелодичне поєднання акордів з явищами
паралелізмів, що надає партесному співові своєрідного ко
лориту. Але усе ж таки домінуючою є тональна система.
Пізньоренесансні та ранньобарокові ознаки партесних творів є визначальними, і вони проявляються в есте
тичному звучанні багатоголосного співу, спрямованого на
те, щоб допомогти віруючому в його молитві, у більш емо
ційному сприйнятті Служби Божої.
Великий ефект на слухача мав так званий концер
туючий стиль. Партесна музика являла собою спів
двох, трьох або більше просторово роз’єднаний хорів (або
одного хору на різні голоси). Твори часто називалися
концертами через те, що хори або окремі хорові партії
співалися почергово або всі хори звучали разом, а після
цього - ансамбль з окремих партій. Композитори прояв
ляли винахідливість у створенні такого концертуючого
стилю. У партесних концертах простір ніби зазвучав різ
номанітною тембровою колористикою різних голосів; зок
рема використовувалися ніжні голоси хлопчиків у партіях
дискантів. Таким чином, у цьому концертуючому стилі вже
з’явилося нове ставлення до акустичного простору й вини
кло нове темброво-колористичне його наповнення. Це по
силювало емоційний вплив на віруючих. На зміну стилю
текучості горизонтальних мелодій у монодії прийшло ма
сштабне вертикальне акордове звучання. Такий багатохорний концертуючий стиль був новим пізньоренесансним-ранньобароковим явищем.
Практика використання багатьох роз’єднаних у прос
торі хорів виникла в Європі в епоху пізнього Ренесансу та
раннього Бароко. Уперше це нововведення з’явилося в
першій половині XVI ст. в Італії й приписується Руфіно
Бартолуччі, тодішньому директорові Падуанського собору
в Північній Італії. Але цей новий стиль хорової католицької
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церковної музики досяг розквіту в церкві Святого Марка у
Венеції. Там у цьому стилі творив Адріан Віллаерт, а най
більших успіхів досягли композитори Андреа Габрієлі та
його племінник Джованні Габрієлі. їхні відкриття захопи
ли не тільки італійців (Джироламо Джакоббі та ін.), а й ні
мців - Лео Хаселера, Міхаеля Преторіуса, Самуеля Шейдта
і Генріха Шютца, які зЪкджалися сюди, щоб перейняти
досвід венеціанських побратимів1. У цьому стилі творили й
польські композитори Мартин Мєльчевський, Яцек
Ружицький, Микала Зеленський та ін. Українські компози
тори партесної музики могли бути обізнані з цим стилем як
через польських, так і через італійських авторів. Але твори
українських авторів не були епігонськими. У «латинських»
творах поряд із хорами використовувалася й інструмента
льна музика, а партесні твори були виключно хоровими. Як
відзначають дослідники, засвоївши техніку багатохорного
концерту, українські композитори досягли самобутності.
Про ранньобарокові стильові риси в партесних творах
свідчить не тільки масивність багатохорного звучання, а й
динамізм розвитку композиції, використання принципу
контрасту. Величаве або драматичне звучання змінювалося
ліричним, масивне звучання всіх хорів переходило в хоро
вий ансамбль, акордово-гармонічний виклад змінювався
поліфонічним (використання імітації в різних голосах). Хоч
у партесних творах не звучали інструменти, але досить час
то композитори використовували мелодії віртуозного ха
рактеру, позначені впливами інструментальних творів.
У партесній музиці зароджуються тенденції автоном
ності музичного начала. Різні емоційні стани втілюються
значно виразніше, ніж це було в монодії. Так, нової якості в
партесній музиці набула світло-радісна емоційна сфера,
пов’язана з прославленням Бога, Ісуса Христа, різних релі
гійних свят. У таких творах музичними засобами досяга
ються тріумфальна радість, величавий панегіризм. Яскра
вим прикладом цього є «Воскресенський канон» Миколи
Дилецького. Значно поглиблена в партесній музиці й сум
1 Орлов Г. Древо музыки. - СПб., 2005. - С. 261 - 262.
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но-лірична емоційна сфера, її твори наближаються до літе
ратурного жанру «планів» (концерт «Плачу і ридаю» неві
домого автора). Сумно-ліричною образністю відтворювали
ся тематика Страстей Христових, мотиви смерті, каяття.
Упартесних творах простежується й просвітлено-лірична
емоційна виразність. Якщо в монодії переважав молитовномедитативний стан, то творці партесної музики прагнули
різними музичними засобами викликати відповідний емо
ційний стан. Творці партесної музики хотіли розворушити,
розчулити душу людини, викликати в неї стан піднесеності,
величі, а також співчуття, співпереживання та любові. Пар
тесна музика передавала душевний неспокій людини, її ду
шевну боротьбу. Проте вона давала людині в храмі й душев
не заспокоєння та душевний катарсис. Усе це створювалося
новими музичними засобами ранньобарокової стилістики.
У партесній музиці простежуються нові риси співвід
ношення слова й музики. На відміну від монодії, у партесних концертах повторюються слова, словосполучення, цілі
словесні рядки. Слово й музика були тісно пов’язані між
собою, насамперед в емоційно-образному плані; у партес
ній музиці вони рівноправні компоненти. Окремі ключові
слова тексту знайшли своє «відображення» в музичному
звороті за типом музично-риторичних фігур, що було ха
рактерним для мистецтва Бароко.
Експресивність ранньобарокового стилю виражаєть
ся в яскравій колористиці й пишній декоративності мело
дики. Аналогією до архітектурної пишної декоративності
може бути часто використовувана в окремих епізодах пар
тесного концерту складово-розспівна мелодика мелізма
тично-колоратурного типу, яка виникла під впливом ін
струментальної мелодики.
У композиції партесних творів яскраво проявилася
дискретність музичного матеріалу, повторність музичних
побудов, а також і наскрізний розвиток. Притаманне ком
позиціям «варіантне проростання»’. Ці особливості про1 Протопопов В. Музыка петровского времени о победе под
Полтавой // Памятники русского музыкального искусства. - Выл. 2. М., 1973.-С. 239.
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стажуються на рівні як окремих жанрів, так і циклічних
форм. Прикладом циклічної форми є «Воскресенський канон» М.Дилецького. Він складається з
15 розділів, у які входять ірмоси та інші жанри (стихира,
тропар, причастник, світилен). В основі розділу може бути
одна або кілька побудов. У структурі розділів композитор
часто зіставляє контрастні побудови, що проявляється в
образно-емоційному, метроритмічному та фактурному від
ношеннях. Прикладом може бути перший розділ канону,
який має тричастинну структуру ABAb У першій побудові
експонується тематичний матеріал, який складається з
танцювальних мотивів типу «притоптування» і низхідної
секвенції, якою втілено образ радості, веселощів із приво
ду воскресіння Христа. Друга побудова пантового типу
вносить ліричне начало і є контрастною до попередньої.
Третя побудова має репризні ознаки, вона базується на те
матичному матеріалі першої побудови. Тематичний мате
ріал першої побудови відіграє важливу роль у всьому цик
лі Канону. Повторюються або варіюються окремі його
складові, особливо часто мотив типу «притоптування»
у різних розділах Канону, що створює образну та музичнотематичну цілісність твору. Експозиційний тематичний
матеріал першої побудови ще не можна назвати темою,
але в ньому вже кристалізуються її певні ознаки.
Композитори партесної музики використовували ме
лодику поспівок монодії, мелодії та стилістику кантів й
епізодично зверталися до пісенного і танцювального укра
їнського фольклору. У п’ятому розділі «Воскресенського
канону» М. Дилецького на слова «людие божии святии»
відчутні інтонації української народної пісні «Дівка в сінях
стояла». М. Дилецький у своїй «Граматиці музикальній»
заохочував використання світських мелодій у церковній
багатоголосній музиці: «І то не послідній способ до компо
зиції, когда не тілько церковную, але і свіцькою якую пісе
ньку в голосі жалобном, альбо ли і в веселом будет что,
прекладаю на церковную, албо ведлуг оної покладаю фан
тазію церковную»1.
1 Дилецький М. Граматика музикальна. 1723 р. / підгот. до ви
дання О. Цалай-Якименко. - К., 1970. - С. 25.
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Для написання партесних творів та їх виконання не
обхідна була професійна освіта. У партесній музиці заро
джується авторське начало, претензії на авторську влас
ність, хоча чимало творів збереглися як анонімні. Відомі
такі творці української партесної музики, як Микола
Дилецький, Симеон Пекалицький, Феодосій Світлий, Іван
Домарацький та ін. У цій музиці відбувається чітка дифе
ренціація на творця-виконавця і слухача.
Класиком партесної музики став композитор Мик л(
Дилецьки7. Він написав чимало творів1. Про життєвий і
творчий шлях М. Дилецького збереглося дуже мало відо
мостей. Жив він орієнтовно у другій половині XVII - на
початку XVIII ст. Є підстави вважати, що М. Дилецький
був українського походження. Один із його сучасників
у Росії (московський дяк І. Коренєв) писав, що
М. Дилецький - «житель града Києва». Відомо, що
М. Дилецький навчався у Віденській академії. У 1675 р. був
надрукований його твір «Toga zloŒa», який не зберігся.
У Вільні він почав писати «Граматику музикальну».
М. Дилецький, як і багато інших українців, зробив
свій внесок у запровадження партесного духовного співу
українського зразка в Московській державі. Там він писав
варіанти своєї «Граматики» у Смоленську (1677), Москві
(1679, 1681) та в Санкт-Петербурзі (1723). Останній варіант
«Граматики» написаний українською мовою. Можливо,
він був розрахований на українських знавців церковного
співу, яких у цьому місті було досить багато.
«Граматика музикальна» М. Дилецького створена на
рівні тогочасної західноєвропейської музично-теоретичної
думки. Вона мала практичне призначення: служила для
опанування музичної грамоти, а саме, релятивного спосо
бу співу за сольмізаційною системою та техніки композиції
партесної музики. «Граматика» давала необхідні знання з
теорії музики: про ключі «до» та приключові знаки, про
звукоряди, інтервали, побудову акордів. У розділі про со
Дилецький М. Хорові твори / упоряд., ред., вступ, ст. та комент.
Н. О. Герасимової-Персидської. - К., 1981.
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льмізацію М. Дилецький спирався на гексахорд, але його
ладова теорія виходить з октавного звукоряду і пов’язана з
формуванням у тогочасній музиці централізованої функ
ціонально-гармонічної ладової системи. У «Граматиці»
немає термінів «мажор» і «мінор». Замість них
М. Дилецький дає такі означення, як музика «весалая» і
«смутная»: «ут мі соль - веселого тону, ре фа ля - смутного
тону»1. Про орієнтацію М. Дилецького на централізовану
ладо-гармонічну систему свідчать і вказівки про підви
щення VII ст. у кадансах у мінорі, а також його теорія ав
тентичних кадансів. Він ознайомлював учнів із квінтовим
колом тональностей мажорного і мінорного нахилів.
Музична теорія М. Дилецького щодо ладо-гармонічного
чинника відзначалася новизною не тільки у східноєвро
пейському ареалі, а й у всій Європі.
Значне місце у «Граматиці» М. Дилецький відводить
опануванню учнями композиторської техніки для створення
як простих композицій (обробки церковних наспівів), так і
складних творів концертуючого стилю. У «Граматиці» дета
льно викладається імітаційно-поліфонічна техніка з усіма її
різновидами, що складала основу концертуючого стилю.
Новаційні риси музичної теорії М. Дилецького просте
жуються і в розділі про музичні форми. Це насамперед його
положення про три функції частин музичної форми: поча
ток, середина і кінець. М. Дилецький навчав учнів різних
форм розвитку тематичного матеріалу, його модифікацій.
На «Граматиці» М. Дилецького позначилися гумані
стичні погляди її автора, а також впливи естетики Бароко
та музики барокового стилю. У визначенні поняття музики
він підкреслює її емоційну виразність та вплив на людину:
«Музика то єсть, которая співанням албо ли іграннєм сво
їм сердца людськіє албо до веселости албо до смутку і жа
лю побуждает»12.
У «Граматиці» М. Дилецького є й чимало інших по
ложень, які свідчать про його новаційні погляди. Так, хоч
1 Дилецький М. Граматика музикальна / підготовка до видання,
післямова, додатки О. С. Цалай-Якименко. - К., 1970. - С. 59 - 60.
2 Там само.-С. 3.
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українська партесна музика була акапельною, і в право
славні храми інструментальна музика не допускалася,
проте на сторінках «Граматики» можна знайти часте звер
тання автора до інструментальної музики, її цитування.
М. Дилецький пропонує учням використовувати в
партесних творах різний цитатний матеріал як із духовних
творів (українські наспіви з Ірмолоїв, польського хоралу),
так і світської музики (див цитату, наведену раніше).
У «Граматиці» він наводить приклади світської музики,
зокрема й український танець із гопаковим ритмом. Такі
погляди М. Дилецького щодо зближення духовної музики
зі світською були співзвучні з естетикою Бароко й бароко
вим мистецтвом і відповідали новому етапові розвитку
церковної музики в Україні.
«Граматика» М. Дилецького була пов’язана з харак
терною для епохи Бароко тенденцією до уніфікації худож
ньої творчості і вироблення певних її норм (правил). Ця
тенденція відобразилася в тогочасних поетиках, ритори
ках, під впливом яких могли виникати й музичні грамати
ки. М. Дилецький писав: «яко поетика міст свої ученія, так
же і музика»1.
«Граматика» М. Дилецького має певне моральнодидактичне спрямування, а тому виконувала й виховну
функцію. Автор підкреслює в ній необхідність навчання:
«мовлю, не упирайся, як коза, і не встидайся учиться, бо гди
ж не єсть встид учитися, встид горший нічого не уміть». Він
застерігає від лінощів і заздрощів, закликає до щедрості:
«Море непребранноє, то відаєш: хоч би не бочками, але
чопами так великими, на 10 000 000 000 000 000 сажен
огромними черпал, не вичерпаєш води; так і музики і ко
жної науки, од Бога даної - для того не жалій і другим»*2.
Така настанова «Граматики» на поширення освіти, профе
сіоналізму відповідала тим ранньопросвітницьким тенде
нціям, які простежуються в діяльності братських шкіл,
Києво-Могилянській академії.
Дилецький М. Граматика музикальна І підготовка до видання,
післямова, додатки О. С. Цалай-Якименко. - К., 1970. - С. 72.
2 Там само.-С. 73, 81.
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У спеціальному розділі «Способ до заправи дітей»
М. Дилецький викладає свої принципи та методи дитячого
музичного виховання. Дилецький наголошував на необ
хідності уважного ставлення до дитячих голосів і застосу
вання у навчанні найкращих музичних творів.
М. Дилецький був новатором як теоретик і педагог.
Російський дослідник В. В. Протопопов слушно відзначив:
«<...> Якби “Граматика” своєчасно була надрукована ла
тиною, або як трактат Бонончіні, італійською мовою, то їй
було б забезпечене якнайширше розповсюдження і вплив
у Європі»1. На східнослов’янських землях «Граматика му
зикальна» тривалий час була основним посібником для
композиторів та виконавців.

4.1.2. Розвиток кантової культури

і

У другій половині ХУП - першій половині XVIII ст.
у міській музичній культурі значне місце продовжує за
ймати кант, і на цей період припадає його розквіт.
У збірниках є чимало записів кантів в одноголосному та
триголосному вигляді. Серед авторів кантів були не тільки
студенти освітніх закладів, мандрівні дяки, ченці монасти
рів, освічений міський люд, а й відомі суспільні та церков
ні діячі, учені, письменники - такі, наприклад, як Лазар
Баранович, Феофан Прокопович, Єпифаній Славинецький
та ін. Отже, канти є явищем музикування в міському побу
ті, освітніх осередках, монастирях. У кантовому жанрі від
дзеркалилися тісні зв’язки української музичної культури
із польською та західноєвропейською. У фонд українських
кантів входили також польські канти, перекладені україн
ською мовою; залучалися й канти польською та латин
ською мовами.
Духовні канти можна поділити на чотири тематичні
групи: пісні на честь Ісуса Христа, Богородичні, на честь
різних святих та пісні «покаянні» й релігійно-філософ
1 Протопопов В. Николай Дилецкий и его «Мусикийская грам
матика» І/ Памятники русского музыкального искусства. - Вып. 7.М., 1979.-С. 602.
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ського змісту. Світські канти були любовно-ліричні, жартів
ливі; побутували канти й про людську знедоленість.
У кантах, як і в українській книжній поезії того часу,
використовувалася силабічна система віршування. Мело
дика кантів переважно пісенна та пісенно-танцювальна.
Форма кантів тісно пов’язана зі строфічною побудовою ві
рша. У мелодиці кантів виразно проявилися зв’язки з
українським музичним фольклором, зокрема використо
вуються гопакові, козачкові та коломийкові ритми. У кан
тах із тридольним ритмом помітні впливи польських тан
ців, зокрема мазурки.
У 1790- 1791 р. у Почаївській лаврі (на Тернопіль
щині) був надрукований збірник одноголосних духовних
кантів під назвою «Богогласник». До нього включено ду
ховні канти з різних рукописних збірників, а також новостворені.
Виникнувши в середовищі освічених людей, кант на
був поширення серед широких верств українського народу
й перейшов у міський та сільський фольклор. У XVIIпершій половині XVIII ст. кант справляв певний вплив на
партесний концерт. Канти використовувалися й у шкіль
ній драмі.

4.2.

ШQ іR P н а

д ра V а S V B S O Q о ю

У другій половині XVII - першій половині XVIII ст.
у братських школах, колегіумах, Києво-Могилянській ака
демії ставили шкільну драму з музикою. Ця драма була пе
реважно духовною, тому що в релігійному вихованні студен
тів важливе значення надавалося саме шкільному театру.
Шкільні вистави існували і в освітніх закладах Західної
Європи; особливу увагу їм приділяли єзуїтські школи та
академії. Викладачі курсів поетики та риторики писали
драми й ставили їх зі студентами. На сцені відтворювали
різні ефекти - грому, блискавки, землетрусу, здійснювалися
польоти в повітрі, виставлялися живописні картини з різ
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ними написами. Були певні приписи щодо костюмів персо
нажів, які мали символічне значення. Усе було спрямоване
на те, щоб, згідно з естетикою Бароко, захопити і вразити
глядача. Збереглися драми професорів та випускників
Києво-Могилянської академії (Митрофана Довгалевського,
Димитрія Туптала, Георгія Кониського та ін.).
Українські автори шкільних драм, як і західноєвро
пейські, у шкільному театрі виставляли модифіковані се
редньовічні жанри: містерії (різдвяні, великодні), міраклі
(про життя святих) та мораліте (на релігійно-мо ралізуючу
тематику). Але драми називалися інакше: комедії , трагедокомедії, рідше - трагедії. У назвах драм та їх побудовах ав
тори спиралися на античну теорію драми, саму античну
драму, а також на ренесансні італійські поетики та на укра
їнські поетичні курси.

Зміст різдвяних драм розгортався здебільшого за
двома сюжетними лініями. Перша- пов’язана з подією
народження Христа: тут наявні сюжетні мотиви про пасту
хів, яким ангели сповістили про народження Ісуса, після
чого вони вітають його у вертепі; а також про волхвів, які
теж прийшли йому поклонитися. Друга сюжетна лінія роз
гортається навколо іудейського царя Ірода, який, боячись
втратити владу, наказав убити Христа. Воїни не знайшли
його, і тоді Ірод наказав повбивати всіх немовлят сподіва
ючись, що серед них загине й Ісус. Після скоєного злочину
Ірод захворів і помер. Збереглися тексти деяких різдвяних
драм: «Комедія на день Рождества Христова» Димитрія
Туптала (написана в Україні, поставлена в Ростові),
«Коміческоє дійствіє» М. Довгалевського (1736). У цих та
інших драмах виступали алегоричні персонажі. Так,
у драмі Димитрія Туптала до них належать: «Невинність»
(втілює образ невинних убитих немовлят), «Смерть»,
«Помста» (кидає Ірода до пекла), «Сила Божа» (сповіщає,
що Ірод терпить муки через гординю і злочин).
1 Комедії могли не мати веселого змісту, але обов’язково щасливий кінець.
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У великодніх драмах («Слово про збурення пек
ла» середини XVII ст., «Мудрость предвічная», 1703 р.,
«Властотворній образ чоловіколюбія Божія» М. Довгалевського, 1737 р.) поєднуються старозавітні та новозавітні
мотиви. Зі старозавітними пов’язана сюжетна лінія про
перших людей - Адама та Єву, які в драмах виступають як
алегоричні персонажі («Натура Людська», «Єстество Человіческоє»). Перша людина, спокушена диявольськими
силами (у драмах - алегоричною постаттю «Прелестю»),
порушує заповідь Бога і з’їдає плід із забороненого дерева,
за що виганяється з раю до пекла. У драмах часто звучав з
пекла плач «Натури Людської» або «Душі грішної». Її за
спокоювали ангели або алегорична постать «Надія», які
сповіщали, що настане помилування.
З Нового Заповіту у великодніх драмах походять сю
жетні мотиви про муки Христа, який у драмах замінений
алегоричною постаттю «Милость Божа», його смерть і во
скресіння. Останній сюжетний мотив про вхід Христа до
пекла, руйнування пекла (падіння диявольських сил) і ви
зволення «Натури Людської» та душ праведників взяті з
апокрифічного «Никодимового Євангелія».
Збереглися драми-міраклі про святих: анонім
на драма про Олексія, чоловіка божого (поставлена в Києві
в 1674 р.), «Комедія на Успеніє Богородиці» Димитрія
Туптала (написана наприкінці XVII ст. ще в час його дія
льності в Україні) та ін.

Драми-мораліте мали виконувати перш за все
виховну функцію. їхній зміст був спрямований на те, щоб
допомогти людині вибрати правильний шлях життя від
повідно до християнської моралі. Однією з найцікавіших є
драма Георгія Кониського «Воскресіння мертвих» (постав
лена в Києві 1747 р.). У драмах-мораліте виступають такі
алегоричні персонажі як «Сластолюбіє», «Гнів Божий»,
«Суд Божий», «Совість», «Гріх», «Істина»таін.
На початку XVIII ст. оновлюється зміст шкільних
драм, у них почала з’являтися світська тематика. Україн
ські автори стали створювати драми на історичні теми. У
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1705 р. була написана й поставлена в Києво-Могилянській
академії «трагедокомедія» Феофана Прокоповича «Вла
димир», В основу сюжету покладено історичний фактприйнятгя київським князем Володимиром Святославичем
християнства. Фабула драми розгортається навколо гостро
го конфлікту між прихильниками християнства та язични
цтва. Прихильниками християнства в драмі є Володимир,
його сини Борис і Гліб, філософ (грек), воєначальники.
Язичництво у драмі захищають язичницькі жерці Жеривол,
Курояд, Пияр, тінь Ярополка та демони. Ці негативні пер
сонажі наділені гротескно-сатиричними рисами.
Звертаючись до переломного історичного етапу в
житті Київської держави і виводячи образ князя-реформатора, Ф. Прокопович відобразив у своєму творі прогресивні
для того часу ідеї- необхідність розвитку суспільства на
основі науки й освіти. Він виступав проти духовного застою,
заскорузлосгі, що висвітлював і в інших творах. Під негатив
ними образами Жеривола, Курояда, Пияра Ф. Прокопович
мав на увазі деяких тогочасних представників духовенства,
які трималися за старі порядки. Ф. Прокопович присвятив
цю драму гетьманові Івану Мазепі (як нащадкові та спад
коємцю князя Володимира), який багато зробив для КиєвоМогилянської академії.
Особливо цікава драма невідомого автора «Милость
Божія» (поставлена там само 1728 р.) про національновизвольну боротьбу українського народу під керівництвом
Богдана Хмельницького. У цій драмі вперше в українсько
му театрі проводиться ідея національного визволення, а
основним її персонажем є національний герой - Богдан
Хмельницький. Є тут і такі персонажі як кошовий, козаки.
З’явилася в ній і нова для шкільної драми алегорична по
стать - «Україна».
Таким чином, у драмі «Владимир» Феофана Проко
повича й особливо у творі «Милость Божія» відбувалася
кристалізація української національної драми. Випускник
Києво-Могилянської академії Мануїл-Михайло Козачинський, який працював у Сербії, у школі міста Карловці, що
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біля Нового Саду (на запрошення сербського митрополи
та), написав там драму із сербської історії «Трагедія... о
смерті посліднього царя сербського УрошаУ і о паденії
Сербського царства», яку виконали учні школи в 1733 р.
У Сербії вона вважається першою національною драмою.
До шкільних драм належать також інтермедії - одно
актні п’єси, які ставилися між діями або сценами основної
(серйозної) драми. Зміст інтермедій здебільшого не був
пов’язаний з темою основної драми. Головне призначення
інтермедій - розважити глядача, дати відпочинок після
втоми від серйозного змісту основної драми. Тому інтер
медії були невеличкими комедіями. Головними героями
інтермедій були прості люди: селяни, кухарі, ковалі, шин
карі, воїни, мандрівні дяки. Виступає в них і національний
герой - козак. Крім українців, в інтермедіях з’являються
персонажі інших національностей - солдат-москаль, лит
вин (білорус), поляк-шляхтич, єврей, циган, німець. Зміст
інтермедій запозичували з тогочасного життя українського
суспільства; широко використовувалися мотиви народної
творчості, бралися матеріали і з популярної книжкової
анекдотичної та сатиричної літератури. Отже, в основній
(серйозній) частині шкільної драми втілився «високий»
стиль Бароко, а в інтермедіях - його «низький» стиль.
Важливим компонентом шкільної драми була музика.
Про її звучання в драмах свідчать численні ремарки, а та
кож словесні тексти музичних номерів, але нотні записи, на
жаль, не збереглися. У драмах обов’язково співав хор, який
виконував функцію допоміжного персонажа (як в античній
трагедії). Хор у музичних виступах, які фіксувалися під на
звою «пініє» або «кант», роз’яснював і коментував дію,
оспівував персонажів або події, засуджував погані вчинки,
співчував героям, повчав, а також віщував про події, які мали
відбутися. У драмах використовувалися піснеспіви церков
ної монодії, а також і популярні канти. Крім того, спеціаль

но писали музику на тексти музичних номерів драм, близь
ку за стилем до жанру канта. У деяких драмах музичне зву
чання урізноманітнювалося звучанням інструментальної
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музики на гуслях, цитрі, цимбалах і скрипці. Зрідка викори
стовувалися й танці і навіть пантомімічний балет, пов’яза
ний зі змістом драми («Іосиф Патріарха» Лаврентія Горки).
В інтермедіях трапляються сольні музичні номери, як, на
приклад, пісня Козака «Мати моя старенькая» з третьої ін
термедії драми М. Довгалевського «Коміческоє дійствіє».
Більша частина тих інтермедій, які виконувалися
у відомих українських шкільних драмах, до нашого часу не
дійшла. Деякі з інтермедій могли бути повністю музични
ми. Зокрема, риси музичної інтермедії має дванадцятиголосний хоровий твір із початковим текстом «Сначала
днесь поутру рано» (ЗО - 40-ві роки XVIII ст.), що зберігся у
фондах Інституту рукописів Національної бібліотеки Укра
йні імені В. І. Вернадського1. Імовірно цей хоровий твір,
який нагадує театральну сценку, виник у середовищі бур
саків, мандрівних дяків. Сюжет цієї хорової «сценки» не
хитромудрий: її учасники (можливо, бурсаки) після випи
вки хочуть похмелитися, збирають гроші, на які купують
питво й солодощі, і веселяться. Співають пісню «Дубрава
зелёная». У музичному втіленні цього світського сюжету
використані засоби концертуючого стилю та музична мо
ва, характерна для панегіричного партесного концерту
(крім октавно-унісонного епізоду пісні «Дубрава зеле
ная»). Це й надало хоровому творові гумористичних рис.
Таким чином, шкільні вистави були видовищним
спектаклем, у якому поєднувалися різні види мистецтва:
поезія (драма писалася віршами), музика і живопис (у де
кораціях). Синтезування різних видів мистецтва було одні
єю з характерних рис Бароко.
В освітніх осередках, можливо, у Києво-Могилянській академії виник спрощений варіант різдвяної шкіль
ної драми - лялькова вистава Вертеп. Її могли створи
ти студенти академії. Для цієї вистави, яка мала дві дії, ви1 Хоровий твір «Сначала десь поутру рано» опублікований
у книзі: Хрестоматія української дожовтневої музики І упоряд.
О. Я. Шреср-Ткаченко: у 3 ч. — Ч. 1. -К., 1974. -С. 101 -126.
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користовували двоповерхову скриньку. На верхньому по
версі зображувалися події про народження Ісуса Христа, а
на нижньому - комічні сценки з народними персонажами
(українці, росіяни, поляки, євреї, цигани). Як і в шкільній
драмі, у першій дії звучали духовні канти у виконанні хо
ру, а в другій дії - світські пісні та народні танці, зокрема
український козак та гопак, польська полька, російська
камаринська. Спочатку студенти виставляли лялькову ви
ставу Вертеп у різних осередках міст і сіл, а згодом вона
набула широкої популярності й ставилася на різдвяні свя
та; ця традиція збереглася й донині.

4.3.
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У другій половині XVII - першій половині XVIII ст.
тривала діяльність музичних цехів. Виникли нові
цехи у Полтаві (1662), Києві (1672), Прилуках (1686), Стародубі (1705), Ніжині (1729), Чернігові (1734) таін. У Лівобе
режній Україні діяли козацькі полкові цехи. У 1652 р.
Богдан Хмельницький видав «Універсал музикам на Задніп
ров’ї, організованим у цех», у якому наказував членам цеху
слухатися цехмістра - цимбаліста Грицька ІлляшенкаМакушенка, а він, своєю чергою, мав підкорятися гетьмано
ві. Одним із найбільших був Київський музичний цех, на
базі якого в 1768 р. у Києві було відкрито музичну школу,
що готувала музичні кадри для магістерського оркестру.
Розмаїта музика звучала в гетьманській рези
денції та у старшинських маєтках. Гетьмани й
козацька старшина здебільшого були високоосвіченими
людьми (значна їх частина - випускники Києво-Могилянської академії) з різнобічними інтересами. Музика звучала
в гетьманському та старшинському середовищах під час
різних урочистостей, на прийняттях, балах. Гетьмани й
старшини мали своїх півчих, виконавців на бандурі, лютні
та інших інструментах. Оркестри були в Івана Мазепи, а
також у козацької старшини, як, наприклад, в Андрія
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Полуботка (у нього служив капельмейстер Йоган) та ін.
Вважається, що Іван Мазепа створив пісню «Не маш люб
ви, не маш згоди». У цих осередках поширеною була й гра
на клавікорді. Коли цариця Єлизавета Петрівна 1744 р.
їхала з Москви до Києва, під час її перебування у Глухові,
Ніжині й Козельці її розважали українською інструмента
льною музикою. Нотні записи музики, яка звучала в цих
осередках, поки що віднайти не вдалося.

З(FиG(**' G( з(в3(**' 3л' с(м к *G$ лI
1. З якими соціокультурними процесами пов’язане виник
нення Бароко в українській культурі?
2. Визначте характерні риси стилю бароко в українському
мистецтві.
3. Чим зумовлений активний розвиток різних галузей мис
тецтва в цей період? Яка роль Києво-Могилянської академії в
розбудові Новочасної культури?
4. Охарактеризуйте особливості музичного життя й освіти
в цей період.
5. Визначте характерні риси стилю бароко в партесній
музиці.
6. Що характерно для шкільної драми та вертепу як теат
рального мистецтва?
7. Яка роль музичного чинника в шкільній драмі?

ОFубл%к в(*% музич*% Gв $и
1. Дилецький М. Хорові твори І упоряд., ред., вступи, ст. та
комент. Н. О. Герасимової-Персидської. — К., 1981.
2. Партесний концерт І упоряд. і авт. вступи, ст.
Н. О. Герасимова-Персидська. - К., 1976.
3. Українські партесні мотети початку XVIII ст. з югослав
ських зібрань І ред.-упоряд. Н. О. Герасимова-Персидська. - К.,
1991.
4. Український кант XVII — XVIII ст. І упоряд., вступи, ст.
і прим. Л. В. Івченко. - К., 1990.
5. Хрестоматія української дожовтневої музики / упоряд.
та комент. О. Я. Шреєр-Ткаченко : у 3 ч. - Ч. 1. - К., 1974.

100

Друга половина XVII - перша половина XVIII століть
Рек ме*3 в(*( л%Gе$(Gу$(
1. Герасимова-Персидська Н Хоровий концерт на Україні
в XVII - XVIII ст. - К. : Муз. Україна, 1978. - 180 с.
2. Герасимова-Персидская Н. От элементарной частицы до
«большой» формы: к вопросу о становлении композиции пар
тесного концерта (мажорная сфера) // Науковий вісник Націона
льної музичної академії України. - Вип. 88 : Старовинна музика:
сучасний погляд. — Кн. 4 : у 2 ч. — Ч. І. — К., 2009. — С. 38 — 57.
3. Грица С. Мелос української народної епіки. - К. : Наук,
думка, 1979. - 246 с.
4. Дилецъкий М. Граматика музикальна / підгот. до видання
О. С. Цалай-Якименко. — К.: Муз. Україна, 1970. — 109 с.
5. Козицъкий П. Спів і музика в Київській академії за
300 років її існування. — К. : Муз. Україна, 1971. — 147 с.
6. Корній Л. Українська шкільна драма і духовна музика
XVII —першої половини XVIII ст. - К., 1993. — 185 с.
7. Корній Л. Історія української музики : у 3 ч. — Ч. 1 : Від
найдавніших часів до середини XVIII ст. — Київ ; Харків ; НьюЙорк : Вид-во М. П. Коць, 1996. -314 с.
8. Фічьц Б. Музичні цехи на Україні (XVI - XIX ст.)
// Українське музикознавство. - Вип. 17. - К. : Муз. Україна,
1989.-С. 33-35.
9. Цалай-Якименко О. Музично-теоретична думка на
Україні в XVII ст. та праці М. Дилецького // Українське музико
знавство. - Вип. 6. — К. : Муз. Україна, 1971. - С. 32 — 40.
10. Щербаківський Д. Оркестри, хори і капели на Україні
за панщини // Музика. - 1924. - № 7 - 9; 10-12.

101

5. ДІЯЛЬНІСТЬ
УКРАЇНСЬКИХ МУЗИКАНТІВ У РОСІЇ
(XVII - XVIII сG л%GG')
Українсько-російські культурні взаємини від часу
приєднання більшої частини українських земель до Мос
ковської держави значно інтенсифікувалися. Для другої
половини XVII - ХУЛІ ст. характерне домінування впливів
української культури на російську. У XVII ст. існували сут
тєві відмінності між культурно-освітнім рівнем України та
Московської держави. В Україні від кінця XVI ст. на основі
досягнень польської та західноєвропейської ренесансної та
барокової культури запроваджено освіту європейського
рівня. Прогрес у суспільстві пов’язувався з розвитком осві
ти й науки. Києво-Могилянська академія протягом XVII —
XVIH ст. виховала цілу плеяду письменників, науковців,
релігійних діячів, педагогів, митців.
Московська ж держава тривалий час (до XVII ст.) бу
ла ізольована від здобутків освіти й культури Заходу. Мос
ковська духовна та світська влада прагнула відгородити
російських людей від спілкування з іноземцями. Будь-яке
запозичення іноземних звичаїв зазнавало переслідування.
У XVI ст. вона не приймала жодних нововведень. Так, коли
в 1563 р. Іван Федоров та Петро Мстиславець заснували в
Москві друкарню для видання богословської літератури, за
наказом вищого московського духовенства її було спалено
разом із друкованою літературою. Тоді І. Федорову довело
ся переїхати в Україну й розгорнути там видавничу діяль
ність (уЛьвові та Острозі).
Проте від середини XVII ст. у певних колах російського
суспільства виникає усвідомлення необхідності змін у куль
турно-релігійному житті. Починається гостра боротьба між
прихильниками старого й нового в ідеологічній сфері та в
культурі. Це особливо яскраво проявилося в церковному
розколі, який стався в 50 - 60-х роках XVII ст. У зв’язку з
новими віяннями досягнення української та білоруської
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культур кінця XVI - першої половини XVIII ст. переносилися
на російський ґрунт. Від середини XVII ст. і до кінця XVIII ст.
тривали систематичні запрошення і переїзди українських
церковних та культурних діячів, учених, ченців та музикан
тів у Московську державу. Вони тут перекладали богослу
жбові та інші книги із грецької та латинської мов на цер
ковнослов’янську. У Чудовому монастирі київський учений
Єпифаній Славинецький заснував першу в Москві школу
на зразок тих, які були в Україні, - «слов’яно-греколатинську», і в 1658 р. став її ректором. Він був одним із
перших провідників культурно-релігійної реформи в Мос
ковській державі. Його діяльність була тісно пов’язана з
церковними реформами російського патріарха Никона. За
час перебування в Московській державі Є. Славинецький
створив 150 перекладних та оригінальних праць.
Для здійснення реформ цар Петро І запрошував
у Росію вчених із Києво-Могилянської академії, зокрема
професора філософії та риторики академії, письменника
Стефана Яворського, випускника академії, відомого цер
ковного діяча, письменника Димитрія Туптала, який став
Ростовським митрополитом і розгорнув там велику куль
турно-освітню та релігійну діяльність. У 1716 р. Петро І ви
кликав до Петербурга професора й ректора КиєвоМогилянської академії Феофана Прокоповича - визначно
го вченого, просвітника, письменника. Він був одним із
найосвіченіших культурних діячів свого часу. У СанктПетербурзі Ф. Прокопович заснував «учену дружину»
(літературно-філософських гурток), до якої увійшли най
визначніші тогочасні діячі. Від цієї «ученої дружини»
Петро І отримував теоретичні обґрунтування багатьох ре
форм, зокрема церковних. Інші вихідці з України ставали
настоятелями монастирів, організаторами духовних шкіл,
були вчителями граматики, філософії, поетики, риторики,
співів та інших предметів у різних школах.
Києво-Могилянська академія давала студентам добру
гуманітарну освіту і знання грецької, латинської та захід
ноєвропейських мов. Через те вихідці з України, які на
вчалися в Києво-Могилянській академії, а також ті, що
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продовжували освіту в західноєвропейських університетах,
були тією інтелектуальною силою, яку широко використо
вували в Росії. У XVIII ст. в Росії не було жодної інтелекту
альної та художньої сфери, де б яскраво не проявилися
українці з Лівобережної України1. їхня діяльність просте
жується в політичному житті, освіті, науці, літературі,
журналістиці, музиці, образотворчому мистецтві. Відплив
інтелектуальних сил з України далеко не завжди мав доб
ровільний характер; часто він був примусовим. Це стосу
ється, наприклад, набору до медико-хірургічних шкіл Росії
серед студентів Києво-Могилянської академії, оскільки
вони добре знали латинську мову. Серед тих, хто напри
кінці 60-х років прибув із Києво-Могилянської академії до
Санкт-Петербурга для навчання у медико-хірургічній
школі, був і Петро Федорович Чайка (він змінив
своє прізвище на Чайковського) - дід відомого компози
тора Петра Ілліча Чайковського. Прадід же
композитора Федір Чайка був козаком Миргородського
Малоросійського полку. Отже славетний композитор по
батьківській лінії мав українське коріння.
Значна частина вихідців з України (часто вихованці
Києво-Могилянської академії) відзначалася широкою еру
дицією, знаннями багатьох мов і зайняла чільне місце
у просвітницькому русі в Росії. Вони викладали в шляхет
ських кадетських корпусах, а також у вищих освітніх за
кладах, які з’явилися в середині XVIII ст. — у Петербурзь
кому та Московському університетах, у Петербурзькій
Академії мистецтв, працювали в Академії наук, у Сенаті.
У Росії писав філософські праці видатний український
просвітник Яків Козельський. Активною була переклада
цька діяльність українців, серед яких - визначні філологи
Григорій Полетика, Григорій Козицький, Микола Мотоніс
та ін. Українцями за походженням були видатні художники
другої половини XVIII - початку XIX ст. - Антон Лосенко,
1 Дзюба О. Українці в культурному житті Росії XVIII ст.: причи
ни міграції // Россия— Украина: история взаимоотношений,- М.,
1997.-С. 115.
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Дмитро Левицький, Володимир Боровиковський, які та
кож працювали в Росії.
Значною була роль українців у Росії і в музичній га
лузі. У російських церквах у першій половині XVII ст. ще
практикувався тільки одноголосний церковний спів, який
записувався безлінійною нотацією. Проте вже з другої по
ловини XVII ст. там спостерігається зацікавленість україн
ським партесним співом. Особливу прихильність до нього
спочатку виявили цар Олексій Михайлович та патріарх
Никон, завдяки яким цей спів поступово поширився в ро
сійських церквах. Для його запровадження необхідні були
знавці цього співу й самі твори. Таких кваліфікованих зна
вців партесної церковної музики — композиторів, півчих,
регентів московська влада стала запрошувати з України.
Саме вони й були церковними півчими, регентами церков
них хорів та вчителями партесної музики в Росії й розпо
чали там реформу церковної музики. У Москві працювали
українські композитори - творці партесного співу Іван
Коленда, Симеон Пекалицький, Микола Дилецький та ба
гато інших. Царська влада видавала накази привозити з
України добрих півчих, знавців партесного співу. Україн
ських півчих у Московію надсилали церковнослужителі з
монастирів, гетьмани. У XVIII ст. у Росії зацікавленість
українською музикою (церковною і народною) та україн
ськими музикантами зросли ще більше. Багато україн
ських музикантів працювало в Санкт-Петербурзі.
У 1710 р. був заснований Олександро-Невський мо
настир, який став провідним не тільки в Санкт-Петербурзі,
а й у всій Російської імперії. Як з’ясувала, спираючись на
історичні документи, російська дослідниця Ірина Чудінова,
до цього монастиря протягом XVIII ст. систематично перево
зили з українських монастирів церковнослужителів (ченців,
дяків, ієромонахів), багатьох, хто мав добрий голос, для цер
ковного хору. Вони прибували переважно з монастирів
Києва (Видубицького, Миколаївського, Михайлівського,
Братського, Печерського), а також із Чернігівського Трої
цького монастиря. Тому чимало півчих в ОлександроНевському монастирському хорі були вихідцями з Украї105
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ни. У ньому був найкращий церковний спів1. У цьому мо
настирі були й українські композитори партесного співу Ге$(сим З(в(3 вськи7, Зи* в%7 К з(ч к, Фе 3 с%7
Св%Gли7. Олександро-Невський монастир підтримував
тісні контакти з київськими та іншими монастирями. Усе
це сприяло тому, що богослужбовий спів в ОлександроНевському монастирі базувався на традиціях українського
багатоголосного церковного співу. Українські монастирі,
які мали свої, усталені віками школи співу, та українські
півчі й композитори, які приїжджали до ОлександроНевського монастиря, справили великий вплив на станов
лення церковно-співацької школи Санкт-Петербурга. На
початку 40-х років цей монастирський хор стає зразком
для московських монастирів. У 1742 р. Синод видав указ,
який велів організувати «київський спів» у Московській
Троїце-Сергієвій лаврі на зразок невського12.
До царського двору, що з 1722 р. знаходився в новій
столиці Санкт-Петербурзі, стягалися найкращі культурни
цькі сили з усієї держави, і насамперед з території Лівобе
режної України, зокрема і з Києва. Складовою частиною
придворного церемоніалу була церковна Служба, а також
придворний театр. У церковній Службі брала участь При
дворна співацька капела. Вона комплектувалася з най
кращих співаків, зокрема й маленьких хлопчиків з добри
ми голосами, яких набирали в різних регіонах Російської
імперії, насамперед, в Україні. Придворна співацька капе
ла постійно поповнювалася українськими півчими. їх на
бір здійснювали організовано й систематично за царськи
ми наказами, які, як і раніше, направляли гетьманові в
Україну, а він давав розпорядження знайти потрібних пів
чих. У документах генеральної гетьманської канцелярії
збереглося багато відомостей про такі набори українських
півчих для Росії. Півчі, які здебільшого були ще малими
хлопчиками, часто неохоче йшли на царську службу, а ба
1 Чудинова И. Пение, звоны, ритуал. Топография церковно
музыкальной культуры Петербурга. — СПб., 1994. - С. 83 — 84.
2 Там само. - С. 92.
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тьки не хотіли їх відпускати. Але гетьман був змушений
виконувати волю царя, і дітей з добрими голосами сило
міць відправляли до Санкт-Петербурга. Для того, щоб
українські юнаки потрапляли в Росію вже музично підго
товленими, в Україні, у місті Глухові була відкрита музич
на школа (1738). Щорічно вона давала до десяти музикан
тів до царського двору.
Набором музично здібних українських хлопців з доб
рими голосами для Придворного хору займалися спеціа
льні люди, яких посилали з Санкт-Петербурга, а також і
композитори, які жили в Україні - Андрій Рачинський,
Максим Концевич, Артем Ведель. Серед музично обдаро
ваних українських хлопчиків, яких забрали в Придворну
капелу, були й Максим Березовський та Дмитро Бортнян
ський - у майбутньому славетні композитори. За велінням
царської адміністрації в Придворну капелу потрапляли й
студенти Києво-Могилянської академії, які мали добрі го
лоси. Серед них був і Григорій Сковорода, який потім став
відомим філософом. Таким чином, у XVIII ст. українські
півчі становили значну частину Придворного хору. Саксо
нець Якоб Штелін, який прибув у Росію в 1735 р. і став іс
ториком російського мистецтва, наприкінці 60-х років
XVHI ст. писав, що «хор імператорської капели складаєть
ся тепер зі ста якнайкращих відбірних співаків, переважно
українців»1. Уставниками Придворного співацького хору
(з 1763 р. капели) протягом XVIII ст. ставали переважно
вихідці з України - Герасим Завадовський, Федір Божко,
Яків Тимченко таін. Протягом 1758- 1795 рр. Придвор
ною капелою керував Марко Полторацький. Він навчався
в Києво-Могилянській академії, і звідти його забрали до
Придворного хору (1745). Спочатку він був півчим, а зго
дом став керівником капели. Марко Полторацький був до
брим професіоналом-хоровиком, сам творив духовні кон
церти й навчав цього Дмитра Бортнянського та інших.

1 ШтелинЯ. Музыка и балет в России XVIII века І лер. с нем. и
вступит, ст. Б. И. Загурского ; под ред. Б. В. Асафьева. - Л., 1935.—С. 58.
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Співаки Придворної співацької капели брали участь
у виставах придворного театру. В оперних виставах так
званої «італійської компанії», крім італійців, співали й
українці: Марко Полторацький, Максим Березовський,
Дмитро Бортнянський, Яків та Афанасій Тимченки, а та
кож придворний гусляр Василь Трутовський. Я. Штелін
писав, що багато хто з придворних півчих «настільки опа
нували вишуканий смак в італійській музиці, що у вико
нанні арій мало в чому поступалися перед найкращими
італійськими співаками»1. Своє захоплення звучанням ду
ховних концертів у виконанні Придворної капели вислов
лював італійський композитор Бальдассаре Ґалуппі, який
приїхав працювати в Санкт-Петербург (1765). Я. Штелін
відзначав, що Б. Ґалуппі, прослухавши хорове виконання
Придворної капели, дуже здивувався і сказав: «Такого
прекрасного хору я ніколи не чув в Італії»12. Придворна ка
пела виконувала духовні концерти Б. Ґалуппі та україн
ських композиторів.
Український півчий із Придворного хору Олексій
Розум (згодом Розумовський), що відзначався вродою і доб
рим голосом, здобув особливу прихильність цариці Єлиза
вети Петрівни, яка захоплювалася українською музикою.
Він досяг високого становища при дворі й мав у СанктПетербурзі великий хор та оркестр. Російська знать також
мала свої хори, у яких співали українці. Українськими пів
чими та знавцями українського церковного співу система
тично поповнювалися архієрейські та деякі монастирські
хори. Дослідник Костянтин Харлампович подає відомості
про те, що українські півчі були в церковних хорах не тіль
ки Москви та Санкт-Петербурга, а й інших міст Росії
(у Тобольську, Новгороді та ін.). При Воронезькій семінарії
навіть був особливий клас співу, який називався «школою
черкаського (тобтоукраїнського -Л. К.) співу»3.
1 ШтелинЯ. Музыка и балет в России XVIII века І пер. с нем. и
вступит, ст. Б. И. Загурского; под ред. Б. В. Асафьева. - Л., 1935. - С. 61.
2Там само.-С. 60.
3 Харлампович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую
церковную жизнь. - Казань, 1914.-Т. І.-С. 838.
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Велику популярність у Росії мали виконавці на бан
дурі. їх запрошували до царського двору та багатих вель
мож. У цариці Єлизавети Петрівни при дворі були банду
ристи Григорій Любисток, Нижевич, Матвій Федорів1.
Я. Штелін відзначав, що бандуристи у великій кількості
прибували до Москви та Санкт-Петербурга, «де ставали
домашніми музикантами або бандуристами в домах вель
можних панів і повинні були співати й грати за столом і,
крім того, навчати на цьому інструменті тих із кріпосних
слуг, які виявляли здібності до музики». Він писав, що ба
гатьох і найкращих із них він знав особисто й часто спо
стерігав «як вони тут же в кімнаті, одночасно зі співом та
іграми, також дуже добре танцювали українські танці»*2.
Деяких бандуристів учили на лютнярів. Так, бандурис
том був виходець з України Тим g%7 Б%л :$(3ськи7
(1710 - 1782). Російський посол граф Кайзерлінґ узяв його із
собою в Дрезден і на кілька років віддав навчатися до знаме
нитого лютняра Сільвіуса Леопольда Вайзе. Учителями
Т. Білоградського з вокалу були відома співачка Фаустина
Бордоні-Хассе та сопраніст Аннібалі. З 1739 р. Тимофій Біло
градський був лютнярем при царському дворі в СанктПетербурзі. Він не тільки віртуозно грав на лютні, а й мав
прекрасний голос і співав різні арії, акомпануючи собі на лю
тні3. Молодша дочка лютняра, Єлиз(веG( Б%л :$(3ськ(
була співачкою (виступала в опері), а також віртуозною
клавесиністкою й композиторкою. Недавно віднайдено її
твір «Менует з варіаціями» для клавесину.
При царському дворі були й українські музикантиіуслярі. Вони служили при дворі цариць Єлизавети Петрів
ни та Анни Іоанівни. Відомим іуслярем і співаком був
В(силь Т$уG вськи7 (бл. 1740- бл. 1810), який служив
при дворі Петра III. Він видав перші збірки російських пі
сень (1776- 1795), серед них було чимало українських,
популярних у ті часи у Росії.

Харлампович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую
церковную жизнь. - Казань, 1914. - Т. І. - С. 833.
2 ШтелинЯ. Музыка и балет в России XVIII века І пер. с нем. и
вступит, ст. Б. И. Загурского; под ред. Б. В. Асафьева. - Л., 1935. - С. 73.
3 Там само. - С. 85.

109

Діяльність українських музикантів у Росії

У Росії були поширені й українські танці. За свідчен
ням Я. Штеліна, у часи Олексія Михайловича при дворі
танцювали веселих українських танців1. Були вони популя
рні й за царювання Анни Іоанівни; вона в 1739 р. надіслала
указ управителеві України Олексію Румянцеву про терміно
ве відправлення до Санкт-Петербурга по шість козаків,
жінок і дівчат, які вміють танцювати «по-козацьки»12.
У другій половині ХУЛІ ст. багато українських музи
кантів, зокрема, кріпаків, входило до хорової капели й теат
рів відомих російських поміщиків Петра Борисовича та йо
го сина Миколи Петровича Шереметєвих. Родина Шереме
тєвих належала до найбільших російських землевласників.
У Московській губернії їм належали Останкіно й Кусково
поблизу Москви. У розкішному помісті
Кусково
П. Б. Шереметев завів свій оркестр, співацьку капелу й те
атр. У 1773 р. після повернення з-за кордону сина Миколи
П. Б. Шереметев повністю віддав йому керівництво театра
ми. М. П. Шереметев був музично обдарованою людиною,
грав на віолончелі, іноді сам диригував оркестром. У 1797 р.
він побудував прекрасний палац-театр в Останкіно, у цьому
театрі ставилися опери (переважно західноєвропейські) та
балети. Як з’ясувала російська дослідниця Н. Єлізарова,
близько 20 вотчин постачали акторські кадри шереметєвським театрам. Але основним постачальниками були укра
їнські слободи Олексіївна, Борисівка, Михайлівна на Сло
божанській Україні в тодішній Курській губернії. Україн
ське населення цих слобод славилося своєю музикальністю
й вокальною обдарованістю3. В Олексіївці та Борисівці
М. Шереметев навіть створив співацькі школи, там навча
лися діти селян, переважно кріпаків, які мали добрий голос.
Ці школи й давали основний контингент співаків та музи
кантів для шереметєвських театрів і капел.

1 ШтелинЯ. Музыка и балет в России XVIII века І пер. с нем. и
вступит, ст. Б. И. Загурского; под ред. Б. В. Асафьева. - Л., 1935. - С. 149.
2 Харлампович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую
церковную жизнь. - Казань, 1914. - Т. I. - С. 824.
3 Елизарова Н. А. Театры Шереметевых. - М., 1944. - С. 258.
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Зі слободи Борисівни походив і СGеF(* О*ик%7 вич Де:G'$евськи7 (1766- 1813), який згодом став ві
домим композитором. У російських документах його запи
сали на російський лад - Дегтярьов. Сім’я Дегтяревських
була кріпаками графів Шереметєвих, і до кінця життя
композитор С. Дегтярьов залишався кріпаком. У семиріч
ному віці Степана взяли до співацької школи у слободі
Борисівна. Згодом його перевели до шереметівської школи
в Останкіно. С. Дегтярьов здобув добру музичну освіту. Він
навчався в італійського композитора Дж. Сарті, який у той
час був у Росії; їздив С. Дегтярьов і до Італії.
С. Дегтярьов служив у М. П. Шереметева диригентом
хорової капели, капельмейстером оркестру та хормейстером
у театрі, навчав співу в Кусковській школі, писав музику.
Коли М. П. Шереметев у 1797 р. переїхав до Санкт-Петер
бурга, він узяв із собою й С. Дегтярьова, а також частину спі
ваків та музикантів. У Санкт-Петербурзі С. Дегтярьов багато
писав духовної музики, спілкувався з Д. Бортнянським.
Музична спадщина С. Дегтярьова досить велика.
Композитор писав духовні концерти, хорові п’єси, кантати,
ораторії. Він створив чимало духовних концертів, які на
лежать до найкращих зразків цього жанру. Його лірикодраматичні концерти відзначаються глибоким розкриттям
переживань особистості, наспівним ліризмом. У його ду
ховних концертах відчутна українська національна специ
фічність, яка простежується в почуттєвій ліриці з м’яким і
ніжним звучанням, у використанні інтонаційних зворотів,
характерних для української пісні-романсу.
У Санкт-Петербурзі працював також українець за по
ходженням Ів(* ОсG(F вич Х(*3 шк%* (1747 - 1804) відомий скрипаль-віртуоз, композитор, педагог і диригент.
Місце народження його невідоме, але батько композитора українець Остап Хандошко і його дід походили з
українських селян-козаків із Миргородського повіту Полтав
ської губернії. Вони служили в гетьмана Данила Апостола,
який мав співацьку капелу та оркестр. Остап Хандошко
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навчався на валторніста і, можливо, грав в оркестрі геть
мана. Наприкінці ЗО-х років XVIII ст. Остап Хандошко пе
реїжджає до Санкт-Петербурга, де був на службі як музи
кант, а з 40-х років працював півчим, потім - учителем гри
на валторні в поміщика П. Б. Шереметева. Він же був і пер
шим учителем свого сина Івана Хандошкіна, який згодом
удосконалював свою майстерність у відомого італійського
скрипаля Тіто Порто, коли той перебував у Росії.
Іван Хандошкін- один із найкращих скрипалівсолістів свого часу, він започаткував розвиток скрипкової
виконавської школи в Росії. Чільне місце в його компози
торській творчості займають скрипкові сонати. Писав він
сонати для скрипки соло та для скрипки з басом. Вони на
писані в класичному стилі й розраховані на виконавціввіртуозів. Тричасгинні цикли сонат І. Хандошкіна подібні
до скрипкових сонат італійського композитора Дж. Тартіні
(1692 - 1770). Крім того, І. Хандошкін написав цілу низку
варіацій на українські та російські народні мелодії. На
основі української народної пісні «Вийшли в поле косарі»
він створив скрипкові варіації «Косарі»; інші варіації наk писані на основі української народної пісні «Ой гай, гай
І зелененький». Жанр варіацій у другій половині XVIII ст.
був дуже популярним у міському побуті, але І. Хандошкін
підніс його на високий професійний рівень.

Таким чином, через систематичне поповнення музич
них сил Росії з українських земель, а також через само
стійні переїзди, там у XVHI ст. зібралася значна кількість му
зикантів українського походження (композиторів, співаків,
виконавців на різних інструментах, диригентів), діяльність
яких розгорталася поза межами їхньої Батьківщини.
Проживаючи компактно в Санкт-Петербурзі, поблизу Мо
скви, вони розвивали там традиції насамперед української
багатоголосної церковної музики. На їхній різножанровій
композиторській творчості позначилися українська мен
тальність, традиції української культури (музичний фольк
лор, пісня-романс, церковна монодія, партесні твори).
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Через це творчість українських композиторів, які творили
в Росії та Італії (М. Березовського, Д. Бортнянського,
С. Дегтярьова, С. Давидова, І. Хандошкіна та ін.), є складо
вою частиною української культури, але одночасно вони
зробили вагомий внесок і в розвиток російської культури,
їхня творчість є спільним надбанням української та росій
ської музичних культур. Ці композитори створили той
ґрунт, на якому виросла російська музична класика XIX ст.

Запитання та завдання для самоконтролю

,

1. Яка причина міграції українських культурних діячів з
України в Росію?
2. Назвіть основні осередки, де працювали в Росії україн
ські музиканти.
3. Назвіть видатних музикантів українського походження,
які творили в Росії.
4. У яких жанрах творили українські композитори в Росії?
5. Як позначився відтік інтелектуальних сил з України
в Росію на українській культурі?

Рекомендована література
Дзюба О. Українці в культурному житті Росії ХУШ ст.:
причини міграції // Россия - Украина: история взаимоотноше
ний. -М., 1997.
2. Єлизарова Н. А. Театры Шереметевых. - М., 1944.
3. КорнійЛ. Історія української музики : у Зч.- Ч.2:
Друга половина XVIII ст. - Київ ; Харків ; Нью-Йорк : Вид-во

М. П. Коць, 1996.-387 с.
4. Фесечко Г. И. Е. Хандошкин. - Л.: Музыка, 1972. - 85 с.
5. Харлампович К. В. Малороссийское влияние на велико
русскую церковную жизнь. - Т. I. - Казань, 1914.
6. Чудинова И. Пение, звоны, ритуал. Топография церков
но-музыкальной культуры Петербурга. - СПб., 1994. - 208 с.

113

6. МУЗИЧНА КУЛЬТУРА
ДОБИ ПРОСВІТНИЦТВА.
ВІД БАРОКО ДО КЛАСИЦИЗМУ
(ДРУГА п о R о @ O н а XVIII СТОЛІТТЯ)
В Україні у другій половині XVIII ст. для розвитку
культури склалися дуже несприятливі суспільнополітичні умови. Політика Російської імперської
влади була спрямована на ліквідацію автономних прав
Лівобережної України (Гетьманщини).
З середини XVIII ст. в Україні було відновлено геть
манство. Його поновила цариця Єлизавета не без старання
її чоловіка - українця козацького роду Олексія Розумовського (Розума). У 1750 р. гетьманом України став Кирило
Розумовський - брат Олексія Розумовського. Здобувши
добру освіту в Західній Європі, він почав перебудовувати
Гетьманську державу на зразок держав європейського типу.
Місто Глухів (свою резиденцію) прикрасив величними па
лацами, парками, театром. Але в 1764 р. цариця Катерина П
змусила його зректися гетьманської влади, і з цього часу
на території Лівобережної України цю владу ліквідували.
За наказом Катерини П 1775 р. було зруйновано Запорізьку
Січ. У 1781 р. українську гетьманську територію перетво
рили на російські губернії, а в 1783 р. тут офіційно запро
вадили кріпосне право, яке вже давно було в Росії. Напри
кінці століття більшість державних чиновників і церков
них ієрархів у Лівобережній Україні були росіянами або
зрусифікованими українцями, які не дбали про українську
культуру. Царизм перетворив українську козацьку стар
шину в російське дворянство. З ліквідацією автономії
України метою царського уряду було зросійщення україн
ського народу. В одній з інструкцій для Сенату Катерина II
писала, що провінції Малоросію, Ліфляндію, Фінляндію
також Смоленську «<...> надлежит легчайшими способа114

Від Бароко до Класицизму (друга половина XVIII століття)
ми привести к тому, чтобы они обрусели и перестали бы
глядеть, как волки к лесу. К тому приступ весьма лёгкий,
если разумные люди будут начальниками в тех провинци
ях, когда же гетьмана не будет, то должно стараться, чтобы
век и имя гетьманов исчезли»1.
Важкою була доля українського народу і в Правобе
режній Україні, що перебувала під владою Польщі. Великі
польські магнати й дрібна шляхта запроваджували свої
порядки на українських землях, гнобили українських се
лян, переслідували їх за православну віру. Це й викликало
народні повстання, відомі під назвою гайдамацького руху12,
кульмінація якого припадає на велике повстання 1768 р.
(відоме під назвою Коліївщина). Під кінець ХУПІст.
унаслідок трьох поділів Польщі між Пруссією, Австрією та
Росією (1772, 1793, 1795 рр.) майже вся Правобережна
Україна опинилася під владою Російської імперії. З 1772 р.
Галичина, а згодом і Буковина й Закарпаття потрапили під
владу Габсбургів. Отже, на кінець XVIII ст. всі українські
землі опинилися в колоніальних умовах. З цього часу
українська культура стала культурою «недержавницької»
нації. Участь національної еліти у творенні української ку
льтури була недостатньою.
Така історична ситуація призвела до посилення ви
мушеного відпливу інтелектуальних і мистецьких сил
у Росію через примусове перевезення їх з України (про що
вже йшлося в попередньому розділі) або переїзд із власної
волі. Це знекровлювало українську культуру й негативно
позначалося на її розвитку. Крім того, у Росії вже були
культурні осередки (Петербурзький та Московський уні
верситети, Академія мистецтв), де українці мали кращі
умови для навчання.

1 Соловьёв С. М. История России с древнейших времён. Кн. XIII. - Т. 25 - 26. - М., 1965. - С. 340.
2 Гайдамаками називали озброєних селян, які вели партизанську
війну з польською адміністрацією, магнатами, шляхтою.
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Несприятлива культурно-історична ситуація спри
чинилася до того, що українські митці, і серед них видатні
особистості, змушені були працювати не на своїй матери
ковій території, а поза її межами - у Росії. Це стосується
творчості живописців Антона Лосенка, Дмитра Левицького,
Володимира Боровиковського, скульптора Івана Мартоса,
композиторів Максима Березовського, Дмитра Бортнянсько
го, Степана Дегтярьова та ін. Дехто з них творив і в Італії,
перебуваючи там певний час.
На творчості українських митців, які жили в Україні
та поза її межами, позначилася атмосфера нової епохи
Просвітництва, нові стильові орієнтири.
Просвітництво в другій половині XVIII ст. охопило
всі країни Європи, зокрема й Україну. Воно мало значний
вплив на літературу та мистецтво, зокрема, й на музику.
Просвітництво висунуло ідею залежності суспільного про
гресу від поширення освіти й наукових знань. Просвітники
надавали особливої ваги розуму, вірячи в його безмежні
можливості. Однак не всі вони дотримувалися цього; зок
рема іншої думки були представники німецького руху
«Буря і натиск» («SŒurm und Drang»), які надавали перева
гу серцю, й особливо французький просвітитель
Ж-Ж. Руссо. Це відобразилося в його висловах, що «розум
може помилятися, а серце - ніколи».
Передумови виникнення Просвітництва в Україні
з’явилися ще наприкінці XVI ст. Воно було пов’язане з дія
льністю братських шкіл, а потім колегіумів та КиєвоМогилянської академії. Ідеї раннього Просвітництва роз
вивалися в Україні в XVII - першій половині XVIII ст. їх
висловлювали українські письменники й церковні діячі Димитрій Туптало (Ростовський), Феофан Прокопович
та ін. Найпоширенішою в Україні у той час була просвіт
ницька ідея про залежність суспільного розвитку від рівня
освіти.
Визначною постаттю став філософ, письменник і
композитор Григорій Сковорода (1722 - 1794). На думку
вчених, він є останнім представником українського духов
ного бароко, і в його творчості цей стиль досяг своєї куль116
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мінянії*1. Водночас Г. Сковороду пов’язують і з Просвіт
ництвом. Г. Сковорода орієнтувався не на вузький раціо
налізм, а надавав перевагу «життю серця», і тим самим
його вчення було близьким до ідей Ж.-Ж. Руссо. Згідно з
цим ученням, шлях до людського щастя лежить через
«моральне просвітництво», пізнання кожним свого «при
родного» покликання й моральне самовдосконалення.
Якісно новим етапом Просвітництва в Україні стала
друга половина XVIII ст. У цей час тут поширювалися ідеї
класичного західноєвропейського Просвітництва. Це про
являлося в діяльності різних культурно-просвітніх гуртків,
які перекладали й поширювали твори французьких про
світників. У другій половині XVIII ст. ідеї Просвітництва
простежуються у творчості Якова Ковельського, Петра
Лодія, Івана Котляревського та ін.
Просвітницький ідеологічний рух вплинув на літера
туру та мистецтво в Європі, але, на думку багатьох учених,
не створив єдиної системи художнього мислення і єдиного
творчого напрямку, стилю. В епоху Просвітництва ще три
вали традиції бароко, але зароджується й розвивається
класицистичне
мистецтво,
а
наприкінці XVIII ст.
з’являються ознаки сентименталізму.
В українській культурі другої половини ХУЛІ ст., як і
в попередню епоху7, паралельно співіснували дві течії: ду
ховно-православна та світська, але обидві були позначені
новими стильовими рисами.
У храмовому будівництві простежуються риси бароко
й зародження класицизму. Серед барокових храмів цього
періоду шедеврами мистецтва є Андріївська церква в Києві,
величний ансамбль церкви Св. Юра та Домініканський со
бор у Львові. До найкращих культових споруд кінця
XVIII ст. з рисами класицистичного стилю належить
Спасо-Преображенський собор у Новгороді-Сіверському.

1 ЧижевськийД. Філософія Г. С. Сковороди. - Харків, 2003.С. 340; Шевельов Ю. Традиція і новаторство в лексиці і стилістиці
І. П. Котляревського. - Чернівці, 1998. — С. 392.
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У живописному розписі Андріївської церкви вже спо
стерігаються ознаки класицизму. Її розписували в
50-х роках Григорій Левицький разом зі своїм сином
Дмитром Левицьким та відомий російський художник
Олексій Антропов.
Талановитим скульптором був митець із Західної
України Йоганн Георг Пінзель (? - бл. 1761), який тво
рив у 60 - 70-х роках у стилях пізнього бароко та рококо.
Психологізмом та експресією відзначаються статуї скульп
тора Й.-Г. Пінзеля на соборі Св. Юра у Львові та ін. На кі
нець XVHI - початок XIX ст. припадає творчість найвидатнішого українського скульптора
Івана Мартоса
(бл. 1754 - 1835). Він народився в Україні, навчався в
Санкт-Петербурзі та в Римі. І. Мартрс творив у Росії та в
Україні. Він був автором пам’ятника гетьманові Кирилу
Розумовському, за його проектом в Одесі на початку XIX ст.
встановлено пам’ятник А. Рііпельє. Багаторічна дружба
пов’язувала І. Матроса з композитором Д. Бортнянським, а
вперше вони зустрілися в Італії. І. Мартос був автором ма
рмурового погруддя Д. Бортнянського, встановленого в
концертному залі Придворної капели в Санкт-Петербурзі.
У другій половині XVIII ст. активно розвивається
світський живопис: портрет, історичні, пейзажні та
побутові картини. Класичний стиль яскраво проявився
у творчості вихідців з України А. Лосенка, Д. Левицького,
В. Боровиковського. Антон Лосенко (1737- 1773) наро
дився в Україні - ум. Глухові, був завербований як співак
до петербурзької Придворної капели, а потім навчався в
Петербурзькій Академії мистецтв, а також у Парижі та Римі.
Після повернення в Росію його призначили директором
Петербурзької Академії мистецтв. А Лосенко створив перші
історичні картини на сюжети з історії Київської держави.
Своєрідністю відзначаються його полотна на біблійну та
античну тематики. Дмитро Левицький (1735 - 1822) був
одним із найвизначніших живописців-портретистів того
часу. Народився він в Україні, ймовірно, у Києві. Мистецьку
освіту здобув у свого батька- відомого гравера Григорія
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Левицького. Д. Левицький викладав у Петербурзькій ака
демії мистецтв, керував портретним класом. Потім повер
нувся в Україну. Він написав велику кількість портретів, і
серед них - портрети відомих українських діячів, зокрема,
гетьмана Кирила Розумовського. Учнем Д. Левицького був
Володимир Боровиковський (1757- 1825). Він також
народився в Україні (у м. Миргороді на Полтавщині) у ро
дині, де живописне ремесло передавалося від покоління до
покоління. Ранній період творчості В. Боровиковського
пройшов в Україні. До Петербурга він приїхав у 32 роки вже
сформованим майстром. У портретах В. Боровиковського
петербурзького періоду поєднуються класицистичні та сентименталістські риси. Живопис цих видатних художників
відображає характерні стильові тенденції цієї доби.
А. Лосенко, Д. Левицький та В. Боровиковський належать
до найвидатніших художників другої половини ХУШпочатку XIX ст. у Східній Європі
На межі XVIII - XIX ст. з’являється найбільше досяг
нення української літератури цього часу - поема «Енеїда»
Івана Котляревського (1798), яка провіщала зародження
нової епохи з новими цінностями, зацікавленістю фольк
лором, прагненням до національної ідентичності. Поема
написана в травестійному жанрі (від італ. travestire «пере
одягання»). У цьому творі письменник перелицював «Енеїду» античного поета Вергілія. Під образами троянців ма
ються на увазі українські козаки. Події зображені в бурле
скній (жартівливій) манері. В основу свого твору
І. Котляревський поклав українську народну розмовну мо
ву і став фундатором нової української літе
ратурної мови на народній основі. Староукра
їнська книжно-літературна мова, яка існувала до цього часу,
поступово занепадала. Вона хоч і мала певний зв’язок З
українським народним мовленням, але була насичена бага
тьма церковнослов’янізмами, полонізмами та іншими запо
зиченнями, кількість яких поступово зростала, через що ця
мова стала незрозумілою для переважної більшості народу.
Ось чому постала потреба створити літературну мову на на-
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родній основі, яку й започаткував І. Котляревський. Крім
того, його поема «Енеїда» пройнята народним духом, спов
нена національним колоритом, українським народним гу
мором. У ній уперше в українській літературі проявився по
тужний дух свідомого демократизму1.

6.1.
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Освітня справа в Україні у другій половині XVIII ст.,
як і раніше, сприяла тому, що населення міст і сіл знало му
зичну грамоту і церковний спів. У початкових школах при
церквах не тільки навчали грамоти, а й давали елементарні
музичні знання, які використовувалися у співі в церковних
хорах. У більшості монастирів України в другій половині
XVIII ст. були добрі хори, при яких півчі-уставники навчали
музичної грамоти. Ще більша увага приділялася навчанню
співу в духовних семінаріях, які наприкінці XVIII ст. були
відкриті в різних містах. Така увага до навчання церковного
співу сприяла тому, що в музичному житті чільне місце зай
мало хорове виконавство. Прекрасні хори були в церквах та
монастирях Києва, Чернігова, Переяслава, Глухова, Львова
та інших міст. Великий хор мала Києво-Могилянська ака
демія (його склад іноді доходив до 300 осіб). При академії
існував також оркестр (близько 100 осіб). Вихованців ака
демії навчали нотної грамоти, церковного співу, гри на
струнному та духовому7 інструментах.
Важливим осередком музичної освіти й виконавства
був Харків. У Харківському колегіумі функціонував клас
вокальної та інструментальної музики, і з вихованців цього
класу створили хор та оркестр. У цьому колегіумі працю
вали українські композитори Максим Концевич,
Артем Ведель.

х ЄфремовС. Історія українського письменства.- К., 1995.—
С. 277.
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У
1786 р.
з
ініціативи
російського
князя
Г. О. Потьомкіна на базі його великої домашньої капели в
Катеринославі (нині Дніпропетровськ) була відкрита
Музична академія, яку згодом перевели до Кремен
чука. Академія діяла за статусом вищого навчального за
кладу, значна увага надавалася концертній діяльності. Її
директором став італійський композитор Джузеппе Сарті.
Академія мала два музичні відділи: вокально-хоровий та
інструментальний. Для навчання в академії запрошували
іноземних музикантів, переважно італійців. В академії був
інструментальний та роговий оркестри, а також хор. З цими
колективами Дж. Сарті виступав у різних містах України.
У помістях українських, російських та польських ма
гнатів і поміщиків були хори, оркестри і навіть театри. У
цих осередках використовували переважно українських
музикантів; іноді залучали й іноземних виконавців. При
дворі гетьмана Кирила Розумовського у Глухові був доб
рий хор та оркестр. З 1753 р. протягом 10 років регентом
хорової капери гетьмана служив український композитор
Андрій Рачинський. Він писав для цієї капели духо
вні циклічні концерти нового класичного стилю. У рези
денції гетьмана щонеділі звучала інструментальна музика,
зокрема, італійських композиторів. При гетьманському
дворі був театр, у якому ставили драматичні твори. Була й
оперна та балетна трупи. Хори та оркестри існували не
тільки в гетьманській резиденції в Глухові, а й у маєтках
К. Розумовського в Почепі, Батурині та ін. Поряд із місце
вими музикантами в маєтках К. Розумовського працювали
й іноземці: відомий валторніст Карл фон Лау, італійський
композитор Дженнаро Астаріта, який присвятив
К. Розумовському свою ораторію «Смерть Авеля».
Після смерті Кирила Розумовського (1803) частина
півчих і музикантів перейшла до його сина Андрія Кириловича Розумовського (1752 - 1836). Він став відомим у Єв
ропі дипломатом, але при цьому успадкував від свого ба
тька любов до музики і сам мав неабиякі музичні здібності.
Андрій Розумовський працював російським послом у Неа
полі, Копенгагені, Стокгольмі та Відні.
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У Відні А Розумовський мав розкішний палац, де
відбувалися концерти, які славилися
в
Європі.
У А. Розумовського бував Й. Гайдн. Сам А. Розумовський
грав на скрипці й брав участь (як другий скрипаль) у вико
нанні квартетів Й. Гайдна у присутності автора. Він був бли
зько знайомий з Людвігом ван Бетховеном і став його меце
натом. На замовлення А. Розумовського Л. ван Бетховен на
писав і присвятив йому три квартети (ор. 59; так звані «Квар
тети Розумовського»). А. Розумовському та Ф.-Й. Лобковіцу
Л. ван Бетховен присвятив також П’яту і Шосту симфонії.
У салоні А. Розумовського виступав організований ним
струнний квартет - один із найкращих у Європі. Він часто
виконував новостворені квартети Л. ван Бетховена У кап
лиці російського посольства у Відні також співав прекрас
ний хор із півчих з України.
Л. ван Бетховен на основі української народної пісні
«їхав козак за Дунай» написав твір для голосу, віолончелі,
скрипки та фортепіано, а згодом - і варіації на цю мелодію
для фортепіано в супроводі флейти або скрипки. Не ви
ключено, що звертання Л. ван Бетховена до української
пісні було стимульоване А. Розумовським.

6.2. СGиль в% о A о i R O @ о A т і
ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ МУЗИКИ
ТА ЇХ ВІДБИТТЯ В УКРАЇНСЬКОМУ
МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ
У другій половині ХУЛІ ст. вже сформувався багатю
щий фонд українського пісенного фольклору.
Зберігалися пісні попередніх століть і виникали нові. На
цей час розвинулися всі жанри цього фольклору: героїчний
епос, лірико-епічні пісні (балади), а також козацькі, чума
цькі, бурлацькі, любовно-ліричні, жартівливі, сатиричні,
танцювальні пісні та інструментальна музика. Хоч творення
дум у другій половині XVIII ст. практично припинилося,
проте цей епічний жанр у виконанні кобзарів функціонував
і далі. У другій половині XVIII ст. виникли нові історичні та
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інші пісні, у змісті яких яскраво відобразилися історичні
події цього часу. Тематика історичних пісень пов’язана зі
зруйнуванням Катериною II Запорізької Січі (пісня «Ой
з-за гори, з-за Лиману»), про перехід козаків за Дунай під
турецьку владу («Ох і не гаразд, Запорожці»). В історичних
піснях ідеться й про гайдамацьке повстання, уславлюються
його ватажки - Максим Залізняк та Іван Гонта. У цей же
час розквітає українське народне багатоголосся. Значного
розвитку набула й лірична пісня.
В українській професійні музиці поряд із духовною
розвивалася й світська музика, яка у творчості М. Березов
ського, Д. Бортнянського досягла високого мистецького
рівня. Світська музика цих композиторів розвивалася в
річищі тих стильових процесів, що простежуються в євро
пейській музиці другої половини XVIII ст.
У європейському музичному мистецтві поряд зі ста
рим бароковим стилем протягом XVIII ст. формувалося но
ве музичне мислення, нові стильові тенденції, які підготу
вали вищу стадію класицистичного стилю. Спочатку виник
галантний стиль (перша половина ХУШст.), який
був подібним до стилю рококо в архітектурі та в образотво
рчому мистецтві. На зміну монументальному бароко в гала
нтному стилі прийшла витонченість, граціозність, камерна
інтимність, ніжність та елегантність. Мелодика насичена
мелізмами - прикрасами, що нагадують вишуканий декор в
архітектурі. Галантний стиль яскраво проявився у францу
зькій музиці- у клавесинних творах Франсуа Куперена,
Жана-Філіппа Рамо, в італійській музиці - у клавірних со
натах Доменіко Скарлатті та ін. У музичній творчості ком
позиторів від середини XVIII ст. увиразнилися чуттєвосентиментальні риси, відображені в емоційно ви
разових інтонаціях. Такі стильові риси простежуються у
творчості німецького композитора Иоганна Крістіана Баха,
в операх італійських композиторів Нікколо Йоммеллі,
Томмазо Траєтти, у симфонічній музиці композиторів мангеймської школи, а також в інструментальних творах україн
ських композиторів М. Березовського та Д. Бортнянського.
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Реалістичні та сентименталістські тенденції наявні в
різних національних операх, у яких виводилися образи
простих людей (в італійській opera-buffa, французькій
opera comique, у німецькому зінґшпілі, у російській комічній
опері). У результаті поєднання комічного та сентименталь
ного виник змішаний жанр - напівсерйозна опера (opera
semiseria). Зразок такої опери змішаного жанру є і в україн
ського композитора Д. Бортнянського (опера «Сокіл»).
Із впливом сентименталізму пов’язаний і розквіт со
льної пісні з акомпанементом, яка мала елегійно-чуттєвий
або весело-жвавий характер. Значне місце зайняв цей
жанр у німецькій музиці. Виникали пісні з галантними ри
сами, а також пісні в народному дусі (Йоган Шульц та ін.).
Жанр пісні-романсу представлений і в українській музиці.
У другій половині XVIII ст. в Україні виникає новий
жанр-міська пісня-романс. Він був плодом інди
відуальної творчості, але через відсутність видань світської
музики в Україні збереглися тільки ті пісні, що залишили
ся в пам’яті українського народу й поширювалися в усній
формі. Вони були невід’ємною частиною як сільської, так і
міської культури. Низка українських пісень разом із росій
ськими увійшла до збірника пісень українця за походжен
ням Василя Трутовського «Собрание русских простых пе
сен с нотами», надрукованих у Санкт-Петербурзі (1776,
1778, 1779, 1795 рр.). В. Трутовський публікував народні пі
сні та пісні-романси, які були поширені в російському мі
ському побуті. Це були перші нотні публікації українських
пісень. Наприкінці XVHI ст. в Росії був опублікований ще
один збірник пісень - у ньому вміщено українські пісніроманси, які упорядкували Микола Львов та Іван Прач.
Чимало пісень-романсів, які можуть належати до
ХУЛІ ст., опублікував Микола Лисенко в XIX - на початку
XX ст. у своєму аранжуванні. Серед них трапляються дуже
яскраві зразки цього жанру, такі як «Ох, і не стелися, хре
щатий барвінку», «Ой глибокий колодязю, золотії ключі»,
«Ой у полі криниченька» тощо. Вони відзначаються яск
равою емоційністю, мелодичним багатством. У них сфор
мувалися виразні українські національні ознаки пісенної
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лірики з притаманною їй ніжністю та глибиною почуттів,
емоційною експресивністю. Мелодика цих пісень широко
розвинена, має великий діапазон зі стрімкими піднесен
нями і спадами. У них можна простежити сентименталістські риси, характерні для цієї доби. Такі пісні-романси свід
чать про те, що в цей час уже сформувався україн
ський співучий мелодичний стиль (своєрідне
українське bel canto}.
У жанрі пісні-романсу творив музику видатний україн
ський філософ Григорій Сковорода. Він грав на
скрипці, флейті, бандурі та гуслях. Очевидно, Г. Сковорода
мав добрий голос, бо його взяли співати у Придворну спі
вацьку капелу. Біограф Г. Сковороди І. Срезневський
у 30-х роках XIX ст. писав: «Переходячи з міста в місто, з
села в село, він завжди співав, або, вийнявши з-за пояса
свою улюблену флейту, награвав на ній свої сумні фантазії»1.
Г. Сковорода співав свої пісні-романси, створені на його ж
тексти зі збірки «Сад божественних пісень», й акомпанував
собі на якомусь інструменті. Його пісні стали популярни
ми і поширювалися як народні. За життя Г. Сковороди во
ни не були опубліковані, але в пам’яті народу збереглися
як сковородинські пісні. Пісні «Ой ти, пташко жовтобоко»
та «Стоїть явір над водою» є зразками щиросердечної лі
рики з наспівною мелодикою й типовими для українських
народних пісень інтонаціями. Іншою за характером є фі
лософська пісня «Всякому городу нрав і права», яка має
мелодію розповідного характеру. У цій пісні Г. Сковорода
сатирично змальовує етичні норми тогочасного суспільства.
У європейській музиці середини та другої половини
XVIII ст. формувався класичний стиль. Кристалізу
валася класична гармонія, класичний сонатно-симфоніч
ний цикл. Значну роль у цьому процесі відіграли італійські
та французькі оперні увертюри, симфонії та камерні твори
італійських композиторів Джованні Саммартіні, Джузеппе
1 Шреєр-Ткаченко О. Я. Григорій Сковорода— музикант.- К.,
1972.-С. 12.
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Тартіні, Луїджі Боккеріні, симфонії мангеймських (чесь
ких) майстрів, клавірні сонати німецьких композиторів
Вільгельма Фрідемана Баха, Філіпа Емануеля Баха, Йогана
Крісгіана Баха. Українські композитори М. Березовський
та Д. Бортнянський, перебуваючи в Італії, мали можли
вість ознайомитися з новими стильовими тенденціями.
Вони також писали в цьому річищі, створюючи оперні
увертюри та інструментальні твори.
У другій половині XVIII ст. відбулися значні зміни і в
оперному жанрі, у якому простежується перехід від бароко
до класицизму. Реформаційні тенденції в оперному театрі
помітні в середині XVIII ст. в італійській opera-seria у ком
позиторів Н. Йомеллі, Т. Траєтти та ін. У жанрі opera-seria
писали в Італії й українські композитори М. Березовський
та Д. Бортнянський, і там же ставилися їхні опери (опера
«Демофонт» М. Березовського, опери «Креонт», «Квінт
Фабій», «Алкід» Д. Бортнянського). Реформаційні тенден
ції помітні в операх Д. Бортнянського.
Вершинним явищем зрілого класицизму стала твор
чість віденських композиторів Йозефа Гайдна, Вольфганга
Амадея Моцарта, Людвіга ван Бетховена. Але й творчість
інших національних шкіл (італійської, французької, чесь
кої), зокрема й музика талановитих українських компози
торів М. Березовського та Д. Бортнянського — сучасників
віденських класиків - є вагомим внеском у розвиток ви
щого етапу класичного стилю.
На другу половину XVIII ст. припадає кульмінацій
ний злет української духовної музики. У най
кращих творах вона не поступається досягненням євро
пейської духовної музики. У цей час у духовній музиці від
бувся перехід від барокового стилю до класицистичного;
зароджуються сентименталістські риси. Найвидатнішими
представниками нового стилю в українській музиці стали
М. Березовський, Д. Бортнянський, А. Ведель.
Значні досягнення української духовної музики в цей
період були зумовлені її багатими надбаннями в попередню
епоху барокового партесного концерту і високим рівнем хо
рового виконавства. Визначальним був і непересічний та
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лант цих композиторів, їхня висока професійна освіта,
добре знання вокалу та виразових можливостей хору.
У другій половині XVIII ст. церковна музика істотно
реформувалася. Вона відображала новий світ почуттів,
емоційно втілювала людські переживання. Найкраще це
проявилося в жанрі д у х о в н о г о концерту. Такеоновлення відбулося завдяки зближенню церковної музики зі
світськими жанрами - пісенним фольклором, міською піснею-романсом, з різними жанрами західноєвропейської
професійної музики. Для духовного концерту цього нового
стилю характерна простота, гармонійність, ясність, урочи
сті й енергійні музичні образи, класична гармонія й полі
фонія, що пов’язує його з класицистичним стилем. Але на
духовному концерті другої половини XVIII ст. позначилося
й притаманне музичному мистецтву цього періоду виді
лення «чуттєвості», збагачення її особистісним началом.
З цим пов’язане надання першорядного значення мелоди
ці, яка стає емоційно виразнішою порівняно з бароковим
партесним концертом.
У духовних концертах М. Березовського, Д. Бортнян
ського, А. Веделя проявилося мелодичне обдарування
композиторів, які добре володіли вокальною майстерністю
й були прекрасними співаками. Певний вплив на створен
ня класицистичного духовного концерту міг мати жанр
італійського мотету, поширений в Італії у другій половині
XVIII ст. Під впливом інструментальної музики класицис
тичного сонатно-симфонічного циклу духовний концерт
складається з трьох або чотирьох частин, створених пере
важно за принципом контрасту. Незважаючи на деякі іно
земні впливи, український класицистичний духовний
концерт є самобутнім явищем з виразною національною
специфікою. У духовному концерті цього стилю проявля
лися індивідуальні стильові риси композиторів.

Новий класицистичний стиль в українському духов
ному концерті започаткував А*3$%7 Р(чи*ськи7
(бл. 1729 - бл. 1800). Музичну освіту він здобув у Львові.
Там само три роки був диригентом Єпископської капели.
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1753 р. переїхав на Лівобережну Україну і протягом деся
тиліття служив придворним капельмейстером гетьмана
Кирила Розумовського у Глухові, де розпочалася і його
композиторська діяльність. Капела К. Розумовського, оче
видно, співала духовні твори А. Рачинського. їх могли ви
конувати й у глухівських церквах. Цілком вірогідно, що ці
твори могли чути в дитинстві М. Березовський та
Д. Бортнянський. Відомо, що А. Ведель знав концерти
А. Рачинського і навіть співав соло в його концерті «Воз
люблю тя, Господи». У 60 - 80-х роках А. Рачинський за
ймався набором півчих до петербурзької Придворної ка
пели. Анонімний автор статті «Придворна співоча капе
ла», опублікованої в «Отечественных записках» у 1823 р.,
висловив думку, що Андрій Рачинський започаткував нову
епоху в історії української та російської церковної музики.
Він пише, що Григорій Теплов, працюючи в гетьмана
К. Розумовського, привіз із України (очевидно, із Глухова)
до Петербурга церковні твори Андрія Рачинського, який
тоді був капельмейстером у гетьмана. Як відзначає автор
етапі, через новизну цих творів їх спочатку виконували
тільки при дворі, щоб поступово привчити слух публіки до
цього нового хорового стилю церковної музики1. На жаль,
поки що знайдено поголосники лише двох його концертів
«Не отверзи мене», «Скажи мі, Господи кончину мою».
На відміну від А. Рачинського та А. Веделя, М. Бере
зовський і Д. Бортнянський писали класицистичні духовні
концерти в Росії та Італії, але вони були українцями за по
ходженням, добре знали традиції української хорової му
зики, що й позначилося на їхній творчості. М. Березов
ський, Д. Бортнянський та А. Ведель були талановитими
композиторами. їхня творчість, передусім духовні концер
ти, не тільки мають історичне значення, а й не втратили
своєї великої мистецької вартості і в наступні епохи. У наш
час вони виконуються як у православних храмах, так і ба
гатьма хоровими колективами на концертах.

1 Придворная певческая капель // Отечественные записки. 1823 - Ч. XIV. - № 38. - С. 424.
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З(FиG(**' G( з(в3(**' 3л' с(м к *G$ лI
1. Як позначилася зміни в суспільному житті на розвитку
української культури, зокрема музичної?
2. Визначте спільні тенденції, характерні для різних галу
зей мистецтв та музичної культури.
3. Визначте характерні особливості музичного життя та
музичної освіти в добу Просвітництва.
4. Яким чином пов’язаний Г. Сковорода з музичним мис
тецтвом?
5. Чи існують ознаки тяглості в музичній культурі між по
переднім історичним періодом і культурою другої половини
XVIII ст.?
6. Яким чином проявився зв’язок українських композито
рів із західноєвропейською музикою?
7. Що характерно для стильового спектру української му
зики цього періоду?
8. Хто став зачинателем нового стилю духовної музики в
цей період?
Рек ме*3 в(*( л%Gе$(Gу$(
1. Івченко Л. Геній і аматор-меценат // Музика. — 1976. — № 4.
2. КорніїіЛ. Історія української музики : у 3 ч. — Ч. 2 :
Друга половина XVIII ст. - Київ ; Харків ; Нью-Йорк : Вид-во
М. П. Коць, 1996.-387 с.
3. Музыка барокко и классицизма. Вопросы анализа. —
Вып. 84.-М., 1986.-160 с.
4. Шреєр-Ткаченко О. Я.
Григорій
Сковорода —
музикант. — К.: Муз. Україна, 1972. - 94 с.
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6.3. Ма Q A O V Б[ р[ S о @ A P Q O й
Максим Созонтович Березовський (1740-1741? - 1777)
прожив коротке життя. На жаль, збереглося мало докуме
нтальних свідчень про його життєвий і творчий шлях. Не
має точних відомостей про рік народження композитора.
Дослідники припускають, що він народився близько
1741 р.1 Батьківщиною Березовського була Україна, наро
дився він у місті Глухові, яке в середині XVIII ст. стало ва
жливим культурним центром. У 50-х роках ХУІПст.
М. Березовський навчався в Києво-Могилянській академії.
У той час вона ще перебувала на хвилі піднесення. Серед
вихованців Києво-Могилянської академії - професійні му
зиканти, які потім працювали хоровими регентами,
навчали музики, а також ставали співаками, інструмента
лістами й композиторами. У Києво-Могилянській академії
М. Березовський мав можливість ознайомитися з партесними концертами, кантами, які виникали в цьому середо
вищі й виконувалися студентським хором. Українська му
зика, яку слухав М. Березовський у Києво-Могилянській
академії, - народні пісні, міські пісні-романси, духовні та
світські канти, партесні концерти - стала для нього тим
рідним музичним ґрунтом, на який він спирався у своїй
творчості. В академії М. Березовський почав писати три- і
чотириголосні хорові твори. Його композиторські здібнос
ті й прекрасний голос не могли не привернути увагу тих,
хто відшукував музично талановитих юнаків в Україні.
У 1758 р. М. Березовський потрапив до СанктПетербурга, де його зарахували до придворного театру;
у ньому співали переважно італійці, оркестрантами були
здебільшого німці. М. Березовський там виступав у голов
1 Прийнято вважати, що М. Березовський народився 1745 р. Але
дослідниця М. Рицарєва небезпідставно дотримується думки, що він
народився раніше — «не пізніше 1740 - 1741 р.».
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них ролях в операх італійських композиторів Франческо
Арайї та Вінченцо Манфредіні. Поряд із цим, він співав
у Придворній капелі. Біографи М. Березовського пишуть,
що на початку 60-х років ХУЛІ ст. він брав уроки компози
ції та контрапункту в італійського (венеціанського) музи
канта Франціско Цоппіса, який приїхав з італійською тру
пою й залишився в Росії. Ф. Цоппіс керував театральним
оркестром, а 1765 р. став капельмейстером Придворної
співацької капели. 1763 р. М. Березовський одружився з
танцівницею італійської трупи Франціною Ібершер.
У 60-х роках М. Березовський писав духовну музику,
яку виконувала Придворна співацька капела. Імовірно, що
твори М. Березовського подобалися при дворі, бо його на
державні кошти відправили в Італію для професійного
вдосконалення. Дослідники називають різні дати від’їзду
композитора до Італії (1765, 1766, 1769 рр.). Достовірно ві
домо, що на початку 1770 р. він уже вчився контрапункту в
славнозвісного педагога Болонської академії Джованні
Батгіста Мартіні. У ті часи Болонья була визначним музич
ним і культурним центром Італії. Це місто мало знамениту
Філармонічну академію, гордістю якої був падре Мартіні високоавторитетний теоретик і педагог. У нього навчалося
багато тогочасних видатних композиторів: К. В. Глюк,
Андре Ґретрі, В. А. Моцарт та багато інших.
Заняття в академії проводилися індивідуально. Той,
хто бажав отримати звання академіка (accademico
compositore), повинен був пройти нижню та середню лан
ки навчання, протягом року показати себе в композитор
ській творчості й лише тоді його допускали до екзамену.
Усе це пройшов і М. Березовський. 15 травня 1771 р. він
склав іспит і був прийнятий у члени академіків-композиторів Болонської академії. Разом із ним членом Академії
став чеський композитор Йозеф Мислівечек, а за вісім мі
сяців перед тим (9 жовтня 1770 р.) до її членів зарахували
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14-річного В. А. Моцарта. Звання академіка-композитора
Болонської академії було одним із найпочесніших у того
часній Європі. Не випадково Леопольд Моцарт так праг
нув, щоб це звання отримав ще зовсім юний його син
Вольфганг. Для іноземців титул члена Болонської філар
монічної академії давав право бути капельмейстером у се
бе на батьківщині.
Після отримання диплому академіка М. Березов
ський ще понад два роки перебував в Італії. Про його жит
тя в цей період маємо, на жаль, дуже мало інформації.
Відомо, що 1772 р. М. Березовський написав у місті Піза
сонату для скрипки і чембало.
У 1773 р. в місті Ліворно в оперному театрі під час кар
навалу була поставлена опера М. Березовського «Демо
фонт». Ця вистава була непересічним явищем, бо про неї
писала ліворнська газета «NoŒizie del mondo» («Новини
світу») 27 лютого 1773 р. У статті-рецензії відзначалося, що
серед оперних вистав, які виконувалися під час останнього
карнавалу, слід виділити оперу Максима Березовського,
який поєднав «добрий смак з музичними знаннями»1.
Можливо, що опера «Демофонт» удруге була поставлена у
Флоренції, бо в тій самій газеті від 16 листопада йдеться
про виставу цієї опери в цьому місті, але автор не згадуєть
ся. На жаль, поки що з цієї опери віднайдено лише парти
туру чотирьох арій, яка зберігається в бібліотеці Флорен
тійської консерваторії імені Л. Керубіні*2.
М. Березовський повернувся до Санкт-Петербурга в
жовтні 1773 р. у розквіті сил, таланту й професійної майсте
рності. У Росії його чекали важкі часи й розчарування. Про
Цит. за книгою: Витвицький В. Максим Березовський. - Львів,
1995.-С. 69.
2 У 1988 р. ці арії були опубліковані в Україні: Березовський М.
Арії з опери «Демофонт» : партитура, клавір І заг. ред. В. Белякова,
М. Юрченка. — К., 1988.
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останній період життя М. Березовського після повернення з
Італії в Росію документальних матеріалів майже немає. Але
перші біографи та дослідники висувають різні версії. Ком
позиторська універсальність М. Березовського, його висока
професійна майстерність, а також диплом академіка за єв
ропейськими нормами були більш, ніж достатніми підста
вами, щоб призначити його на посаду капельмейстера при
дворного театру. Але цієї посади він не отримав. Тодішня
царська влада надавали перевагу іноземним музикантам.
Посаду капельмейстера в Санкт-Петербурзі займав у той
час італійський композитор Томазо Траєтта. Але й після
від’їзду Т. Траєтти цю посаду М. Березовському не дали, а
стали вести перемовини з італійськими музикантами.
М. Березовському навіть не замовили написати оперу.
Негативний вплив на М. Березовського могла мати
ще одна ситуація, про яку пише перший біограф
Є. Болховітінов, хоча достовірність її остаточно не
з’ясована. Річ у тім, що князь Г. Потьомкін хотів відкрити в
місті Катеринославі (яке він засновував) музичну академію
й намічав поставити її директором Максима Березовсько
го, а керівником оркестру - Івана Хандошкіна. Можливо,
що ідею заснування музичної академії в Україні міг подати
сам М. Березовський. Болонська філармонічна академія
заохочувала відкривати музичні академії в різних країнах і
містах. Однак у 70-х роках XVIII ст. ця ідея не була реалізо
вана; академію відкрили аж у 1786 р.
Після Італії з її бурхливим музичним життям,
визнанням талановитих музикантів - не тільки італійських,
а й з інших країн, суспільна атмосфера в Росії була для
М. Березовського, очевидно, задушливою й нестерпною.
Можливо, що саме в цей час він написав концерт «Не
отвержи мене во время старости» (на текст окремих рядків
70-го псалма), у якому переданий душевний біль і драма
тичні відчуття.
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М. Березовський помер у ранньому віці, коли йому
було 34 - 35 років. Відомо, що 1774 р. звільнилася зі служби
в придворному балеті його дружина Франціна Березовська.
З документів, які стосуються М. Березовського, збереглася
лише одна записка директора імператорських театрів
Івана Єлагіна до скарбника театральної контори П. Ланга:
«Композитор Максим Березовський помер цього місяця
24-го дня; заслужену ним платню слід би по цей день і ви
дати, та оскільки після смерті його нічого не залишилося і
поховати тіло нічим, то прошу ваше високоблагородіє, ви
дати по 1-ше число травня його платню придворному пів
чому Якову Тимченкові, записавши у витрати з розпискою.
І. Єлагін. Березень 25-го дня 1777 р.». З цієї записки дізнає
мося, що М. Березовський помер 24 березня 1777 р. бідним і
самотнім. Гроші на похорон, як бачимо, були видані не
дружині, а Якову Тимченкові, який був земляком, і, очеви
дно, товаришем композитора. Він, мабуть, його й поховав.
У записці нічого не сказано про причину смерті
М. Березовського. Є. Болховітінов 1805 р. писав, що компо
зитор упав в іпохондрію і в стані гарячки покінчив життя
самогубством1. Це повторювали й інші автори. Але досто
вірних відомостей про саме таку смерть М. Березовського
немає. Є також думка сучасної російської дослідниці Ма
рини Рицарєвої про те, що він міг померти від важкого
простудного або інфекційного захворювання. Так закінчи
лося життя М. Березовського - композитора, який досяг
рівня майстерності видатних європейських митців другої
половини XVIII ст.
Музична спадщина М. Березовського, духовні та світ
ські твори свідчать про велике обдарування композитора,
його високу професійність і великий потенціал у різних
жанрах.
1 Рыцарева М. Г. Русская музыка XVIII века. - М., 1987. - С. 58.
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6.3.1. Духовні твори
На духовній музиці М. Березовського позначився та
лант композитора, його яскрава індивідуальність. Його
твори цінувалися ще за життя. Сучасник М. Березовського
Я. Штелін у праці «Музыка и балет в России XVIII века»
писав: «Протягом кількох років він створював для при
дворної капели чудові церковні концерти з таким смаком і
такою видатною гармонізацією, що виконання їх виклика
ло захоплення знавців і схвалення двору»1.
До нас дійшла невелика кількість духовних творів
цього композитора. Якщо за збереженими переліками їх
нараховують близько 40, то в наш час у розпорядженні до
слідників є менше половини12. Крім того, немає точних ві
домостей про час написання цих творів. Через це визнача
ти, коли хоч приблизно написаний той чи інший твір,
доводиться на основі аналізу їхньої стилістики та деяких
непрямих даних, зокрема, свідчень історика мистецтва
Я. Штеліна.
Усі збережені духовні твори М. Березовського є вида
тним мистецьким явищем. В усіх жанрах духовної музики
композитора простежуються ознаки нового стилю.

Л%Gу$:%' належить до найкращих творів такого роду
в українській духовній музиці. Композитор удосконалив
форму Літургії, поділивши її на вісім частин. Крім того, він
увів такі частини, як «Вірую», «Отче наш», які раніше не
записувалися, а співалися прихожанами. У Літургп є спі
льні риси з партесним стилем, що проявляється в дотри
манні постійного гармонічного багатоголосся, і лише зрід
ка використовуються імітації, а в деяких частинах просте
жується зіставлення туттійних та ансамблевих епізодів, що
характерне й для партесної музики. При наявних зв’язках
1 Штелии Я. Музыка и балет в России XVTII века / пер. с нем. и
вступит, ст. Б. И. Загурского; под ред. Б. В. Асафьева. - Л., 1935. - С. 60.
2 Рыцарева М. Композитор М. С. Березовский. - Л., 1983. С. 124- 135.
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Літургії з традицією партесної музики якість її емоційної
виразності, тематизм і стилістика вже відповідають ново
му стилю духовної музики. Хоч у Літургії відтворені різні
емоційні стани, проте в ній переважає натхненна лірична
образність, яка захоплює слухача глибиною почуттів і сер
дечністю. Вона в Літургії величаво піднесена й одночасно
ніжна, особистісна з відтінком скорботності. Особливо яс
краво це простежується в другій («Приідіте, поклонімо
ся»), третій («Херувимській»), шостій («Тебе поем») та
у восьмій частинах («Отче наш»).

Ліричне обдарування композитора особливо яскраво
проявилося в П$ич(с*их в%$ш(х (твори, що виконують
ся до і під час Причастя). У постійному гармонічному типі
фактури М. Березовський у причасних мелодизує хорову
фактуру. Він ніби її розцвічує. Це яскраво проявилося в
причасному «В пам’ять вічную будет праведник». Кожен
голос цієї гармонічної фактури мелодично індивідуалізо
ваний. Завдяки цьому створюється емоційно багатовідтінковий ніжно-просвітлений музичний образ. Але при цьому
плавно розгортається мелодична лінія (партія сопрано), у
яку ніби вливаються виразові інтонації з інших голосів.
Причасні з ліричним тематизмом захоплюють своєю пое
тичністю й ніжністю (крім уже згадуваного, ще й «Блажені
яже ізбрал», «Чашу спасенія приіму»).
У 60-х роках Березовський написав низку 3ух в*их
к *це$G%в. Серед відомих творів - це концерти «Бог
ста в сонмі Богов» («Бог на Божім зібранні») та
«Господь воцарися». Концерт «Бог ста в сонмі Богов» ще
має виразні барокові риси і близький до українських партесних концертів. Але в ньому є й виразні класицистичні
ознаки, зокрема циклічна форма - шість частин з контрас
том швидких та повільних частин. Класицистичні риси
вже яскраво проявилися в чотиричастинному концерті
«Господь воцарися» урочисто-панегіричного хара
ктеру. У другій ліричній частині цього концерту компози
тор створив наспівну мелодію, у якій відчуваються зв’язки
з українськими ліричними народними піснями.
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Мабуть, в останній період творчості М. Березовський
написав концерт «Не отвержи мене во время
старости» (на текст окремих рядків 70-гопсалма). Це
найкращий його духовний твір; у ньому яскраво проявився
талант композитора і його висока професійна майстер
ність. Цей твір по праву можна вважати шедевром не тіль
ки української, а й світової музики XVIII ст. Композитор у
цьому концерті спирається на досягнення західноєвропей
ської музики, але при цьому він зумів написати твір,
позначений національними рисами. Чотиричастинний
концерт (Adagio - Allegro - Adagio — Allegro agitato) вра
жає глибиною й багатством почуттів, розкритих у ньому.
Він звучить як сповідь зраненої душі людини, яка зазнала
горя й розчарування, але людини мужньої, що вміє проти
стояти злу. Особливе значення в концерті має перша тема
першої частини, яка звучить спочатку в басів зі словами
«Не отвержи мене во время старости». У ній ніби зосере
джена основна ідея твору. Тема сприймається як скорбот
ний роздум, у ній відчутний приглушений біль, але одно
часно відчувається нескореність і мужність. Тема, перехо
дячи з одного голосу до іншого, піднімається щоразу ви
ще. У кульмінації першої частини інтонації, які передають
болісні відчуття й звучать в усьому хорі, сприймаються
особливо драматично. Молитовно-благальний характер
має третя частина, яка є ліричним центром циклу. Друга і
четверта частини концерту пов’язані з образами злих сил,
які наступають і переслідують людину. Тема фіналу «Да
постидятся і ісчезнут оклеветающії душу мою» — це образ
незламної людської гідності. У музиці цього концерту, від
повідно до тексту псалма, виражений супротив людини;
протестуюче начало виступає у фіналі концерту.
Концерт М. Березовського «Не отвержи мене...» но
ваторський не тільки музичним змістом, а й інтонаційною
драматургією. У тематизмі концерту особливу роль віді
грає тема першої частини, написаної у формі фуги. Тема
складається з двох елементів. Перший елемент теми на
співно-ліричний із рухом мелодії вгору від основного зву137
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ка до терцієвого, і далі - до квінти. Такі наспівні ліричні
мелодичні звороти часто трапляються в українських ліри
чних піснях. Другий елемент теми, що одночасно є й протискладенням (тобто між темою і протискладенням розмежованості немає), припадає на низхідний рух мелодії з
квінтового звука. Це декламаційний музичний зворот три
вожного характеру з ямбічним і пунктирним ритмічним
малюнком, триразовим повторенням одного звука, а та
кож хроматизмом на відстані. У цьому елементі теми
М. Рицарєва влучно підмітила «мотив долі»1. Другий еле
мент вичленовується в першій частині, і на його розвитку
створюється драматична напруженість. Із другим елемен
том теми першої частини пов’язана й тема фугато в другій
частині («поженіте і іміте его»). Тема четвертої частини
(«да постидятся і ісчезнут») стала наступним етапом тема
тичного перетворення, закладеного в темі першої частини.
Отже, у концерті М. Березовського «Не отвержи мене...»
з теми першої частини виростає тематизм інших частин.
Протягом циклу відбувається наскрізний розвиток музич
ної ідеї - від скорботного роздуму першої частини до ду
шевного протесту у фіналі. Тому можна твердити про
ознаки монотематизму12 в цьому концерті.
Новаторство цього концерту полягає ще й у тому, що
тему з українськими народнопісенними елементами ком
позитор поєднав із західноєвропейською технікою фуги.
Цю тенденцію потім розвинув у своїх концертах
Д. Бортнянський.
Геніальний твір М. Березовського набув широкої по
пулярності, його наслідували українські та російські ком
позитори. Цей концерт був опублікований 1818 р., і в на
ступні епохи його популярність дедалі більше зростала.
Він був сприйнятий як вершинне явище ще у XVIII ст., але
й нині захоплює і зворушує сучасного слухача.

1 Рыцарева М. Композитор М. С. Березовский. - Л., 1983. - С. 67.
2 Там само. - С. 70.
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6.3.2. Інструментальна та оперна
творчість
На рівні тогочасного європейського музичного мис
тецтва написані й світські твори М. Березовського. До них
належить соната для скрипки та чембало, яку
створив композитор в Італії в місті Пізі (1772). Це був пер
ший твір такого жанру в українській і східнослов’янській
музиці взагалі'.
На другу половину XVIII ст. припадає розквіт жанру
італійської скрипкової сонати. Завдяки перебуванню в Іта
лії М. Березовський був добре обізнаний з італійською
скрипковою сонатою та італійською музикою загалом, що
позначилося на його творові. Але композитор не сліпо на
слідував італійські зразки галантного й ранньокласичного
стилю. У його музиці проявилася й індивідуальна особис
тість автора. Цей твір має не тільки історичне, а й художнє
значення. Він увійшов до репертуару сучасних виконавців.
Три частини сонати контрастні за настроєм. Енергійністю,
життєрадісністю й галантністю пройнята перша частина.
У другій ліричній частині композитор створив задушевномрійливий настрій; прекрасна лірична наспівна мелодія
близька до оперних арій. У цій частині проявилося ліричне
обдарування М. Березовського. Третя частина граціознотанцювального характеру з використанням жанру менуету.

Поставлена в Італії опера
М. Березовського
«Демофонт» свідчить про неабиякі його здібності як
оперного композитора. Ця опера написана на лібрето ві
домого італійського драматурга П’єро Метастазіо. Драму
«Демофонт» на основі античної міфології П. Метастазіо
написав 1733 р. У ній складна інтрига розгортається на
1 Тільки у 80-х роках XX ст. рукопис цієї сонати було знайдено
в Паризькій національній бібліотеці, і вона була надрукована в Украї
ні: Березовський М. Соната для скрипки і чембало І публ., розшифровка та ред. М. Степаненка. - К., 1983.
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вколо царя Херсонесу Фракійського Демофонта, який на
смерть засудив нібито свого сина Тіманта.
Лібрето П. Метастазіо до опери «Демофонт» побудо
ване за нормами італійської opera-seria, поширеного в той
час жанру, який виник в Італії на межі XVII - XVIII ст. і
розвивався протягом XVIII ст. У тексті лібрето передбаче
но 21 арію, один ансамбль, завершальний хор наприкінці
другої та третьої дій. Крім увертюри, вводився ще один ін
струментальний епізод. Знайдені чотири арії з опери
«Демофонт» М. Березовського належать до чоловічих пер
сонажів: дві - для сопраніста (арії Тіманта) і дві - для те
нора Демофонта. Ці арії дають певне уявлення про особ
ливості оперного стилю композитора. У їхній музиці від
чутні зв’язки з операми композиторів неаполітанської
школи (Н. Піччінні, Н. Йоммеллі) та венеціанської
(Т. Траєтги). Отже, М. Березовський орієнтувався на нові
тенденції розвитку opera-seria. Особливо це помітно у двох
аріях Тіманта. У них композитор розкриває глибокі почут
тя героя. Музика в аріях емоційна, щиросердечна й від
значається мелодичною красою. На відміну від двох арій
Тіманта, у яких композитор відмовився від віртуозної ме
лодики, вона є панівною в арії Демофонта з третьої дії.
Це - бравурна віртуозна арія, традиційна для opera-seria,
яка вимагала від співака володіння складною вокальною
технікою. У другій арії Демофонта, у якій передаються
сумні роздуми героя, переважає наспівна мелодика; ця
арія тільки іноді має віртуозні місця.
Збережені чотири арії з опери М. Березовського
«Демофонт» свідчать про те, що композитор творчо вико
ристав досягнення італійської opera-seria й став високопрофесійним майстром в оперному жанрі. Він мав великі
потенційні можливості як оперний композитор, але, на
жаль, не зміг іх реалізувати. Опера «Демофонт» була пер
шою оперою, написаною українським композитором.

Ыд Бароко^о Класицизму(друга половина XVIII століття)
Запитання та завдання для самоконтролю
1. У яких навчальних закладах М. Березовський здобув
музичну освіту?
2. Який вплив на творчість М. Березовського мало його
перебування в Італії?
3. Визначте, як проявився новий стиль духовної музики
М. Березовського в різних її жанрах.
4. Які стильові тенденції, характерні для тогочасної захід
ноєвропейської музики, проявилися у скрипковій сонаті
М. Березовського та його опері «Демофонт»?

Опубліковані музичні твори
1. Березовский М. Хоровые произведения / сост., ред. и
вступ, ст. М. Юрченко. - К., 1989.
2. Березовський М. Хорові духовні твори. - К., 1995.
3. Березовський М. Соната для скрипки і чембало / публ.,
розшифровка та ред. М. Степаненка. - К., 1983.
4. Березовський М. Арії з опери «Демофонт» : партитура,
клавір І заг. ред. В. Белякова, М. Юрченка. - К., 1988.
5. Хоровые
концерты
XVIII начала XIX веков.
М. Березовский, Д. Бортнянский, А. Ведель. - К., 1988.

Рекомендована література
1. Корній Л. Історія української музики : у 3 ч. - Ч. 2 :
Друга половина XVIII ст. - Київ ; Харків ; Нью-Йорк : Вид-во

М. П. Коць, 1996.-387 с.
2. Рыцарева М. Духовный концерт в России второй поло
вины XVIII века. - СПб. : Композитор • Санкт-Петербург,
2006. - 244 с.
3. Рыцарева М. Композитор М. С. Березовский - Л.:
Музыка, 1983. - 141 с.
4. Степаненко М. Соната для скрипки і чембало Максима
Березовського // Український музичний архів. - Вип. 1.- К.,
1995.-С. 6-8.
5. Юрченко М. Максим Березовський в Італії И Українська
музична спадщина. - Вип. 1. - К., 1989. - С. 67 - 79.
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6.4. ДV O т ро Бо рт н я н A P Q O й
Однією з найвидатніших постатей музичного мисте
цтва Східної Європи другої половини XVIII ст. став Дмитро
Бортнянський (1751-1825). У його творчості розвинувся
класичний стиль, а подекуди відчутні й впливи сентимен
талізму.
Дмитро Степанович Бортнянський - композитор ве
ликого обдарування, диригент, співак, педагог, який запо
чаткував вокальну школу в Російській імперії. На відміну
від М. Березовського, він мав щасливішу долю, краще
життя й сприятливіші умови для своєї багатогранної дія
льності і творчості. Д. Бортнянський був у пошані, його
твори друкувалися ще за життя, їх часто виконували й ви
соко цінували. Збереглися живописні та скульптурні зо
браження Д. Бортнянського, на яких він має гарну вроду,
упевнений у собі, у його очах - доброта, мрійливість.
Д. Бортнянський був людиною широких інтересів.
Крім музики, його дуже цікавив живопис. Він мав репута
цію справжнього знавця живопису. Його обрали почесним
членом Петербурзької Академії мистецтв. Д. Бортнянський
був одним із найвідоміших діячів свого часу. Він відвідував
різні товариства, салони. Вважається, що Д. Бортнянський
належав до петербурзької масонської ложі й навіть ство
рив популярний масонський гімн «Коль славен».
Як і більшість європейських музикантів того часу,
Д. Бортнянський творив музику для придворного середо
вища: духовну музику - для Придворної співацької капе
ли, а світську - для «малого» двору в Павловську й Гатчи
ні в Росії. Писав він музику і в Італії, деякі твори там вико
нувалися.
Творчість Д. Бортнянського велика й багатогранна.
Він написав багато духовних композицій, низку опер та
інструментальні твори.
Хоч Д. Бортнянський був видатною особистістю,
проте відомості про його життя, які дійшли до нашого ча
су, досить лаконічні. Він народився 1751 р. (точна дата не
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відома) в Україні — в тодішній гетьманській столиці місті
Глухові. Батькові майбутнього композитора Степанові
Бортнянському гетьман К. Розумовський присвоїв вій
ськове звання й зарахував козаком до глухівської сотні.
Народження Д. Бортнянського саме у Глухові мало велике
значення для його музичної кар’єри. Це місто було важли
вим культурним центром. Там діяла музична школа, у якій
навчали музикантів для царського двору в Санкт-Петербурзі.
ЇЇ, мабуть, відвідував і Д. Бортнянський. Українська народ
на та професійна музика, яку міг чути Д. Бортнянський у
Глухові, зокрема в музичній школі, була тим інтонаційнослуховим досвідом, який впливав на формування його як
музиканта.
У 1758 р. семирічного Д. Бортнянського відправили в
Санкт-Петербург - у Придворну співацьку капелу. Там він
зустрів своїх земляків, бо більшість півчих у капелі були
вихідцями з України. У капелі звучала українська духовна
музика. Директором Придворної капели на той час був йо
го земляк Марко Федорович Полторацький. Він і став пер
шим учителем Д. Бортнянського, а можливо, й опікав цьо
го талановитого хлопця. Придворні співаки також брали
участь в оперних виставах, у різних концертах. Про непе
ресічний голос Д. Бортнянського свідчить той факт, що у
віці 13 років (1764 р.) він виконував головну партію в опері
«Альцеста» композитора Германа Раупаха. Є припущення,
що, крім М. Полторацького, учителями Д. Бортнянського в
юнацькому віці були німецькі композитори Герман Раупах
та Иозеф Старцер.
Д. Бортнянський був вихованцем Шляхетського кор
пусу. До цього корпусу прикріпляли придворних співаків,
які брали участь в оперних виставах. Там він навчався ар
тистичної майстерності, іноземних мов тощо. На долі
Д. Бортнянського особливо позначилося його знайомство
з відомим італійським оперним композитором Бальдассаре Ґалуппі. На запрошення Катерини II він у 1765 р. при
їхав до Санкт-Петербурга на придворну службу. Б. Ґалуппі
помітив музичний талант Д. Бортнянського і навчав його
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протягом трьох років, а коли від’їжджав із Росії (1768),

рекомендував Катерині II відправити Д. Бортнянського до

нього у Венецію для продовження занять.
У юнацькому віці (18 років) Д. Бортнянський був по
сланий до Італії й пробув там десять років (1769 - 1779). Це
були роки не тільки навчання, а й засвоєння багатих здо
бутків італійської та західноєвропейської музики загалом,
роки шліфування своєї майстерності й досягнення компози
торської зрілості. Про перебування Д. Бортнянського в Італії
відомо дуже мало. Спочатку він, очевидно, був у Венеції і на
вчався в Б. Ґалуппі, а згодом відвідував й інші міста. Збе
реглися відомості про місце написання деяких його творів
та про постановки опер в Італії. У Неаполі 1775 р.
Д. Бортнянський написав вокально-інструментальний ан
самбль «Ave Maria» (для сопрано, контральто, струнних і
валторни), а у 1776 - твір «Salve Regina». У Венеції були по
ставлені дві його опери - «Креонт» («San BenedeŒŒo», 1776)
та «Алкід» («SanŒ Samuel», 1778), а в місті Модені - опера
«Квінт Фабій» (1778). Швейцарський дослідник Роберт
Моозер знайшов друкований примірник лібрето опери
«Креонт». Воно створене за трагедією Софокла «Антігона».
Музика опери «Креонт» тривалий час вважалася втраченою.
Нещодавно (у 2004 р.) було знайдено партитуру опери1.
Після постановки опери «Квінт Фабій» Д. Бортнян
ський уже не міг залишатися в Італії, бо директор Імпера
торських театрів І. Єлагін настирливо вимагав його повер
нення в Росію, і наприкінці 1779 р. композитор змушений
був повернутися до Санкт-Петербурга. Він підніс свої тво
ри імператриці; при дворі вони викликали захоплення, і з
цього часу Д. Бортнянський увійшов у моду; з’явилися йо
го портрети. Він отримав грошову винагороду й посаду ка
пельмейстера Придворної співацької капели. У цей час

1 Оперу «Креонт» знайшов у бібліотеці Лісабону керівник росій
ського ансамблю автентичного виконання «Pratum Integrum» Павло
Сербія.
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Д. Бортнянський багато писав духовної музики, зокрема,
духовних концертів.
У 1784 р. Д. Бортнянського призначили капельмейс
тером Малого двору. Цю посаду він поєднував із посадою
капельмейстера Придворної співацької капели. Престолонаслідник Павло Петрович (згодом цар Павло І) був у
складних стосунках зі своєю матір’ю Катериною II і жив не
в столиці, а недалеко від неї, у своїх резиденціях у Павловську та в Гатчині, подарованих йому імператрицею. Буду
чи капельмейстером Малого двору Д. Бортнянський напи
сав низку світських високомистецьких творів.
Значне місце в розвагах царського Малого двору віді
гравала музика. У палацах Павловська та Гатчини влашто
вували концерти, ставили опери. Д. Бортнянський давав
уроки гри на фортепіано великій княгині Марії Федорівні
(дружині Павла Петровича). У другій половині 80-х років
спеціально для неї він писав клавірні сонати, концерт для
чембало з оркестром.
При Малому дворі був гурток аматорів музики. Для
них Д. Бортнянський написав три опери на французькі те
ксти, поставлені в 1786 - 1787 рр.: «Свято сеньйора»,
«Сокіл», «Син-суперник, або Нова Стратоніка». Лібрето
цих опер створив поет Франц-Герман Лаферм’єр (швейца
рець за походженням, який служив бібліотекарем у Павла
Петровича). Виконавцями опер виступали вихованки
Смольного інституту, які співали жіночі ролі, а в чоловічих
партіях були зайняті представники тогочасної російської
знаті (князі І. Долгоруков, Н. Голіцин, П. Волконський
та ін.). Дехто з них навіть не знав музичної грамоти, тому
Д. Бортнянський докладав багато зусиль, щоб вони могли
співати в операх. Хоч опери ставилися по суті аматорськи
ми силами, проте вони написані на високому професійно
му рівні.
У листопаді 1796 р., коли після смерті Катерини II на
престол став Павло І, Д. Бортнянського відразу призначи
ли директором Петербурзької придворної співацької капе
ли. На цій посаді він пробув до кінця життя. Д. Бортнян
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ський постійно турбувався про вдосконалення капели та
про покращення життя співаків. Він, як і його попередни
ки, поповнював Придворну капелу півчими, яких набира
ли в Україні. Д. Бортнянський зберіг і розвинув виконав
ські вокально-хорові традиції Придворної співацької капе
ли. Від покоління до покоління передавалися традиції во
кальної школи, на якій виховувалися співаки. Суттєву роль
при цьому відіграли багаті українські традиції хорового
професійного виконавства. Ця вокальна школа забезпечу
вала темброву рівність та злагоджене звучання хору, а та
кож розкриття його величезних вокальних можливостей.
Д. Бортнянський був великим майстром цієї школи, і пері
од його керівництва капелою можна вважати одним із
найяскравіших періодів її діяльності. Він дуже уважно ста
вився до виховання маленьких півчих, оберігав їхні слабі
голоси від перевтоми. Сучасники відзначали, що він лю
бив своїх маленьких вихованців, немовби вони були його
родиною. Учень Д. Бортнянського композитор Олександр
Варламов писав, що 70-річний композитор, показуючи
малим півчим, як треба співати, «візьме фальцетом так
ніжно, з такою душею, що зупинишся від подиву <...> Не
дивно, що півчі шанували Д. Бортнянського як батька й
любили його палко»1. На початку XIX ст. Д. Бортнянський
запровадив відкриті концерти в залі капели. Хор капели
брав участь і в концертах Санкт-Петербурзького філармо
нічного товариства.
У 90-х роках Д. Бортнянський написав чимало духов
них творів, зокрема, духовних концертів. Саме в цей час
він створив чи не найкращі свої твори в цьому жанрі. Це
перш за все лірико-драматичні концерти, написані на тек
сти псалмів, у яких ідеться про сумний, скорботний стан
людської душі, псалми благального змісту.
В останній період життя Д. Бортнянський писав, крім
церковної, також світську музику: хорові пісні, гімни, кан
тати. Помер композитор раптово від апоплексичного уда
1 Цит. за: Іванов В. Дмитро Бортнянський. - К., 1980. - С. 81 - 82.
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ру 27 вересня (8 жовтня) 1825 р. Його поховали на Смолен
ському цвинтарі. Через рік на могилі Д. Бортнянського бу
ло встановлено невеликий пам’ятник-обеліск. Ні могила,
ні той скромний пам’ятник не збереглися. Найкращим
пам’ятником композитору є його безсмертна музика, яка й
нині звучить у храмах і з концертної естради.

6.4.1. Духовна музика
У спадщині Д. Бортнянського духовна музика займає
дуже вагоме місце. Зараз важко назвати точну кількість
духовних композицій митця. Відомо про 35 чотириголос
них і 10 восьмиголосних концертів, 2 Літургії, численні
окремі літургічні твори. Більша частина концертів
Д. Бортнянського написана на тексти рядків псалмів, які
мають радісно-гімнічний (№ 1, 2, 5 та ін.) і світлоліричний характер (№ 10, 16, 17, 18, 29 та ін.). Тільки в де
яких концертах Д. Бортнянський використовує рядки ско
рботних благальних псалмів (№ 32, 33). Відповідно до те
матики
та
музично-образного
змісту
концерти
Д. Бортнянського можна поділити на три види: урочистопанегіричні, ліричні та лірико-драматичні. Життєрадісний
і піднесений тонус його урочисто-панегіричних концертів
характеризується класичною музичною образністю. Ліри
чні та лірико-драматичні концерти Д. Бортнянського свід
чать про його велике ліричне обдарування.
У духовних концертах Д. Бортнянського простежу
ється еволюція музично-образного змісту від
гімнічно-панегіричної та світло-ліричної (іноді з елемен
тами галантності) до драматичної й філософськи заглиб
леної лірики в пізніх концертах. Лірико-скорботний емо
ційний стан найглибше виражений у двох з останніх кон
цертів Д. Бортнянського - № 32 і 33. У музиці цих концер
тів, які відзначаються підкресленою емоційністю у ство
ренні скорботного стану, можна помітити зародження но
вого світу почуттів, характерного для сентименталізму або
раннього романтизму. У пісенній мелодиці ліричних час
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тин концерту № 33 «Векую прискорбна єси, душе моя» ві
дчутний зв’язок з українським фольклором.
Духовні концерти Д. Бортнянського тісно пов’язані з
міськими музичними жанрами (кантами, маршем, танцю
вальними жанрами, українською піснею-романсом).
Концерти Д. Бортнянського мають три- і ч от и ричастинні цикли. Переважна більшість концертів
побудована за принципом контрасту - музично-образного,
темпового, тонального та метричного. В усіх трьох видах
концертів Д. Бортнянського сформувалися типові структу
ри хорових циклів. Прекрасно володіючи класичними фо
рмами, у духовному концерті композитор ухилявся від
класичної нормативності у формотворенні. Побудові час
тин концертів властива плинність розвитку з поділом на
кілька розділів. На відміну від барокового партесного кон
церту, структура скерована гармонічним розвитком. В
окремих частинах концертів є й деякі ознаки класичної
сонатної експозиції. У концертах Д. Бортнянського зрідка
трапляються зв’язки музичного тематизму між частинами,
зокрема між першою частиною і фіналом (концерт № 21).
Мелодика у творах Д. Бортнянського відзначаєть
ся різноманітністю. У них значне місце займає мелодика
величаво-гімнічного характеру, якій притаманні фанфарні
мотиви, маршовість, пунктирний ритм, а також танцюва
льні ритмічні звороти. На мелодику духовних концертів
Д. Бортнянського вплинув і класичний тематизм інстру
ментального типу (у галантних менуетних темах тощо).
Особливо виразовою й багатоманітною є мелодика лірич
ного характеру. На ній позначилися впливи української
ліричної пісні, пісні-романсу, а також західноєвропейської
вокальної (насамперед італійської) та інструментальної
музики класичного стилю.
Духовні концерти Д. Бортнянського мають розвинену
класичну гармонію. Його гармонічній мові характерні
суворість, функціональна ясність, некваплива зміна акор
дів, часте кадансування, зокрема з перерваним кадансом
(домінантовий септакорд- тризвук шостого ступеня).
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У гармонії простежується використання її як виразового
засобу для створення драматизації образу (із залученням
альтерованих акордів тощо).
Поряд із М. Березовським Д. Бортнянський належить
до класиків хорової поліфонії в українській музиці.
Останні частини його концертів - фуги нерідко позначені
українськими національними рисами (використання на
роднопісенних елементів у темах, а також варіантного ме
тоду розвитку). Концерти Д. Бортнянського відзначаються
багатством хорової фактури й розмаїтим фактурнотембровим розвитком. Спираючись на досвід творців пар
тесного концерту, Д. Бортнянський став одним із найбіль
ших майстрів хорової колористики.

Д. Бортнянський, як і його попередники А. Рачин
ський та М. Березовський, підпорядкував тогочасну захід
ноєвропейську композиторську техніку й стилістику україн
ським традиціям духовної музики, українській ггісніромансу і створив музику з виразними індивідуальними та
національними рисами. У 60-х роках XIX ст. український
композитор Михайло Вербицький відзначав, що Д. Борт
нянський «є в українців тим, ким у Західній Європі є Мо
царт і Гайдн»1. Інший видатний український композитор і
музикознавець XX ст. С. Людкевич, аналізуючи духовну му
зику Д. Бортнянського, звернув увагу на риси української
національної самобутності його творів. У 1925 р. він писав:
«Збірник духовних творів Бортнянського — це одна велика
скарбниця, у якій невичерпною масою лежать безцінні пер
ли та шедеври вокально-хорової музики а cappella. Ця ска
рбниця нам тим дорожча, що вона є заразом найкращим
цвітом української вокальної культури»12.

1 Вербицький М. Про спів музичний. Альманах «Галичанин»,
Львів, 1863, кн.1, випуск 2, - С. 139.
2 Людкевич С. Д. Бортнянський і сучасна українська музика
// Людкевич С. Дослідження, статті, рецензії, виступи : у 2 т. / упор.,
ред., перекл. і прим. 3. Штундер. - Т. І. — Львів, 1999. - С. 318.
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6.4.2. ОFе$*и7 j(*$
Художньо досконалими є і світські твори Д. Бортнян
ського. Значними є його досягнення в оперному жанрі. З
опер, написаних в Італії, збереглися «Креонт» та «Алкід».
Партитура опери «Алк%3» опублікована в Україні
1985 року1. Опера написана на лібрето П’єтро Метастазіо в
жанрі opera-seria. В основу лібрето покладено давньогре
цький міфологічний сюжет про Алкіда (прізвисько Герак
ла), сина Зевса. Фабула опери базується на типовому для
opera-seria конфлікті між почуттям та обов’язком. Алкід
досяг юнацького віку, і його наставник Фронім пропонує
йому самостійно обрати свій шлях у житті. Під час подо
рожування Фронім залишає Алкіда на роздоріжжі, і той
сам повинен вирішити, якою дорогою йому йти далі. Одна
дорога вела до царства богині насолоди Едоніди, а інша —
до царства богині доброчинності Аретеї. Кожна з них на
магається перетягнути Алкіда на свій бік. Едоніді вдається
переманити Алкіда на свій шлях життя насолод і задово
лення, але з’являється Фронім і нагадує про його високий
обов’язок, пробуджує в ньому мужність і відвагу. Алкід
обирає пропонований Аретеєю складний шлях життя, спо
внений небезпек і подвигів.
На відміну від усталених норм opera-seria, в опері
Д. Бортнянського діє небагато персонажів Сіх усього чоти
ри), і співають вони невелику кількість арій. Опера
«Алкід» написана в річищі тих новаторський течій у роз
витку жанру opera-seria, які проявилися в наближенні му
зики до драми. Це помітно насамперед у характеристиці
головної дійової особи - Алкіда (сопраніст). У його аріях
композитор передає різні душевні стани героя й розкриває
цей персонаж у розвитку. Інші персонажі, яків усталених
традиціях opera-seria, виступають носіями відповідних
якостей. Фронім є втіленням премудрості, Едоніда — насо
лоди, Аретея - доброчинності. В аріях усіх героїв опери
1 Бортнянський Д. Алкід / заг. ред. М. Берденникова. - К., 1985.
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Д. Бортнянський лише зрідка використовує віртуозні па
сажі. Для нього вокальна віртуозність не була самоціллю.
Арії розраховані не на зовнішній ефект, а на драматичну
серйозність, розкриття почуттів героя. Це вже було харак
терне для оновленої opera-seria другої половини XVIII ст.
Крім арій, в опері наявні речитативи, дуети. Значну дра
матургічну функцію в опері «Алкід» виконує хор. Його ви
ступи наприкінці дій тісно пов’язані з фабулою опери,
з конфліктом між почуттям та обов’язком. Важливу роль в
опері відіграє також оркестр. Яскравим зразком класично
го симфонізму є увертюра. Крім неї, Д. Бортнянський на
писав досить розгорнуті оркестрові вступи до арій, а також
оркестрові розділи в окремих сценах, зокрема в тій, у якій
зображено боротьбу Алкіда з пекельними силами.
Спираючись на найновіші досягнення італійської
opera-seria, Д. Бортнянський створив зрілу високомисте
цьку оперу, яка свідчить про його обдарування як оперного
композитора. Він був другим українським композитором
(після М. Березовського), який зумів творити на рівні най
кращих зразків тогочасного європейського оперного мисте
цтва. Опера «Алкід» наприкінці XX ст. з великим успіхом
виконувалася в Києві та у Львові.
Три опери, написані для Малого двору в СанктПетербурзі, є також мистецьким досягненням Д. Бортнян
ського. Опера «Св'G се*ь7 $(» нагадує розтягнуту на
три дії інтермедію-пастораль, написану за французькими
зразками. Вона є своєрідним музично-театральним приві
танням сеньйора, створеним у дусі класицистичної при
дворної пасторалі. Опера задумана як розважальний спек
такль для придворного середовища, приурочений до вша
нування й возвеличення високопоставленої особи. Сам
сюжет опери «Свято сеньйора» та його поетичне втілення
маловартісні, але цінною є музика Д. Бортнянського. Вона
захоплює мелодичним багатством. Композитор відтворив
у цій опері граціозну веселість, світлу пастораль та атмо
сферу святковості. Поєднанням розмовних діалогів із за-
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кінченими музичними номерами опера в загальних рисах
нагадує жанр французької opera comique. У ній 26 музич
них номерів (включно з увертюрою), серед яких - хори,
ансамблі, сольні вокальні номери, танці.

В основу сюжету та лібрето опери «Сокіл» покладе
но новелу Дж. Боккаччо з «Декамерона» про Федеріко де
ла Альберіґі та його сокола. Опера має одночастинну уве
ртюру й три дії з 17 номерів: хоровий пролог, сольні й ан
самблеві виступи героїв, між якими включені розмовні ді
алоги. Значну роль в опері відіграє оркестр. Увертюра до
цієї опери є прекрасним зразком симфонічної музики
Д. Бортнянського. У цьому творі композитор спирався на
різні оперні традиції: французьку opera comique, італій
ську opera-buffa та італійську opera-seria. На ці жанри орі
єнтувалася більшість тогочасних європейських компози
торів. По суті це була лірико-комічна опера. У ній поєдна
лася лірична драматургічна лінія, представлена сентимен
тальною аристократичною парою (Федерік та Ельвіра)1 з
комічною - їхні слуги (Педрілло та Марина).
1 Короткий зміст опери: молодий флорентійський аристократ
Федерік закоханий без взаємності у молоду вдову Ельвіру. Вона вирі
шила присвятити своє життя маленькому синові. Федерік, бажаючи за
воювати серце Ельвіри, щедро тратить своє майно, влаштовуючи бали
на її честь, що довело його до зубожіння. Та це не допомогло - Ельвіра
невблаганна: вона любить тільки свого сина. Федеріка втішає його слуга
Педрілло, який закоханий у служницю Ельвіри - Марину. Пригнічений
Федерік усамітнюється в сільській місцевості разом зі слугою Педрілло
та улюбленим соколом. Вони харчуються лише із вдалого полювання, у
якому їм допомагає сокіл. Тим часом в Ельвіри занедужав син - він
об’ївся цукерок; єдине його бажання - погратися із соколом. Це змушує
Ельвіру та Марину їхати до Федеріка з проханням, щоб він дав сокола
для хлопчика. З’явившись несподівано у Федеріка, вони оголосили, що
приїхали на обід. Федерік збентежений, бо не має чим їх пригостити:
полювання було невдалим. Єдине, що є, - це улюблений сокіл, і Феде
рік, жертвуючи ним заради коханої, наказує зробити з нього печеню.
Коли ж Федерік дізнався, що син Ельвіри просить дати йому сокола, він
у відчаї пояснює, що птаха вже немає: його зарізали на обід. Ельвіра
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У характеристиці «серйозних» персонажів, їхніх по
чуттів, композитор використовує кантиленну мелодику.
Особливим досягненням опери є арії Ельвіри. Її вокальні
номери сповнені ніжності почуття й драматизму. Прекрас
на мелодика цих арій свідчить про те, що Д. Бортнянський
повною мірою опанував італійський стиль bel canto.
Комічну лінію уособлюють їхні слуги Педрілло,
Марина, два лікарі, які прийшли лікувати сина Ельвіри, та
Грегуар, що разом із дочкою Жаннетою прийшли відвіда
ти Федеріка. Буфонна сфера прекрасно представлена піс
нею Педрілло («В дорогу поспішаймо»), аріями Марини та
комічним фіналом першої дії. У буфонній сфері викорис
тано музичні засоби, характерні для тогочасних західно
європейських комічних опер.
В опері «Сокіл» проявилася характерна для Д. Борт
нянського гармонійність і стрункість форми, чутливе від
творення душевних станів героїв, багатогранність ліричної
сфери, дотепність у комічній сфері, чарівність мелодики.
Опера «Сокіл» виконувалася не тільки при Малому
дворі, а й у тогочасних маєткових театрах. Цю оперу в
XX ст. ставили в Україні та в Росії.

Ще вищим етапом еволюції лірико-комічної опери
став його твір «Син-суперник, або Нова Стратоніка».
Усі три опери Д. Бортнянського, написані для Малого дво
ру, свідчать про те, що хоч він проживав далеко від театра
льних центрів Європи, проте його музика розвивалася в рі
чищі основних тенденції тогочасного європейського опер
ного мистецтва. Д. Бортнянський мав обдарування оперно
го композитора, і якби надалі працював у цьому жанрі, то
міг би стати одним із найвизначніших оперних композито
рів свого часу. Але кар’єра Д. Бортнянського як оперного
композитора не з його волі на цьому була закінчена.

зворушена любов'ю й відданістю Федеріка, погоджується стати його
дружиною. Побралися і їхні слуги Марина та Педрілло.
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6.4.3. Інструментальна музика
Хоч інструментальні твори, які писав Д. Бортнян
ський для Малого двору, не відзначаються віртуозною
складністю (що зумовлене професійним рівнем виконав
ців), проте вони написані талановито й художньо довер
шені. Емоційна атмосфера цих творів життєрадісна, музи
ка розвивається легко й динамічно.
На інструментальній музиці Д. Бортнянського по
значилися впливи клавірних сонат Й. К. Баха, італійської
інструментальної сонати, оперної увертюри, симфонії та
італійського мелосу зокрема, а також впливи музики мангеймської та віденської шкіл. Композитор зумів синтезува
ти всі ці традиції і яскраво виявити при цьому свою індиві
дуальність як прекрасного мелодиста. Це зближує
Д. Бортнянського з В. А. Моцартом.

Збереглися три сонати, дві — одночастинні (B-dur,
F-dur), одна тричастинна (C-dur). Через невеликий обсяг
їх іноді називають сонатинами. Сонати призначалися для
виконання на клавесині, але вони відрізняються від старо
винних сонат клавесиністів. Д. Бортнянський майже не
використовує поліфонії, типової для клавесинного стилю.
Ці твори є яскравими зразками ранньокласичної сонати з
опорою на гомофонний стиль. Музична образність сонат,
їх тематизм позначені впливами opera-buffa. Як орегаbuffa, так і сонатам властиві радісний та веселий настрій,
витонченість, легкість і динамізм. У танцювальних темах
сонат іноді відчутні впливи українських народних танцю
вальних ритмів, а в ліричних темах поєдналися ознаки
італійського та українського мелосу.
Близьким за стилем до сонат є концерт для
чембало з оркестром D-dur. Емоційна атмосфера
цього класичного одночастинного концерту життєрадісна,
музика розвивається легко й динамічно. Тематизм концер
ту насичений бадьорими й танцювальними інтонаціями,
які сприяють створенню радісної емоційної атмосфери.
154

Від Бароко до Класицизму (друга половина XVIII століття)

Між темами експозиції немає контрасту. Концерт не має
розробки. Замість неї композитор створив два епізоди.
У другому епізоді з’являється нова лірична мрійлива тема.
Ця нова тема вносить контраст у світлу, бадьору образність
усіх інших тем.
Значним досягненням Д. Бортнянського в цей період
є його тричастинний Квінтет (C-dur), написаний для
фортепіано, арфи, скрипки, віоли да гамба та віолончелі
(1787). Він складається з трьох частин: Allegro moderate Largetto — Allegro. Квінтет, як і попередні інструментальні
твори, має світлий життєрадісний характер, але в ньому
яскравіше виражена зміна настроїв, образний контраст.
Це простежується між бадьорою, рішучою головною парті
єю та лірико-просвітленим образом побічної партії у пер
шій частині. Контрастом до першої частини є прекрасна
лірико-ідилічна друга частина. Фіналом квінтету є блиску
че й віртуозне Allegro, написане в жанрі рухливої й енер
гійної тарантели.

Мистецьки довершеним твором є тричастинна
Концертна симфонія (1790) для семи інструментів
(двох скрипок, віоли да ґамба, віолончелі, арфи, фагота і
forŒepiano organise)1. Сольними інструментами в концерт
ній симфонії виступають фортепіано, перша скрипка, рід
ше - фагот. Жанр концертної симфонії виник у Західній
Європі у другій половині XVIII ст. і займав проміжне місце
між симфонією та інструментальним концертом. У творі
Д. Бортнянського сольному звучанню інструментів проти
ставляється оркестрове tutti. Концертна симфонія склада
ється з трьох частин: Allegro Maestoso — Largetto Allegretto. Піднесеним, світло-радісним настроєм пройня
та перша частина, написана у формі сонатного allegro.
Першу частину пронизують танцювальні й бадьорі мело-

1 Фортепіано організе — особливий різновид фортепіано з орган
ними регістрами.
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дичні звороти, які нагадують тематизм італійської орегаbuffa. Лірично-просвітлена друга частина, яка написана в
жанрі сициліани, пройнята ніжним і мрійливим настроєм.
Її наспівна мелодика з ідилічним відтінком близька до лі
ричних арієт лірико-комічних опер Д. Бортнянського.
У третій частині, написаній у формі рондо, повертається
бадьора і радісна атмосфера. У тематизмі простежуються
танцювальні ритми, зокрема властиві українському тан
цювальному фольклору (рефрен).
В інструментальних творах Д. Бортнянського поєд
налася класична стрункість форми й урівноваженість, кла
сична образність і стилістика з м’яко-чутливою лірикою,
позначеною галантними та сентименталістськими рисами.
Духовна музика та інші жанри творчості Д. Бортнян
ського є вагомим внеском у скарбницю світової музичної
культури. Його музика звучала в XIX і в XX ст. й нині вона
викликає незмінне захоплення слухачів, бо, за влучними
словами С. Людкевича, «краса і сила творів Бортнянського
(принаймні, духовних), подібно як Моцарта, Баха і всіх
найбільших творців, є вічна і незалежна від часу»1.

Запитання та завдання для самоконтролю
1. Як позначився на творчості Д. Бортнянського його
зв’язок з українською музичною культурою?
2. Що характерно для індивідуального стилю Д. Бортнян
ського в духовній музиці?
3.3 якими традиціями західноєвропейської музики
пов’язана оперна творчість Д. Бортнянського?
4. Визначте характерні стильові особливості інструмен
тальних творів Д. Бортнянського.

] Людкевич С. Д. Бортнянський і сучасна українська музика
//Людкевич С. Дослідження, статті, рецензії, виступи : у 2 т. / упор.,
ред., перекл. і прим. 3. Штундер. - Т. І. - Львів, 1999. - С. 319.
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Опубліковані музичні твори
1. Бортнянский Д 35 концертов для смешанного хора без
сопровождения І ред. П. Чайковского. — М., 1995. — 399 с.
2. Бортнянський Д. Алкід / заг. ред. М. Берденникова. К„ 1985.
3. Бортнянський Д. Концерт ре мажор для чембало з орке
стром. — К., 1986.
4. Бортнянський Д. Концертна симфонія для семи інстру
ментів. — К., 1978.
5. Бортнянский Д. Квинтет. — М., 1990.
6. Полное собрание духовно-музыкальных сочинений
Дм. Бортнянского. 10 концертов двухорных : партитура / под
ред. П. Чайковского. - М.: П. Юргенсон, 1898. — 148 с.
7. Розанов А. С. Д. С. Бортнянский. «Сокол». Исследова
ния, публикации, комментарии // Памятники русского музы
кального искусства. — Вып. 5. — М., 1975.
8. Українська фортепіанна спадщина. — К., 1983 (три кла
вірні сонати).
9. Хоровые
концерты
XVIII начала
ХГХ веков.
М. Березовский, Д. Бортнянский, А. Ведель. — К., 1988.

Рекомендована література
1. Іванов В. Дмитро Бортнянський. - К. : Муз. Україна,
1980.-143 с.
2. Борній Л. Історія української музики : у 3 ч. — Ч. 2 :
Друга половина XVIII ст. - Київ ; Харків ; Нью-Йорк : Вид-во
М. П. Коць, 1996.-387 с.
3. Людкевич С. Д. Бортнянський і сучасна українська му
зика 11 Людкевич С. Дослідження, статті, рецензії, виступи :
у 2 т. / упоряд., ред., перекл. і прим. 3. Штундер. - Т. 1. - Львів,
1999.-С. 313-324.
4. Рыцарева М. Композитор Д. Бортнянский. - Л.: Музыка,
1979.-254 с.
5. Рыцарева М. Духовный концерт в России второй поло
вины XVIII века. — СПб. : Композитор • Санкт-Петербург,
2006.-244 с.
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6.5. Арт [ V В[ д [ R P
У другій половині ХУЛІ ст. творив видатний компо
зитор Артем Лук’янович Ведель (1767 - 1808), життя якого
проходило в Україні. Через складні суспільно-політичні
умови, які виникли в цей час на українських землях, а та
кож через низку інших причин цей композитор не мав
можливості по-справжньому реалізувати свій великий по
тенціал. Ті твори, які дійшли до нашого часу й виконують
ся, свідчать про великий і оригінальний талант компози
тора. А Ведель був різнобічно обдарованим музикантом композитором, диригентом, співаком із прекрасним голо
сом, а також педагогом.
Документальних свідчень про життя й творчість
А Веделя збереглося мало. Цінні відомості про нього за
лишили два його учні. Один із них - протоієрей і компо
зитор П. Турчанінов. Він мав листи А. Веделя, писані до
нього. Другим був В. Зубовський - співак хору Київської
академії. За свідченням його учнів, визначальною особливістю характеру А Веделя була його «глибока й щира релігійність та надзвичайна ніжність і лагідність душі, завше
пройнятої дещо сумним і скорботним почуттям»1.
Більша частина життя А Веделя пов’язана з Києвом.
Його батько - столярний різьбяр робив іконостаси і був
відомим серед київських міщан. У 1776 р., коли Артемові
було дев’ять років, його віддали навчатися в Києво-Могилянську академію, де він пробув до 1787 р. В академії
А Ведель здобув загальну й музичну освіту. Музично об
дарований, із прекрасним голосом, він співав у хорі Ака
демії, а в старших класах диригував цим хором. Він також
добре грав на скрипці і в академічному оркестрі виступав
як соліст.

1 Козицький П. Спів і музика в Київській академії за 300 років її
існування. — К., 1971. —С. 86.
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За період керівництва А. Веделя академічний хор досяг прекрасного звучання і професійної майстерності.
Окрасою хору був чудовий тенор його керівника. Сучасни
ки А. Веделя відзначали, що голос його був незвичайної
краси, мав високу теситуру; спів його вирізнявся віртуоз
ною технікою, глибиною почуттів. Академічний хор, а та
кож його керівник привернули увагу киян. Слава про
А. Веделя як регента і співака розійшлася й за межами Ки
єва. Перший біограф А. Веделя, відомий український істо
рик і хоровий диригент, випускник, а згодом і професор
Київської академії Віктор Аскоченський відзначав, що
прекрасну хорову виконавську манеру А. Веделя насліду
вали інші хори, яких тоді в Києві було багато. Навіть зго
дом, коли А. Ведель уже не керував академічним хором,
пам’ять про нього й любов студентів до його творів не зга
сали. У репертуарі хору Академії духовні твори А. Веделя
завжди домінували й викликали захоплення слухачів.
Очевидно, у той час, коли А. Ведель працював із хо
ром Києво-Могилянської академії, він почав писати духо
вну музику, яку й виконував цей хор.
А. Веделю, як і багатьом українським музикантам,
також довелося побувати в Росії. З Києво-Могилянської
академії 1788 р. його відрядили до Москви, де він керував
капелою головнокомандувача військами Москви й Мос
ковської губернії П. Єропкіна. У Київ повернувся 1792 р.
Наступний період життя А. Веделя пов’язаний з генералом
Андрієм Леванідовим. При штабі піхотинського полку,
яким керував А. Леванідов, був хор та оркестр. Капельмей
стером цього хору призначили А. Веделя. Під його керів
ництвом за короткий час цей хор став найкращим у Києві.
У 1796 р. генерала перевели до Харкова, і з ним поїхав
А. Ведель, взявши із собою найкращих хористів.
Роки 1794- 1796 були найбільш сприятливими для
диригентської та композиторської творчості митця. У цей
час він створив шість концертів, які збереглися у вигляді
автографів композитора. Учні А. Веделя згадували, з яким
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гійність та надзвичайна ніжність і лагідність душі, завше
пройнятої дещо сумним і скорботним почуттям»1.
Більша частина життя А Веделя пов’язана з Києвом.
Його батько - столярний різьбяр робив іконостаси і був
відомим серед київських міщан. У 1776 р., коли Артемові
було дев’ять років, його віддали навчатися в Києво-Могилянську академію, де він пробув до 1787 р. В академії
А Ведель здобув загальну й музичну освіту. Музично об
дарований, із прекрасним голосом, він співав у хорі Ака
демії, а в старших класах диригував цим хором. Він також
добре грав на скрипці і в академічному оркестрі виступав
як соліст.

1 Козицький П. Спів і музика в Київській академії за 300 років її
існування. — К., 1971.—С. 86.
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Окрасою хору був чудовий тенор його керівника. Сучасни
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краси, мав високу теситуру; спів його вирізнявся віртуоз
ною технікою, глибиною почуттів. Академічний хор, а та
кож його керівник привернули увагу киян. Слава про
А. Веделя як регента і співака розійшлася й за межами Ки
єва. Перший біограф А. Веделя, відомий український істо
рик і хоровий диригент, випускник, а згодом і професор
Київської академії Віктор Аскоченський відзначав, що
прекрасну хорову виконавську манеру А. Веделя насліду
вали інші хори, яких тоді в Києві було багато. Навіть зго
дом, коли А. Ведель уже не керував академічним хором,
пам’ять про нього й любов студентів до його творів не зга
сали. У репертуарі хору Академії духовні твори А. Веделя
завжди домінували й викликали захоплення слухачів.
Очевидно, у той час, коли А. Ведель працював із хо
ром Києво-Могилянської академії, він почав писати духо
вну музику, яку й виконував цей хор.
А. Веделю, як і багатьом українським музикантам,
також довелося побувати в Росії. З Києво-Могилянської
академії 1788 р. його відрядили до Москви, де він керував
капелою головнокомандувача військами Москви й Мос
ковської губернії П. Єропкіна. У Київ повернувся 1792 р.
Наступний період життя А. Веделя пов’язаний з генералом
Андрієм Леванідовим. При штабі піхотинського полку,
яким керував А. Леванідов, був хор та оркестр. Капельмей
стером цього хору призначили А. Веделя. Під його керів
ництвом за короткий час цей хор став найкращим у Києві.
У 1796 р. генерала перевели до Харкова, і з ним поїхав
А. Ведель, взявши із собою найкращих хористів.
Роки 1794- 1796 були найбільш сприятливими для
диригентської та композиторської творчості митця. У цей
час він створив шість концертів, які збереглися у вигляді
автографів композитора. Учні А. Веделя згадували, з яким
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захопленням і зворушенням слухачі сприймали його духов
ні концерти «В молитвах неусипающую Богородицю»,
«Спаси мя, Боже», «Доколі, Господи, забудеши мя»,
«Помилуй мя, Господи» таін. Саме на цей час припадає
розквіт творчості композитора. Сформувалися індивідуа
льні стильові риси його музики.
Сприятливі для диригентської діяльності й творчості
А. Веделя роки під опікою А. Леванідова тривали недовго.
З приходом на престол у 1796 р. Павла І, який був обмеже
ною людиною і прихильником військово-казарменої дис
ципліни в усіх сферах суспільного життя, ситуація в Росій
ській імперії різко змінилася. Указом імператора Павла І
у церквах було заборонено співати духовні концерти.
У 1796 р. за його ж розпорядженням ліквідували полкові
хори та оркестри. А. Леванідова відправили у відставку, і
А. Ведель був позбавлений роботи. Деякий час він керував
губернаторським хором, працював у вокальному класі Хар
ківського училища, у якому викладав спів. Улітку 1798 р.
А. Ведель повернувся до Києва й наприкінці року написав
нові концерти, які виконувалися в Київській академії та
у Софійському соборі.
Останній період життя А. Веделя сповнений загадко
вості Взимку 1799 р. він поступив у Києво-Печерську лавру
послушником, але пробув там не більше одного-двох міся
ців, так і не ставши ченцем. Є припущення, нібито в лавру
А. Ведель пішов через те, що не мав належної роботи.
Можливо, він сподівався знайти в монастирі гідне застосу
вання своїх музичних здібностей і високодуховну атмос
феру. Але те, що побачив у монастирі, йому не сподобалося
і навіть розчарувало, тому він пішов із монастиря. У цьому
монастирі знайшли книжку, яка належала А. Веделю.
У ній він зробив запис про події, які йому наснилися або
з’явилися як якесь видіння, зокрема, про нібито вбивство
царя Павла І, який на той час ще був живим (убили його
1801 р.). Інформація про ці записи дійшла до Павла І, й
А Веделя оголосили божевільним. Цар наказав ув’язнити
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його в божевільню й тримати там до кінця життя. Такий
наказ Павла І свідчив не про намір лікувати психічно хво
ру людину, а про покарання за злочин проти царя. Моло
дого А. Веделя (йому було 32 роки) - талановитого компо
зитора, сповненого творчих сил, запроторили до божеві
льні, яка була «страховищем народу», хворі і в’язні пере
бували там у жахливих умовах. Коли на престол вступив
Олександр І і було звільнено багато невинно покараних,
А. Веделя залишили в божевільні. Отже, композитор
А. Ведель залишався небезпечною людиною для царату.
Лише тоді, коли він став смертельно хворим, його звіль
нили. Важко хворий і змордований, він повернувся до ба
тьківського дому.
Префект Київської академії Мефодій Піснячевський,
який особисто знав А. Веделя, так розповідав про останні
дні композитора: «Він здивував і священика, і домашніх, і
знайомих своєю передсмертною розмовою, у якій із глибо
ким почуттям ішлося про те, якими повинні ми бути лагід
ними, шанобливими, скромними, чесними і передусім ве
лелюбними до ближніх»'. А. Ведель помер 26 липня 1808 р.,
коли йому виповнився лише 41 рік (у божевільні він пробув
дев’ять років). Так російський царат своїми діями знищив
одного з найвидатніших українських композиторів.

6.5.1. Духовна музика
Духовна музика А. Веделя представляє розквіт україн
ської духовної музики кінця XVIII ст. Поряд із М. Березовським та Д. Бортнянським А. Ведель став класиком нового
стилю духовного концерту. У його церковній музиці про
стежуються нові віяння епохи — втілення у творах внутрі
шнього світу людини, її переживань. У цьому проявлялися
передромантичні тенденції, які знаменували зародження в
наступному столітті нової епохи — Романтизму.
1 Турчанинов П. И. Автобиография
Вып. 5. - СПб., 1893. - С. 120.
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Духовні твори А. Веделя досі повністю не зібрані й не
надруковані. У Києві зберігається автограф його духовних
творів, які у 2000 р. були опубліковані1. Останнім часом низ
ку духовних концертів та інших духовних творів А. Веделя
видав керівник хору «Кипів» М. Гобдич і виконав їх із хо
ром на концертах.
Складна ситуація зі спадщиною композитора склала
ся не випадково. Протягом XIX ст. російська церковна
влада забороняла видавати твори А. Веделя і виконувати їх
у церквах. Усупереч заборонам, вони продовжували вико
нуватися. Твори А. Веделя поширювалися в рукописному
вигляді, і цілком можливо, що до нашого часу дійшли не
всі його композиції. Нині в розпорядженні дослідників та
хорових виконавців є дві Літургії Св. Іоанна Златоуста,
Всеношна Служба, окремі твори на канонічні тексти,
28 духовних концертів.
При створенні духовних концертів А. Ведель звертав
ся до різних сакральних текстів. У нього є концерти на тек
сти християнської церковної гімнографії: «В молитвах неусипающую Богородицю» (концерт № 1, автограф),
«Всемирную славу» (концерт № 15), «Проповідника віри»
(концерт N2 9, автограф).
Переважну більшість концертів А. Веделя написано
на слова псалмів із Псалтиря, які були його улюбленими
релігійно-поетичними творами. В. Аскоченський писав,
що А. Ведель знав Псалтир напам’ять і декламував його
розспівною манерою. Концерти написані як на повні текс
ти псалмів, так і на тексти окремих рядків.
Серед текстів псалмів, які обирав композитор для ду
ховних концертів, рідко трапляються дуже поширені
у Псалтирі псалми-гімни, світлого і радісного характеру,
у яких прославляється Господь (концерт № 10 «Господь
пасет мя»). Домінуючими в концертах А. Веделя є тексти
1 Ведель А. Божественна Літургія святого Іоанна Золотоустого та
12 духовних хорових концертів / під ред. В. Колесника. - К.; Едмон
тон ; Торонто, 2000.
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досить поширених у Псалтирі скорботних «благальних»
псалмів, які викладені в ліричній формі. У текстах блага
льних псалмів звернення людини до Господа з благанням
почути її, із проханням вилікувати її стражденну душу,
захистити від ворогів, які наговорюють на неї, кривдять її.
Майже в кожному «благальному» псалмі, до якого звертав
ся композитор у концертах, ідеться про те, як докучають
людині злі сили, вороги. Три концерти А. Веделя написані
на тексти псалмів історичного змісту. Двічі композитор
звертався до 136-го псалма і створив два концерти «На ріках
Вавилонських» {до мінор та ля мінор). У псалмі поетично
передана туга вигнанців-євреїв під час перебування у вави
лонському полоні за своєю Батьківщиною - Єрусалимом.
Тнптий концерт «Боже, приідоша язиці в достояніє Твоє»
написаний на текст 78-го псалма, який викладено як плач
євреїв над руїнами Єрусалима. Звертання А. Веделя до те
матики поневоленого народу, її втілення у псалмах, було
не випадковим: адже пригніченим був його рідний народ.
Відповідно до тематики словесних текстів компози
тор створив урочисто-панегіричні та лірико-драматичні
концерти. Серед автографів композитора до урочистопанегіричних належать двохорні концерти №№ 9 і 10,
написані в 1796 р. У цих концертах помітний зв’язок із па
негіричними партесними концертами. їм притаманний
типовий для панегіричних концертів світло-радісний на
стрій. Зв’язки з партесним концертом простежуються
в урочистих акордово-гармонічних побудовах, у мелодич
них зворотах славильного характеру, у концертуючому
стилі хорової фактури із зіставленням акордовогармонічної та поліфонічно-імітаційної побудов, хорового
tutti та ансамблів; у використанні діалогу між хорами та
хоровими групами. Усе це створює масштабне і пишне
звучання, характерне для барокового стилю.
Водночас у концертах № 9 і 10 є ознаки й нового сти
лю духовного концерту другої половини XVIII ст. Вони
мають циклічну форму. Концерт № 9 складається з трьох
частин {Allegro Vivace — Andante - Allegro Vivace), а кон163
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церт № 10 - п’ятичастинний (Allegro - Adagio - Allegro
qffettuoso - Adagio - Allegro Vivace). У цих концертах про
стежується контраст швидких урочисто-енергійних частин
із повільними ліричними. Індивідуальними рисами стилю
А. Веделя позначені емоційно-виразові ліричні ансамблі,
наприклад, у другій частині концерту № 9.
Більшість концертів А. Веделя є лірико-драматичними, написаними на тексти благальних псалмів. Лірикодраматичні концерти передавали той стан зболеної душі,
який, очевидно, був у самого композитора. До лірикодраматичних концертів належать не тільки ті, що написані
на тексти благальних псалмів, а й ті, які створені на тексти
історичних псалмів. У цих концертах яскраво виражене
почуттєве начало. У них розвиваються ті традиції, які про
явилися в концерті М. Березовського «Не отвержи мене...»
та в пізніх концертах Д. Бортнянського.

Серед лірико-драматичних концертів виділяється кон
церт №3 «Доколі, Господи, забудеши мя».
Між трьома частинами цього концерту немає темпового,
ладового і фактурного контрастів. Усі частини повільні
(Andante - Adagio - Andante). У них переважає ансамбле
вий виклад, який іноді змінюється хоровим tutti, яким за
вершується кожна частина. Сумно-ліричною музичною
образністю першої та другої частин передається стан
страждання й душевного болю. У тематизмі виділяються
сумні та жалібні інтонації, як наприклад, на початку кон
церту звертання до Господа («Доколі, Господи...»).
У другій частиш композитор досяг яскравої виразно
сті мелодики. Основний тематичний матеріал концентру
ється в ансамблях тенорів і басів. Спочатку ця частина зву
чить як глибокий роздум, що передається в лірикоепічному тематизмі з розспівною мелодикою імпровіза
ційного характеру, позначеною яскравими українськими
національними рисами. У цьому тематизмі відчутні впли
ви думного епосу.
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Третя частина, хоч також повільна й характеризуєть
ся ліричною музичною образністю, проте відрізняється від
двох попередніх частин відходом від стану страждання та
смутку. Музика відповідає текстові, у якому йдеться про
спасіння людини Господом, і вона прославляє його.
Концерт закінчується лірико-гімнічним звучанням, опти
містичним завершенням усього твору. У тричастинному
циклі цього концерту простежуються деякі інтонаційні
зв’язки між частинами, що сприяє єдності твору.

До вершин втілення скорботної тематики в хоровому
концерті другої половини XVIII ст. належить концерт
А. Веделя №21
«На
ріках
Вавилонських»
(с-тоІГ) . У цьому концерті А. Веделя у типовій для ньо
го лірико-драматичній сфері досягнуто особливо глибокої
виразності. Розкриваючи страждання євреїв у полоні,
композитор немовби втілив свої особистісні переживання.
Музика концерту драматично наснажена, насичена боліс
ними інтонаціями, якими передається стан страждання.
У концерті простежується п’ять частин. Але, на відміну від
класичної структури, між частинами майже немає контра
сту. Деякий темповий контраст вносить тільки п’ята час
тина. Концерт має ознаки вільної наскрізної форми, про
тягом частин розгортається подібний тематичний матері
ал. Це може свідчити про зародження в музиці А. Веделя
певних ознак музичної форми, що буде характерне для
романтичного стилю. Новаційними рисами позначена й
хорова фактура в цьому концерті. Яскравим зразком цього
є завершальна частина фіналу концерту, яка характеризу
ється особливо трагічним звучанням, пов’язаним зі слова
ми тексту «разбієт младенці твоя о камень». Композитор
диференціює хорову фактуру: дисканти мають хвилепо
дібну мелодію, яка звучить як завивання, інші голоси є не
наче супроводом. Виконання цього уривку на pianissimo
створює особливо виразове й ефектне звучання. Такий
прийом уже виходив за рамки традиційних засобів, влас
тивих для хорового концерту другої половини XVIII ст.
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У музично-образному змісті
концертів
А Веделя домінує психологізована лірика. Музика лірикодраматичних концертів, які в нього є переважаючим ви
дом духовного концерту, має й особистісний характер. При
втіленні переживань особистості з підвищеною чуттєвістю
простежуються сентименталістські риси.
Нова якість емоційної наснаги, що з’явилася в концер
тах А Веделя, особливо позначилася на його мелодиці,
яка є дуже виразною й займає чільне місце у стилістиці
композитора. Мелодичне багатство у творах А. Веделя
простежується насамперед в ансамблевих розділах. Вираз
ність мелодики А Веделя посилюється її ритмікою, яка
відзначається складністю й різноманітністю ритмічних
малюнків. У мелодиці А Веделя яскраво проявилася при
таманна його творам підвищена емоційність. Використо
вуючи типові для ХУПІст. секундові інтонації зітхання,
композитор часто посилює їх виразність синкопованим
ритмом, що надає їм болісного відтінку, як, наприклад, на
початку «Херувимської».
У мелодиці А Веделя органічно поєдналися риси,
спільні для європейського класичного стилю і пов’язані з
українськими співацькими традиціями. Особливо важливу
роль у його мелодиці відіграють українські музичні дже
рела: давньоукраїнська церковна монодія, духовні канти,
партесна музика, український фольклор та українська пісня-романс. Мелодика А. Веделя настільки близька до укра
їнської пісенності, що окремі мелодичні звороти нагаду
ють загальновідомі українські пісні. Зв’язок з українською
народною піснею-романсом позначився на емоційновиразовій ліриці духовних творів А Веделя.
У музиці А Веделя значно виразніше, ніж в інших
композиторів цієї доби, проявилася українська національ
на специфіка. Вона помітна в наспівному характері його
музики. У його музиці з елегійно-ліричною образністю
відобразилася українська ментальність із характерною для
неї підкресленістю почуттєвого начала.
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Для творів А. Веделя характерна гармонічно-поліфо
нічна фактура. Гармонія має всі ознаки розвиненої
класичної гармонії. Гармонічний засіб має не тільки фор
мотворчу, а й виразову функцію у розкритті в музиці лірико-драматичної образності (використання акордів альте
рованої субдомінанти тощо). Гармонічна фактура у творах
А. Веделя часто поєднується з імітаційною. Композитор
використовує фугатні побудови.
У духовних концертах А. Веделя особливо важливу
роль відіграє хорова фактура і темброва драматургія. Ком
позитор часто використовує традиційний для духовного
концерту концертуючий стиль; у нього часто зіставляється
хорове туттійне звучання з ансамблевим. Такі зіставлення
можуть бути в масштабах теми та розділів. Ансамблі є зде
більшого носіями ліричного начала.
А. Ведель будував хорові цикли досить вільно. Його
концерти мають від трьох до семи частин. Поряд із вико
ристанням принципу контрасту композитор прагне досяг
ти цілісності циклу завдяки варіантному розвиткові тема
тичного матеріалу, інтонаційним та ритмічним сполучним
елементам між частинами, а в окремих випадках просте
жується й монотематизм, що вже є ознакою новітніх
композиційних принципів.

Духовна музика А. Веделя представляє розквіт укра
їнського духовного концерту кінця XVIII ст. Поряд із
М. Березовським і Д. Бортнянським А. Ведель став класи
ком нового стилю духовної музики другої половини
XVIII ст. Його твори відзначаються довершеною профе
сійною майстерністю, високою художньою якістю, глиби
ною змісту, оригінальністю власного стилю. У психологі
зованій ліриці А. Веделя проявилася тенденція відтворен
ня в музиці внутрішнього світу людини, що свідчить про
зародження в його творах передромантичних рис. Музика
А. Веделя є ніби передвісником нової епохи - Романтизму.
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З(FиG(*(' G( з(в3(**' 3л' с(м к *G$ лI
1. У якому середовищі відбулося становлення А. Веделя
як музиканта?
2. Як склалася доля А. Веделя в останній період життя?
3. У яких духовних жанрах творив А. Ведель?
4. Які богословські джерела використовував А. Ведель
у своїх творах?
5. Охарактеризуйте основні тематично-образні групи творів.
6. Що характерно для лірико-драматичних концертів
А. Веделя і в чому їхня новизна?
7. Як проявилася національна специфіка у творах А. Веделя?
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7. ДОБА РОМАНТИЗМУ
(XIX сG л%GG')
7.1. МB S O W н а Q B R P т B ра
ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ XIX СТОЛІТТЯ
На межі XVIII-XIXст. виник Романтизм художній напрям і стиль. Він проявився в літературі та мис
тецтві всіх європейських країн, зокрема й України. У худож
ній культурі Європи романтизм відзначався багатоликістю
й охоплював різноманітні ідеологічні, філософські та есте
тичні тенденції. Виникнення Романтизму було зумовлене
розчаруванням в ідеях Просвітництва, ідеологи якого по
кладали надію на створення суспільства на раціональних
началах. У суспільно-історичному аспекті романтизм
пов’язаний із впливами на суспільну свідомість бурхливих
історичних подій, які відбувалися наприкінці ХУІП - у пер
шій половині XIX ст. в Європі. Найголовніші з них: Велика
Французька революція (1789-1794), Віденський конгрес
1814 - 1815 рр. представників європейських держав (із го
ловною роллю Росії, Австрії, Англії, Пруссії, Франції), який
перекроїв карту Європи, незважаючи на національні інте
реси європейських народів, а також революції 1820-х, 1830,
1848 років. Багато народів терпіли національний гніт у ве
ликих імперіях, що спричинилося до активізації націона
льно-визвольної боротьби (поляків, бельгійців, італійців,
українців Галичини таін.). Під час революцій 18481849 рр. національно-визвольна боротьба охопила значну
частину європейського континенту. Тому ці революції й
називають «весною народів».
Більшість слов’янських народів, крім російського,
були недержавницькими й зазнавали національного гніту
в різних імперіях. Це позначалося на розвитку їхніх куль
тур, функції яких були дуже обмежені. їхні мови вилучали
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зі шкіл та інших навчальних закладів. Національновизвольний рух цих слов’янських народів, зокрема й укра
їнського, мав політичні форми (створення політичних то
вариств, партій, які боролися за незалежність Батьківщи
ни), а також і «культурницький» вияв у національнокультурному відродженні, характерному для цих
народів у XIX ст. Воно проявлялося насамперед у боротьбі
за збереження й розвиток рідної мови та культури. Націо
нальна культура стала впливати на процеси згуртування
нації й була одним із важливих чинників її збереження та
подальшого розвитку. Ідея національного визволення за
йняла значне місце в літературі й мистецтві пригноблених
слов’янських народів, і романтизм став формою націона
льно-культурного відродження1.
Світогляд романтиків, який ґрунтується здебільшого
на ідеалістичній філософії, надавав перевагу духовному
началу. Згідно з положенням романтиків, людина, будучи
втіленням духовного начала, наділена необмеженими мо
жливостями. Це яскраво проявилося в романтичному ін
дивідуалізмі.
До спільних рис європейського романтизму нале
жить утвердження людської
особистості,
поглиблене її розуміння й у зв’язку з цим, за висловом ві
домого сучасного літературознавця І. Дзюби, «інтимнішим
стає сприйняття світу». Проблема особи стає центральною
в романтичному мистецтві. Романтики розглядали люди
ну в дуже широкому масштабі, у зв’язку з природою,
всесвітом, історією, суспільством, з Богом та долею. Для
них характерне звеличування людини, її ідеалізація.
Особа в романтиків постає індивідуально-самоцінною й неповторною. Вони вважали, що свідомість людини
не вичерпується сферою розуму, її внутрішня сутність ви
ходить поза сферу практичного мислення - у сферу почут
тів, інтуїції, уяви, фантазії, за допомогою яких осягається
багатство буття.
1 Дзюба І. Між культурою і політикою. - К., 1998. - С. 331.
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Романтики відкрили внутрішню складність індивіду
альності особи, «суб’єктивну» людину зі складним внутріш
нім світом і суперечливим «я». У мистецтві романтиків
показано конфлікт особи з дійсністю, розрив між бажаним
і дійсним, а також туга за ідеалом. Внутрішній світ людини
розкритий у динаміці, у боротьбі пристрастей. Поряд із
винятковим героєм, душевний стан якого сповнений про
тиріч і внутрішньої боротьби, у романтиків є й інший ге
рой — проста людина, яка наділена глибокими почуттями
й тісно пов’язана зі своїм краєм. Така значна увага до внут
рішнього світу людини привела до значної ролі в роман
тизмі суб’єктивно-ліричного начала й визначила його пси
хологічну спрямованість. Завдяки цьому відбувається різке
підвищення ролі емоційного чинника в романтич
ному мистецтві порівняно з мистецтвом попередніх епох.
Посилена увага до внутрішнього світу людини не
означала, що романтики ігнорували реальний світ, суспі
льне життя, історію, але відобразилося все це в їхній твор
чості через внутрішній світ митця.
В епоху Романтизму загальне визнання своєї вартості
здобула не тільки особа, а й нація. Європейський роман
тизм створив тип героя-борця за національне визво
лення, а також образ народу як спільноти, яка бореться за
національну свободу. Ця тематика й образи особливо ха
рактерні для романтизму поневолених слов’янських наро
дів, зокрема й українського. У національно пригноблених
народів більшою мірою проявився зв’язок художньої куль
тури з визвольним рухом. Через це проблема політичної
боротьби за свободу посідає важливе місце у змісті худож
ньої творчості. З цим пов’язана поширена у слов’янському
романтизмі ідея патріотичного обов’язку людини, особли
во митця, перед своїм народом, Батьківщиною.
В епоху Романтизму сформувався новий тип
митця, який поєднував творчість із громадською діяль
ністю; він прагнув не тільки створити художні цінності, а й
боротися за громадські ідеали.
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У цей час виникає усвідомлення того, що кожна на
ціональна культура є самобутнім явищем й одночасно
складовою частиною світового багатства. Романтики сві
домо прагнули творити літературу й мистецтво з яскрави
ми самобутніми національними рисами.
Національну своєрідність у літературі та мистецтві
романтики вбачали в опорі на фольклор. На формування
романтичної концепції народності впливали й ідеї, які ви
словив німецький історик культури, письменник другої
половини XVIII ст. И. Гердер. У И. Гердера склалася про
грама оновлення культури шляхом її звертання до народ
нопісенних джерел. Ця тенденція й стала провідною у єв
ропейському романтизмі. И. Гердер вважав, що справжнє
мистецтво завжди є народним, тобто виражає думки та на
строї народу й розвивається на народній основі. Він нада
вав великого значення збиранню й вивченню фольклору.
И. Гердер пророкував значну роль слов’янських народів у
житті Європи в новій добі. У своєму щоденнику про Украї
ну він писав: «Україна стане новою Грецією - у цій країні
чудовий клімат, щедра земля, і її великий музично обда
рований народ прокинеться колись до нового життя»1.
Гердерівські ідеї були відомі в Україні і впливали на украї
нський романтизм.
Зацікавленість збиранням і публікацією фольклору в
європейських країнах виникла ще в XIV - XVI ст. Передромантична епоха другої половини XVIII ст. підготувала
відкриття фольклору в романтичну епоху. Але ставлення
романтиків до фольклору мало принципово новий харак
тер: вони «закріпили» у свідомості європейців непересічну
естетичну цінність фольклору, дали всебічне філософськоестетичне осмислення народної творчості, зокрема тракту
вали фольклор як важливе джерело пізнання народу, «на
ціонального духу», а також визначили його видатну роль у
розвитку літератури й мистецтва. У Романтичну епоху за
роджується системно-науковий підхід до збирання, публі
кації та вивчення фольклору.

1 Цит. за працею: Грицак Я. Нарис історії України. Формування
модерної нації XIX - XX ст. — К., 1996. — С. 29.
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Хоч принцип народності був важливим для більшості
митців-романтиків і фольклором збагачувалася їхня твор
чість, проте в багатогранному романтичному «світі» виді
ляються митці й національні культури, які надавали цьому
особливої ваги. Дослідники навіть визначили окрему те
чію «фольклорного», або «народного» романтизму. Така
течія простежується в культурах слов’янських народів,
зокрема і в українській культурі.
Найповніше і найяскравіше романтизм виявився в
літературі та музиці. Оскільки романтики надава
ли перевагу почуттям, а музика може найкраще й найпов
ніше їх передати, то саме їй у романтизмі відводилася така
велика роль. Романтики вважали, що музика є найбільш
романтичним із мистецтв.
Для музичного романтизму не було характерним таке
бурхливе заперечення класицизму, як це спостерігається в
західноєвропейській літературі. Між цими двома стилями
немає різкого розмежування, бо в композиторів класичного
стилю зароджувалися романтичні риси, а романтики спи
ралися на композиторську техніку класиків (тональну гар
монію, форму сонатного allegro тощо). Однак відмінність
між класичним і романтичним музичними стилями досить
відчутна. Музичний романтизм відзначається значно яск
равішою чуттєвістю й емоційною виражальністю, ніж кла
сичний стиль. Романтизм привніс нову незвичну тематику,
нову образність, а через це суттєво змінилися й засоби ви
разності: модифікувалася стилістика й форма.
Романтичний стиль в українській музиці почав заро
джуватися в перших десятиліттях XIX ст. й існував протя
гом усього століття; простежується він і в XX ст. Протягом
XIX ст. поступово формувалася українська національна
модель романтичного музичного стилю, яка досягла най
більшої довершеності у другій половині XIX ст. у націона
льно-романтичних творах музики М. Лисенка.
Український музичний романтизм проходив різні
етапи:
1) засвоєння стильових особливостей інонаціональ
ної європейської музики романтичного стилю;
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2) залучення до композиторської творчості фолькло
рних джерел із поступовим опануванням народнопісенно
го стилю;
3) контамінація (змішування) народно-національно
го компонента з інонаціональним (як, наприклад, варіації
на народну тему, у яких використовується західноєвропей
ська романтична стилістика);
4) стильова адаптація «чужого» до «свого», що при
водить до асиміляції інонаціонального компонента в кон
тексті національному;
5) виникнення нових стильових ознак (стильова ге
нерація в розумінні породження нової стильової якості),
завдяки яким створюється сформований національний
стиль1.
Перша третина XIX ст. - це етап виникнення націо
нальної культури нового типу й зародження романтизму в
різних її галузях. Через об’єктивні історичні обставини в
українській культурі, порівняно із Західною Європою та
Росією, цей процес був сповільнений. Однак, яків Європі,
в Україні відбувається зародження нової художньої свідо
мості, нової естетики, зародження романтичного стилю.
Складність історичної ситуації зумовлена тим, що з
кінця XVIII ст. українські землі входили до складу двох ім
перій - Російської та Австрійської. У першій половині
XIX ст. більша частина українських земель (80%) була під
владою Російської імперії, менша (Галичина, Буковина й
Закарпаття) належала Австрійській (з 1867 р. - АвстроУгорська) імперії. Отже, з кінця XVIII ст. Україна увійшла
в період бездержавності, який тривав протягом XIX і поча
тку XX ст. Хоч український народ терпів національний гніт
в обох імперіях, але особливо безправними були українці в
Російській імперії. Царська влада прагнула повністю зру
сифікувати українців. Офіційні царські кола дотримува
1 Терміни «стильова адаптація», «стильова генерація» викорис
товуємо із праці: Тышко С. Проблема национального стиля в русской
опере. Глинка. Мусоргский. Римский-Корсаков. - К., 1993.
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лись позиції, що Україна не має ні власної історії, ні мови,
ні культури, а споконвіку є невід’ємною частиною Росії й
тільки через історичні обставини в деякі періоди була ві
докремлена від неї. Через це Україну, яка входила до скла
ду Росії, офіційно називали «Малоросією» або «Південною
Росією», а українців - малоросами. Царизм проводив на
українських землях систематичну русифікацію; тут не було
освіти рідною мовою, й українська мова стала мовою пере
важно неосвічених селян.
Українську мову російські царські ідеологи вважали
«наріччям» російської. На сторінках російських журналів
пропагувалися думки про непотрібність української мови,
бо вищі класи русифікувалися, а народ був безграмотним.
У кращому випадку українська мова вважалася придатною
для жартівливих жанрів у літературі.
Якщо за царювання Олександра І (1801 - 1825), який
мав репутацію ліберала, культурні діячі (В. Каразін та ін.)
ще змогли заснувати університет у Харкові (1805), то за ца
рювання Миколи І (1825 - 1855) деспотизм царської влади
значно посилився. З метою проведення русифікаторської
політики Микола І у 1834 р. відкрив Київський університет
імені Св. Володимира. У зв’язку з цією подією російський
імператор заявив: «Університет — це мій твір, але я перший
покладу на нього руку, якщо виявиться, що він не відпові
дає своєму призначенню і добрим планам уряду.
А призначення університету - поширювати російську куль
туру і російську народність у спольщеній Західній Росії» .
У Наддніпрянській Україні була зрусифікована біль
ша частина суспільної верхівки, яка вірно служила імперії.
Через колоніальне становище України українці стали на
родом «з неповною соціальною структурою без класу наці
онально свідомих верхів (дворянство, буржуазія) - єдиних,
які могли за тих умов (та й пізніше) позитивно впливати

1 Цит. за працею: Крип 'якевич І. Історія України. — Львів, 1992. —
С. 276.
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на утвердження ідеї української національної свободи й
самосвідомості - зверху донизу»1.
Проте серед українських дворян були й патріоти
України. У 1819 р. виник перший політичний гурток «Малоросійське таємне товариство», або «Товариство Виз
волення України». Він складався з полтавських дворян
(серед них - такі відомі особистості, як М. Рєпнін,
С. Кочубей, В. Тарновський), а очолив його повітовий ма
ршал дворянства Василь Лукашевич. Метою цього товари
ства було здобуття незалежності України і з’єднання її з
Польщею. В. Лукашевич написав програмний «Катехізис
автономіста». Товариство підтримувало зв’язки з поль
ськими революціонерами12. Це були перші спроби політич
ної боротьби, які ще не мали резонансу.
У
перших
десятиліття
XIX ст.
активізується
соціальна
боротьба
проти
феодальнокріпосницького гніту. Найбільше повстань було в
Київській, Волинській і особливо в Подільській губерніях.
На Поділлі понад 20 років повстаннями керував відважний
Устам Кармалюк (Кармелюк) (1814 - 1835). Про Кармалюка
народ складав пісні та легенди. Життя й пригоди Карма
люка стали темою багатьох літературних творів (Марко
Вовчок, М. Старицький, С. Васильченко та ін.).
Декабристський революційний рух, що виник у Росії,
поширився і в Україні. У 1821 р. оформилося «Південне
товариство» декабристів із центром у Тульчині (філіали
його були в Кам’янці та Василькові). Ним керував росій
ський полковник П. Пестель. Згідно з його програмою, ви
кладеною в політичному трактаті «Русская правда», після
повалення царизму й ліквідації кріпацтва всі народи Росії
мали об’єднатися в централізовану республіку. Він не ви
знавав за націями, які населяли імперію, права на само
стійне політичне існування. У 1823 р. в Новограді-Волин1 Вервес Г. Українці на рандеву з Європою. - К., 1996. - С. 26.
2 Палонська-Василенко Н. Історія України : у 2 т.— Т. 2. — К.,
1993.-С. 291-292.
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ському було засновано таємну організацію «Товариство
Об’єднаних Слов’ян». Її організували брати Андрій і Петро
Борисови з Полтави. Це товариство виступало не тільки за
ліквідацію самодержавства й кріпацтва; його метою було
встановити федерацію всіх слов’янських республік1.
На суспільно-політичному житті України другої чве
рті XIX ст. позначилися революційні зрушення, що відбу
валися в Західній Європі, насамперед революційне пов
стання 1830 р. у Франції, а також національно-визвольне
польське повстання 1830— 1831 рр. проти поневолення Ро
сією. Воно охопило не тільки Польщу, а й значну частину
українських земель, зокрема Волинь, де була вкорінена
польська шляхта. Це повстання за незалежність Польщі
було жорстоко придушене російською владою. Але воно
справило великий вплив на визвольний рух інших при
гноблених народів, зокрема й українського.
У XIX ст. в історії України, незважаючи на різні труд
нощі, відбувався процес оновлення національної культури,
її розвиток, що дало підставу дослідникам відзначати в пе
ршій третині XIX ст. початок процесу національно-куль
турного відродження. Термін «відродження» означає про
будження й розвиток нації та культури.
У першій половині XIX ст. й далі в Україні, як і в Єв
ропі загалом, розвивається романтизм. Проте в Україні він
не мав такого потужного філософсько-естетичного обґрун
тування, як німецький, не мав він і такого полемічного за
ряду. Через це український романтизм був «стихійнішим»*23
.
Зате перед українськими романтиками стояли інші важливі
завдання — «долати комплекс провінційності та другосорт
ності, “додатковості” щодо російської літератури»2. Треба
було творити повноцінну національну художню культуру,
яка відповідала б потребам народу і духові часу.
' Полонська-Василенко Н. Історія України : у 2 т.— Т. 2. — К.,
1993.-С. 293.
2 Дзюба І. Між культурою і політикою. — К., 1998. - С. 242.
3 Там само. - С. 242 - 243.
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Український романтизм, як і в інших пригноблених
слов’янських народів, став формою національнокультурного відродження. Важливими компоне
нтами національно-культурного відродження були рефор
мування літературної мови, зростання уваги до національ
ної історії та фольклору, який збирають і публікують (цей
процес розпочався ще наприкінці XVIII ст. й увиразнився
протягом перших десятиліть XIX ст.). Два з цих компонен
тів (реформування літературної мови, жвава зацікавле
ність фольклором) пов’язані з принципом народності.
Зацікавленість народним зародилася наприкінці XVIII ст. і
стала домінуючою уже в перших десятиліттях XIX ст.
Народність була однією з основних категорій романтичної
естетики й багато важила для національного відродження.
Дотримання принципу народності в історії української ху
дожньої культури сприяло національному самовираженню
й націотворенню1.
Ідея народності викликала особливу увагу до народної
І мови, яка була виразником духовної сутності народу, його
психології, особливості мислення. Й. Гердер вважав мову
найважливішим компонентом нації. Саме народна мова да
вала можливість зберегти національну ідентичність.
Початок національно-культурного відродження в
Україні традиційно пов’язують з виходом у світ «Енеїди»
І. Котляревського (1798), яка була написана новою
літературною мовою на народній основі.
Ідея народності особливо яскраво проявилася в по
силеному зацікавленні фольклором. У першій третині
XIX ст. з’явилися як словесні, так і музичні записи україн
ського фольклору.
Характерною особливістю національного відроджен
ня є зростання уваги до націонал ьної історії. Про
зацікавлення українською історією, особливо добою Ко
заччини, свідчить «Історія русів» невідомого автора, яка
з’явилася, мабуть, наприкінці XVIII або на початку XIX ст.
1 Дзюба І. Між культурою і політикою. - К., 1998. - С. 235.
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«Історія русів» поширювалася в численних списках і тіль
ки в 1846 р. була опублікована О. Бодянським у Москві.
Написана з патріотичних позицій і спрямована проти ца
ризму, «Історія русів» будила волелюбний дух пригнобле
ного народу, впливала на зростання національної свідомо
сті. Під її впливом писали свої твори М. Гоголь, Т. Шевчен
ко, А. Метлинський, І. Срезневський, М. Костомаров та ін.
Вона впливала на історіографію першої половини XIX ст.
На початку XIX ст. з’являються перші наукові істори
чні праці. Першою ретельно документованою науковоісторичною працею, яка базувалася на історичних джере
лах, стала чотиритомна «История Малороссии» Дмитра
Бантиш-Каменського, опублікована в Москві 1822 р.
Микола Маркевич написав п’ятитомну «Историю Мало
россии», яка також була видана в Москві у 1842 — 1843 рр.
У першій половині XIXст. з’явилися культурні
осередки, у яких пробуджується національне життя.
Протягом перших десятиліть XIX ст. важливим куль
турним осередком був Харків. Після відкриття 1805 р.
Харківського університету тут зосередилися найкращі ку
льтурницькі сили, які прокладали нові шляхи в розвитку
української художньої культури. В університеті працювали
не тільки вітчизняні, а й західноєвропейські професори.
На лекціях студенти мали можливість ознайомитися з ро
мантичною філософією та романтичною естетикою. Так,
німець Йоган Шад викладав у Харківському університеті
курс філософії (1805 — 1814) та ознайомлював студентів із
німецькою класичною і романтичною філософією (з ідея
ми І. Канта, Й. Г. Фіхте, Ф. В. Й. фон Шеллінга). У своїх лек
ціях та у праці «Теорія нації», яку він писав у Харкові, у
питанні про природне право людини Й. Шад відстоював її
свободу і засуджував насильство1. Навколо Й. Шада в Хар
кові гуртувалися його колеги й учні (Андрій Дудрович —
1 Семчишин М. Тисяча років української культури. — Вид. 2-гс. —
К., 1993.-С. 220-221.
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прихильник філософи Ф. В. Й. Шеллінга та ін.), і в цьому
осередку розвивалася українська філософська думка.
Професор
кафедри
класичної
філології
німець
І. Кронеберг, який був ректором Харківського університету
у 20 - 30-х роках, відігравав помітну роль у теоретичному
осмисленні засад романтичної естетики в Україні1.
У Харкові з’явилися перші в Україні літературномистецькі об’єднання, клуби, наукові товариства, друкар
ня. Гурток аматорів словесності очолив росіянин Ізмаїл
Срезневський, який був захоплений українством. У резуль
таті діяльності гуртка було зібрано великий етнографічний
матеріал. Сам І. Срезневський записував фольклор,
пов’язаний з історією Запорізької Січі. Даючи високу оцін
ку українській мові, він у 1834 р. писав: «Нині нема чого
доводити, що мова українська (або, як інші називають,
малоросійська) є мова, а не наріччя російської чи поль
ської (мови), як доводили деякі, і багато впевнені, що це
мова - одна з найбагатших мов слов’янських, що вона на
вряд чи поступиться перед богемською у величезній кіль
кості слів і виразів, перед польською в мальовничості,
перед сербською в приємності, що ця мова, навіть ще не
опрацьована, вже може зрівнятися з мовами освіченими за
гнучкістю й багатством синтаксичним, - мова поетична,
музикальна, мальовнича»12.
У 1803 р. було видано розпорядження, згідно з яким
цензорами друкованої продукції стали університети. Це
давало певне полегшення у виданні книг, тому в Харкові
активізувалася видавнича діяльність. Уперше в Україні
стала виходити періодична преса: газета «Харьковский
Еженедельник» (1812), журнали «Харьковский Демокрит»
(1816), «Украинский вестник» (1816 - 1819), серед видавців
1 Історія української літератури XIX ст. : у 3 кн. - Кн. 1. - К.,
1995.-С. 251.
2 Срезневский И. И. Взгляд на памятники украинской народной
словесности. Цит. за працею: Єфремов С. Історія українського пись
менства.-К., 1995.-С. 241.
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якого був Г. Квітка-Основ’яненко. Преса була російсько
мовною, але журнали ознайомлювали читачів з історією
України, її фольклором, друкували твори українських пи
сьменників. Українським спрямуванням відзначався жур
нал «Украинский вестник», що відобразилося навіть у на
зві («украинский», а не «малороссийский»). Крім того,
у Харкові виходили альманахи та збірники: «Украинский
журнал» (1824-1825), у якому діяльну участь брав
П. Гулак-Артемовський, «Украинский альманах» (1831),
у якому публікували поезії Є. Гребінки, А Метлинського,
Л. Боровиковського, записи українських дум; «Утренняя
звезда» (1833), яку редаїував Г. Квітка-Основ’яненко (дру
кувалися твори Є. Гребінки, музичні номери до опери
«Наталка Полтавка» І. Котляревського з музикою харків
ського композитора А. Барцицького); «Украинский сбор
ник» (1838 - 1841), у якому І. Срезневський хотів опубліку
вати найкращі твори української літератури. У цьому збір
нику вперше був надрукований словесний текст опери
І. Котляревського «Наталка Полтавка».
Програмним завданням «Украинского журнала» бу
ло пробудження любові до рідної мови та літератури, а та
кож орієнтація молодих українських письменників на ви
вчення народного життя. Великий резонанс мала стаття
І. Кулжинського «Некоторые замечания касательно исто
рии и характера малороссийской поэзии» (1825), у якій ві
добразилися романтичні естетичні погляди автора.
І. Кулжинський вважав поетичне мислення найкращим
засобом пізнання світу. Він відкидав потреби естетичних
правил, бо вважав, що головну роль у творчому процесі
відіграє підсвідомість. «Національний дух» народної пісні
І. Кулжинський пов’язував із героїчним минулим народу,
його характером1.

1 Комаринець Т І. Ідейно-естетичні основи українського роман
тизму. - Львів, 1983.-С. 29.
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У Харкові формувалася в літературі романтична
школа, до якої належали А. Метлинський, М. Петренко,
П. Гулак-Артемовський, Л. Боровиковський.
Під час миколаївської реакції в 40-х роках культур
ницький рух у Харкові поступово згортається. Після засну
вання Київського університету (1834) центр інтелектуаль
ного життя поступово перемістився до Києва. Царській
владі не вдалося перетворити Київський університет у слу
хняне знаряддя своєї реакційної політики. Завдяки діяль
ності деяких професорів він став осередком науки та куль
тури і відіграв помітну роль у подальшому національнокультурному відродженні.
Ще одним центром національно-культурного відро
дження у 30-х роках був Львів у Західній Україні. Приб
лизно в 1832 р. з’явився новий гурток українських патріо
тів із трьох львівських семінаристів — поетично обдарова
ного Маркіяна Шашкевича, Івана Вагилевича та Якова
Головацького. Цих семінаристів називали «Руською трій
цею»’. Вони згуртували навколо себе близько 20 молодих
людей і розгорнули цілеспрямовану етнографічнофольклористичну збирацьку діяльність. Члени цього гурт
ка вивчали народний побут українців на західноукраїн
ських землях, одяг, народні звичаї, народну міфологію й
демонологію. Особливу увагу приділяли вивченню весіль
ного обряду, календарних свят. Вони писали наукові статті
про етнічні особливості бойків і гуцулів (карпатські україн
ці). Члени гуртка збирали й народні пісні.
У 1834 р. Шашкевич, Вагилевич та Головацький під
готували до друку фольклорно-літературний збірник «Зо
ря». Але в появі збірника українською мовою австрійська
влада вбачала небезпеку зародження українського руху,
тому цензура її заборонила. У 1837 р. Я. Головацькому за
допомогою сербських знайомих вдалося надрукувати в Бу
дапешті альманах «Русалка Дністровая». До альманаху
1 У Західній Україні і в XIX ст. зберігалася давня (ще з часів Ки
ївської Русі) назва «руський» у значенні «український».
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включено українські народні пісні й оригінальні твори
М. Шашкевича, І. Вагилевича та Я. Головацького, пере
клади сербських народних пісень, уривки з чеського
«Краледворського рукопису» тощо. «Русалка Дністровая»
відкривалася вступною статтею М. Шашкевича, яка мала
характер маніфесту національно-культурного відродження
західних українців.
Оригінальні літературні твори представників «Русь
кої трійці» не без впливу І. Котляревського були написані
літературною мовою на народній основі. М. Шашкевич,
І. Вагилевич і Я. Головацький впровадили її в Західній
Україні й довели, що між народними мовами Галичини та
Наддніпрянщини немає суттєвих відмінностей, бо цеєдиний український народ. Будучи священиками, вони
вперше запровадили українську мову у своїх проповідях.

Національно-культурне відродження і пов’язаний з
ним романтизм проявився в художній творчості.
Провідне місце в цьому процесі належало літературі.
Своїми новими ідеями і новим спрямуванням вона впли
вала й на музичне мистецтво, тісно пов’язане з поетичним
словом.
Першою ластівкою українського національного від
родження, як уже відзначалося, стала «Енеїда» Івана
Котляревського (1769- 1838), написана протягом
1794 - 1821 рр. (три перші частини опубліковані без відома
автора 1798 р., перше авторське видання чотирьох час
тин- 1809 р.; уперше твір було надруковано повністю
1842 р.). Вона знаходилася на межі двох епох, двох тради
цій - старої і нової. З одного боку, І. Котляревський заве
ршив попередній етап еволюції національного життя й
еволюції літератури, а з іншого боку, з його творчості по
чинається виразно демократичний напрям, який розвину
вся в XIX ст.
У літературі першої третини XIX ст. активно розви
вається проза. Григорій Квітка-Основ’яненко
(1778 - 1843) став зачинателем жанру української повісті.
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Йому належить гумористично-сатирична повість «Коно
топська відьма», сентименталістські повісті «Маруся»,
«Сердешна Оксана».
Романтизм збагатив українську поезію новими жан
рами: баладою, лірико-епічною поемою, романтичною
драмою, піснею, романсом. Тематика, зміст, поетика,
образність поезії першого етапу українського романтизму
дуже тісно пов’язані з фольклором. У романтичній поезії
часто простежується стилізація народної пісні. Поетичні
твори в цей час писали Петро Гулак-Артемов
ський
(1790- 1865), Амвросій Метлинський
(1814- 1870), Віктор Забіла (1808 - 1869), Михай
ло Петренко (1817- 1862), Маркіян ПІашкевич
(1811 - 1843) таін.
У перших десятиліттях XIX ст. зароджується й украї
нська драматургія (твори І. Котляревського, Г. КвіткиОснов’яненка). В українському романтизмі літературозна
вці виділяють чотири тематично-стильові групи творів:
фольклорно-побутову, фольклорно-історичну, громадян
ську, психологічно-особистісну1. З цього часу поширеним
героєм української літератури став козак як втілення
образу національного героя. У романтиків козак виступає
як носій минулої слави. У поезії розкритий романтичний
тип козака - нащадка запорожців, який оплакує свою до
лю. Він тужить і плаче за часами козацької вольниці.
Романтики наділили козака такою типовою романтичною
рисою, як меланхолійна мрійливість («Козак» Л. Боровиковського, «Гуде вітер вельми в полі» В. Забіли).
Національно-культурному відродженню на цьому
етапі сприяли й письменники українського походження,
які писали на українські теми російською мовою. Це стосу
ється насамперед талановитого письменника Миколи
Гоголя (1809 - 1852), творчість якого належить україн
ській та російській культурам. У творах української тема
1 Історія української літератури XIX ст. : у 3 кн. - Кн. 1. - К.,
1995.-С. 273.
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тики зі збірок «Вечори на хуторі біля Диканьки», «Мирго
род» (1831 - 1832) та в повісті «Тарас Бульба» (1835) яскра
во відчутна його любов до рідного краю. Про захоплення
М. Гоголя українською народною піснею свідчить його
стаття «О малороссийских песнях» (1834), написана в ро
мантичному піднесеному дусі. М. Гоголь навіть брався пи
сати історію України, але єдиним результатом цього заду
му була його повість «Тарас Бульба». У 30-х роках він усією
душею поривався до Києва. Про це свідчать рядки з його
листів до М. Максимовича в 1833 - 1834 рр. Він пропону
вав, щоб М. Максимович залишив Росію і поїхав в Україну.
«Я сам думаю то же сделать и на следующий год махнуть
отсюда. Дурни мы, право, как рассудить хорошенько! Для
чего и кому мы жертвуем всем? Едем! Сколько мы там на
собираем всякой всячины! Все выкопаем!..». В інших міс
цях читаємо таке: «В Киев, в древний, в прекрасный Киев!
<...> Там или вокруг него делались дела старины нашей...
Да это славно будет, если мы займём с тобою киевские ка
федры: много можно будет наделать добра. А новая жизнь
среди такого хорошего края! Там можно обновиться всеми
силами»; «Песни нам нужно издать непременно в Киеве.
Соединившись вместе, мы такое удерём издание, какого
еще никогда ни у кого не было»1. Однак М. Гоголь так і не
переїхав до Киева, а М. Максимович, приїхавши до Києва з
Москви, розгорнув діяльність на ниві української культури,
зокрема, видав три збірки українських народних пісень.
Знаменитими творами на українську тематику
М. Гоголь привернув увагу суспільства - своїх земляків та
людей інших національностей (у Росії і в усьому світі) - до
свого рідного краю. М. Драгоманов писав, що М. Гоголь
«породив і поетичні проби Метлинського, Костомарова і
самого Шевченка <...> і був, таким чином, одним з батьків
новішого українського народолюбства», тим більше, що
про Україну так багато й голосно говорив чоловік, який
1 Гоголь Н. Письма / изд. А. Ф. Маркса. - СПб., 1901. - С. 253,

254, 268,282
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став зразу поряд із Пушкіним авторитетом в очах росій
ської громади»1.
Талановитим словом, хоч і не рідною мовою,
М. Гоголь навернув багатьох українців до своєї нації і став
на першому етапі національного відродження учителем
пізнання рідного народу. Незалежно від своїх намірів і
бажань він, як пише С. Єфремов, «став одним із перших
моторів нашого національного руху»12. М. Гоголь відіграв
значну роль у зацікавленні Україною й українською тема
тикою російських письменників та композиторів і витво
рив своєрідну «моду на все малоросійське», що прийшло
на зміну «модному висміюванню малоросів»3.
Українська тематика, пов’язана насамперед з історією
козацтва, захоплювала російських та польських письменників-романтиків. Знайшла вона деяке втілення і в західно
європейській романтичній літературі. Тематика з україн
ської історії з’являється у творах російських письменниківдекабристів Ф. Глинки («Зіновій Богдан Хмельницький, або
Звільнення Малоросії»), К. Рилєєва («Войнаровський»,
«Наливайко»), а також в 0. Пушкіна («Полтава»).
Особливого поширення набула українська тематика в
польській романтичній літературі першого десятиліття
XIX ст., через що з’явилося навіть таке визначення, як
українська школа в польській літературі (Б. Залєський,
С. Гощинський, Т. Падура).

В образотворчому мистецтві також про
явилися такі характерні тенденції доби романтизму, як ро
зробка тем і образів, пов’язаних із національним життям
українського народу, посилення національної забарвлено1 Драгоманов М. П. Література російська, великоруська, україн
ська і галицька ІІ Драгоманов М. П. Літературно-публіцистичні праці:
у2т.-Т. І.-К., 1970.-С. 121.
2 Єфремов С. Між двома душами И Єфремов Є. О. Літературнокритичні статті. — К., 1993. -С. 150.
3 ЄфремовЄ. Історія українського письменства,- К., 1995.С. 320.
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оті мистецтва, зростання уваги до людської особистості, її
внутрішнього світу й пошуки нових засобів її втілення.
Найпослідовніше український романтизм виявився в укра
їнському портретному живописі1.
Нові тенденції проявилися вже в народній картині
XIX ст. У традиційних картинах «Козак Мамай», «Козакбандурист» образ козака набуває відчутного емоційного
забарвлення; більш виразно окреслений його душевний
стан. У деяких картинах козак має елегійно-сумовитий ви
гляд. У такому зображенні козака помітні аналогії з його
романтичним образом у літературі: він тужить за минулим
і нарікає на свою долю.
Змін зазнав і парадний портрет, на якому зображено
військових діячів. Зменшився його формат, відбулася пе
реорієнтація образу в романтичному дусі.
У професійному живописі вагоме місце займає лю
дина з простого народу. Видатним явищем українського
живопису стали картини російського художника Василя
Тропініна (1776- 1857), на яких відтворені українські
народні образи. Кріпацьке походження В. Тропініна спри
яло тому, що він виявляв особливу увагу до втілення укра
їнської народної тематики, образів. В Україні В. Тропінін
прожив близько 20 років.
У цьому ж напрямку працював і художник
В. Бутович. Він, як і В.Тропінін, одним із перших
знайшов своєрідні засоби (із деякими рисами ідеалізації)
для втілення нового ставлення до простої людини з наро
ду. В. Бутович і В. Тропінін зуміли побачити в селянах
складну людську індивідуальність.
Нові тенденції портретного живопису розвивалися і в
художника Капітона Павлова (1792- 1852). Він був
вихованцем Петербурзької Академії мистецтв. Після її за
кінчення працював переважно вчителем малювання в
Україні (у Ніжинському ліцеї князя І. Безбородька, у Кшв1 Рубан В. В. Український портретний живопис першої полови
ни XIX ст.-К., 1984.
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ському університеті). К. Павлов творив переважно в порт
ретному жанрі. До найкращих його картин належить «Бо
ндар» (1838), у якому життєво правдиво втілений образ
ремісника.
У портретах
К. Павлова
(Д. Горленка,
Б.Лизогуб таін.) його палітра збагачувалася психологіч
ною характеристикою портретованих. Особливо це поміт
но в його «Автопортреті». Вагомий внесок у створення но
вого українського живопису XIX ст. зробив російський ху
дожник Василь Штернберг (1818 - 1845). Він ство
рив картини українського селянського побуту й українські
пейзажі. В. Штернберг народився в Петербурзі, а в Україну
приїхав разом з українським поміщиком Г. Тарновським. У
маєтку Тарновських у Качанівці на Чернігівщині
В. Штернберг писав свої полотна. Там же бував і росій
ський композитор М. Глинка. На одній із картин
В. Штернберга «В Качанівці у Тарновського» зображений
М. Глинка за роботою, біля нього - М. Маркевич; за моль
бертом сам В. Штернберг, а поруч із ним - Г. Тарновський.
Таким чином, як у літературі, так і в образотворчому
мистецтві народна тематика й народна образність у той
час була домінуючою.

7.1.1. Фольклористика
На початку XIX ст. зросла увага до української на
родної пісні. На цей час в Україні вже майже сформувався
багатий пісенний фольклор різних жанрів. А. Міцкевич
писав, що «<...> українські простори є столицею ліричної
поезії. Звідси пісні невідомих поетів часто облітали цілу
Слов’янщину»1. Була небезпека, що український фольк
лор, який поширювався усним шляхом, міг щезнути, піти
в забуття. Розуміючи його цінність, романтики й почали
його збирати і публікувати. Це робили не тільки українці,
а й представники інших національностей.
1 Mickiewicz A. Wyklady о literaturze slowianskiej. — Lwow, 1900. Т. 1.-S.28.
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Першим друкованим виданням українського епосу —
дум був збірник князя Миколи Цертелєва (1790 - 1869)
«Опыт собрания старинных малороссийских песней», що
вийшов у Петербурзі 1819р. М. Цертелєв — нащадок гру
зинської родини, яка оселилася в Україні; був родом із
Хорола на Миргородщині (нині райцентр Полтавської об
ласті) і тут прожив дитячі роки. Освіту М. Цертелєв здобув
у Московському університеті, після закінчення якого
1814 р. повернувся на Миргородщину. По сусідству з ним у
Кибинцях містилася резиденція колишнього міністра
Дмитра Прокоповича Трощинського — великого поміщика
на Миргородщині. Раніше Д. Трощинський обіймав посаду
секретаря цариці Катерини II, а потім — міністра царів
Павла І та Олександра І. Він походив із козацько-старшин
ського роду. Маєток Д. Трощинського в Кибинцях став од
ним з осередків культурного життя. У нього в Кибинцях
бував і М. Цертелєв. Д. Трощинському він і присвятив свій
опублікований збірник1. М. Цертелєв не використовує те
рмін «дума» і називає думи піснями. До збірника увійшло
дев’ять дум різної тематики: про турецько-татарські напа
ди, про визвольну війну 1648 — 1654 рр. і Богдана Хмель
ницького та на родинно-побутові теми. Шість із уміщених
дум були досить поширеними, а деякі з них, зокрема, про
Богдана Хмельницького, траплялися рідко. У своєму збір
нику М. Цертелєв не зазначав, від кого він записував думи
і на якій території. Дослідниця Катерина Грушевська (доч
ка відомого історика М. Грушевського) припускає, що бі
льшість цих дум були записані на території Миргородщини, де М. Цертелєв жив. Там була досить розвинена коб
зарська традиція12.
У вступі до збірника М. Цертелєв дуже високо оціню
вав думи, порівнював їх з «Іліадою» та «Одіссеєю» Гомера
і зазначав, що «в них видно поетичний геній народу, дух
1 Грушевська К. Збирання і видання дум в XIX і в початку
XX віку // Українські народні думи : у 2 т. — Т. І. — К., 1927. — С. XX — XXI.
2 Там само. - С. XXXI - XXXII.
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його, звичаї старих часів і, нарешті, ту чисту моральність,
якою завжди відзначались українці і яку вони старанно
зберігають до цього часу як єдину спадщину предків своїх,
що вціліла від жадібних народів, які їх оточували»1.
Видатним явищем в українській культурі стали збір
ники українських народних пісень етнографа, історика й
філолога Михайла Максимовича (1804 — 1873). Пер
шим був словесний збірник «Малороссийские песни», ви
даний у Москві 1827 р. До збірника увійшли дві думи («В
неділю рано порано» та «Дума про похід Хмельницького в
Молдавію»)12 і 124 народні пісні різних жанрів. В окремий
розділ виділено обрядові пісні, яких у збірнику понад два
дцять. Але найбільше місце в цьому збірнику займають
ліричні пісні.
Важливе значення має вступ М. Максимовича до збі
рника. У вступі розкриваються погляди вченого на фольк
лор і вперше дається його характеристика. Цей вступ свід
чить, що М. Максимович дотримувався естетичних прин
ципів Романтизму.
М. Максимович уперше писав про багатство й велику
цінність українського фольклору. Він зазначав, що україн
ська пісня серед пісенної творчості слов’ян займає «одне з
провідних місць». В українському фольклорі вчений від
значав велику кількість обрядових пісень і з цього приводу
писав, що «в цьому відношенні навряд чи якась країна
може назватися настільки пісенною, як Малоросія»3.

1 Цертелев Н. Опыт собрания старинных малороссийских пе
сен.-СПб., 1819.-С. 3.
2 М. Максимович народився в Україні на хуторі Тимковщина

колишньої Полтавської губернії (нині с. Богуславець Черкаської області).
Навчався в Новгород-Сіверській гімназії, а потім — у Московському
університеті на слов’янському, згодом — на природничому відділі.
1834 р. М. Максимович переселився з Москви до Києва.
3 Українські пісні, видані М. Максимовичем : фотокопія з ви

дання 1827 р.-К„ 1962.-С. 13.
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Як і інші романтики, М. Максимович надавав важли
вого значення народності, а фольклор вважав важли
вим джерелом для її втілення у професійній творчості:
«Настав, здається, той час, коли пізнають істинну ціну на
родності <...> У цьому відношенні великої уваги заслуго
вують пам’ятки, у яких повніше виражалася б народність:
це є пісні». У народній пісні, за його словами, «звучить
душа, охоплена почуттями»1.
М. Максимович дає певну характеристику окремим
жанрам українського фольклору. Він уперше вводить
у фольклористику термін дума і відзначає, що їх співа
ють сліпці-бандуристи, яких можна назвати «малоросій
ськими рапсодами». Порівнюючи українську народну піс
ню з російською, М. Максимович пише, що українські піс
ні, «будучи вираженням боротьби духу з долею, відзнача
ються поривами пристрасті <...> твердістю й силою почут
тя, а також і природністю вираження»12.
Збірник М. Максимовича продемонстрував багатство
не тільки українського фольклору, а й української мови,
що було особливо важливим, коли висловлювалися думки
про її обмежені можливості. Цей збірник викликав захоп
лення не тільки серед фахівців, а й серед широкої громад
ськості. Збірник М. Максимовича сприяв пробудженню
національної свідомості, а для декого він був імпульсом
для праці на ниві української культури. В автобіографії
М. Костомаров писав: «Мене вразила й захопила непідроб
на чарівність малоросійської народної поезії; я навіть не
підозрював, щоб така витонченість, така глибина і свіжість
почуття були у творах народу <.„> Малоросійські пісні до
того охопили все моє почуття й уяву, що через якийсь мі
сяць я вже знав напам’ять збірник Максимовича (1827 р. Л. К.), потни узявся за другий його збірник (1834 р. - Л. К.),
ознайомився з історичними думами і ще більше замилува1 Українські пісні, видані М. Максимовичем : фотокопія з ви

дання 1827 р.-К., 1962.-С. 5.
2 Там само. —С. 18.
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вся поезією цього народу»1. Захоплювався цим збірником і
молодий П. Куліш.
У 1834 р. М. Максимович видав новий збірник
«Украинские народные песни», а в 1849 р. - «Сборник
украинских песен». У збірнику 1834 р. українські народні
пісні були записані з нотами. Є свідчення, що
М. Максимович сам співав українські народні пісні, і пер
ший збірник українських пісень з нотами було видано з
його ініціативи. Російський композитор Олександр
Аляб’єв (1787-1851) лише аранжував мелодії народних
пісень. М. Максимович працював над цим збірником уліт
ку 1832 р. на Кавказі (П’ятигорськ, Кисловодськ), де пере
бував на лікуванні. Там він зустрівся з О. Аляб’євим, і цьо
го ж літа збірник був підготовлений до друку.
Хоч відзначений збірник пісень з нотами й невели
кий, у ньому охоплено широке коло жанрів. Однак пісні
походять переважно з міського середовища. У гармонізації
О. Аляб’єва часто застосовується фактура «кантового» типу,
іноді - рухливий бас. Вона тонша й цікавіша, ніж у збір
никах В. Трутовського та М. Львова й І. Прача, проте кантова фактура і функціональна гармонія не завжди відпові
дали особливостям народної пісні. Але це були ще тільки
перші спроби гармонізації українських народних пісень.
Збірники українських народних пісень М. Максимо
вича (1827, 1834 рр.) привернули увагу громадськості
у слов’янському світі й були помічені в Західній Європі.
Відгуки й рецензії на них з’явилися у трьох німецьких лі
тературних журналах і в «Щорічнику слов’янської літера
тури, мистецтва й науки», редагованому П. Йорданом,
а 1840 р. на ці збірники відгукнувся англійський журнал
«QuarŒerly Review» статтею «Історія і література козаків.
Пісні України». Згодом цю статтю передрукували амери
канський та французький журнали. У статтях наводилися
уривки з українських пісень та дум, а в додатку до статей
1 Литературное наследие. Автобиография Н. И. Костомарова
// Новь (СПб.). - 1890. - С. 2.
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друкувався переклад української «Думи про втечу трьох
братів з Азова», яку вважали зразком «високої поезії»1.

Збірники українських народних пісень М. Максимо
вича були улюбленими книгами Миколи Гоголя — прекра
сного знавця українського фольклору. Про це свідчить, зо
крема, його стаття «О малороссийских песнях», написана
1834 р.*2 Це не наукова стаття, а своєрідне романтичне есе, у
якому відчутна глибока любов письменника до України й
українського фольклору. Емоційно виразовою поетичною
мовою М. Гоголь передає своє захоплення українською пі
снею. Іноді він змальовує романтичні картини, у яких піс
ня поєднується з прекрасною українською природою:
«Найкращі пісні й голоси чули тільки самі українські сте
пи: тільки там під покровом низеньких глиняних хат,
увінчаних шовковицями й черешнями, при блискові ран
ку, полудня й вечора, при лимонній жовтизні похилого
колосся пшениці вони лунають, перериваючись лише сте
повими чайками, ключами жайворонків та крикливими
іволгами»3.
У цій статті яскраво відобразилися романтичні есте
тичні принципи М. Гоголя в підході до фольклору, його
висока оцінка української народнопісенної творчості. Він
писав: «Ніщо не може бути сильнішим від народної музи
ки, якщо тільки народ мав схильність до поезії, різномані
тне й діяльне життя; якщо натиски насильств і неперебор
них вічних перешкод не давали йому ні на мить заснути і
змушували його скаржитися, і якщо ці скарги не могли
інакше й ніде виразитися, як тільки в його піснях»4.

Наливайко Д. С. Спільність і своєрідність: Українська літера
тура в контексті європейського літературного процесу, — К., 1988.—
С. 195-196.
2 Гоголь Н. О малороссийских песнях // Гоголь Н. В. Собрание
сочинений : в 6 т. — Т. 6. — М., 1953. — С. 67 — 74.
3
Там само. — С. 67.
4 Там само. — С. 74.
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В українській народній пісні М. Гоголь вбачав відоб
раження драматичної історії українського народу. Народні
пісні — «це народна історія, жвава, яскрава, сповнена барв,
істини; історія, що розкриває все життя народу <...> цеживий літопис, що говорить, звучить про минуле <...>
Завжди в них дихає ця широка воля козацького життя»1.
Поетичною мовою М. Гоголь дав дуже тонку й бага
тогранну характеристику українських народних пісень,
пов’язавши їх із психологією українського народу. Особли
во поетично він характеризував ліричні жіночі пісні: «<...>
Тут жіночий світ, ніжний, тужливий, який так і пашить
коханням <...> Усі вони милозвучні, духмяні, різноманітні
надзвичайно. Скрізь нові барви, скрізь простота і не вимов
на ніжність почуттів»12.
М. Гоголь неодноразово підкреслював, що характер
української народної музики тісно пов’язаний з важкою
історичною долею українського народу.
Поетична стаття М. Гоголя «О малороссийских пес
нях» стала важливим явищем в оцінці українського фольк
лору і впливала на українських митців (зокрема музикан
тів), які базували свою творчість на народній основі.
У першій чверті XIX ст. український фольклор поча
ли публікувати й у Західній Україні. У 1833 р. у Львові був
виданий збірник В(цл(в( З(леськ : (Вацлав з Олеська,
1799-1849) «Piesni polskie і ruskie ludu galicyjskiego»
(«Польські і руські пісні галицького народу»). Музичний
текст пісень підготував відомий польський скрипальвіртуоз Кароль Ліпінський (1790— 1861); він же
зробив й аранжування їх для фортепіано. У цьому збірнику
вміщено 160 мелодій із супроводом фортепіано. У збірнику
польські й українські пісні подано разом. Текст україн
ських пісень написаний латинкою. Серед них переважають
пісні жартівливого, гумористичного, любовно-ліричного
1 Гоголь Н. О малороссийских песнях Н Гоголь Н. В. Собрание
сочинений : в 6 т. — Т. 6. — М., 1953. - С. 67—68.
2 Там само. — С. 69-71.
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змісту; є історична пісня «Про Нечая», весільна «Коровайове тісто», балада про вбивство паном своєї дружини, дві
гагілки; широко представлені коломийки.
Серед українських пісень цього збірника є й пісні ав
торського походження, які, мабуть, були складені при дво
рах польських панів XVIII — початку XIX ст. торбаністами
або іншими музикантами. Аранжування українських пі
сень К. Ліпінського базується на гомофонній фактурі та
функціональній гармонії. Часто воно не відповідає духові
української пісні, а іноді простежується обробка мелодії в
дусі мазурок і краков’яків.
Збірник Залеського — Ліпінського представив україн
ські народні пісні в їх живому виконанні у місті. Він мав
практичну користь, бо до нього зверталися деякі компози
тори. У передмові до збірника В. Залеський, який підтри
мував контакти з представниками «руської трійці», дав
високу оцінку українським пісням. Цей збірник стимулю
вав інших до збирання й видання українського фольклору.
Як бачимо, у перших десятиліттях XIX ст. вже було
опубліковано чимало українських народних пісень, хоч
переважали словесні збірники (з них лише два були нот
ні), бо український фольклор збирали переважно філологи
та історики. Відомостей про публікацію в цей час збірників
народних пісень музикантами поки що немає. Поява відо
мих нам збірників свідчить про тогочасну інтенсивність в
Україні романтичного руху, який проявлявся в особливому
зацікавленні народністю й фольклором. Збирачі фолькло
ру здебільшого серйозно ставилися до його записування,
але ще не були розроблені принципи наукового запису й
публікації фольклору. Через це фольклористика на цьому
етапі мала аматорсько-ужитковий характер. Однак видані
збірники відіграли дуже важливу роль. Вони пробудили
зацікавленість фольклором, зокрема й серед музикантів,
сприяли використанню народних пісень у домашньому
музикуванні й у творчості композиторів, активізації украї
нської фольклористики в наступні історичні періоди.
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7.1.2. Музична освіта і музичне життя
У перших десятиліттях XIX ст. музична освіта була
дуже тісно пов’язана з виконавськими осередками. При
виконавських колективах часто існували школи, у яких на
вчалися музики, а в освітніх закладах виникали хори,
оркестри.
Культурно-освітні традиції всестанової національної
освіти, які встановилися в Україні у XVI - першій половині
XVIII ст., наприкінці ХУЛІ - на початку XIX ст. зникають1.
У Східній Україні була запроваджена система освіти, єдина
для всієї Російської імперії. Царська політика була спря
мована на те, щоб максимально обмежити доступ простого
народу до знань. Спеціальним розпорядженням міністра
народної освіти від 1813 р. і царським указом 1827 р. забо
ронявся доступ у середні та вищі навчальні заклади вихід
цям із селян-кріпаків, а циркуляр міністра 1840 р. відкрито
вимагав обмеження освіти для простого народу. В освітніх
закладах не дозволялося викладання українською мовою.
Українська історія, культура, звичаї тощо не входили до
програм навчання. Усе це гальмувало розвиток національ
ної свідомості. У перших десятиліттях XIX ст. в Україні ще
не було спеціальних музичних закладів, які б забезпечува
ли розвиток українського музичного мистецтва.
У духовних освітніх закладах значна увага
приділялася вивченню церковного співу. У найнижчій лан
ці- церковнопарафіяльних школах (при церк
вах), яких на початку XIX ст. в Україні вже було небагато,
поряд із навчанням читання, письма, арифметики і Закону
Божого діти прилучалися й до церковного співу. Але в се
лах навчання в цих школах тривало всього 4-6 місяців, а
в містах - один рік. Значно більші знання з церковного
співу давали духовні училища, у яких був спеціаль
ний предмет «Церковний нотний спів», яким передбачено
було й ознайомлення з теорією музики. Навчання церков
ного співу продовжувалося ів духовних семінаріях.
1 Біднов В. Школа й освіта на Україні // Українська культура.
Лекції за редакцією Дмитра Антоновича. — К., 1993. — С. 63.
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Ті семінаристи, які мали добрі голоси, співали в семінар
ському хорі. У 20 — 30-х роках XIX ст. добру школу церков
ного співу мала Чернігівська духовна семінарія. У стінах
духовних семінарій звучав тільки церковний спів, а під час
відпочинку, як свідчать спогади їх вихованців, семінаристи
грали на різних інструментах, співали українських пісень.
Навчання
музики
відбувалося
і
в
КиєвоМогилянській академії. У 1799 р. Іриней Фальковський відкрив клас «ірмолойного» нотного співу при Брат
ському монастирі, а в 1800 р. він уже був у Київській ака
демії. У 1801 р. був організований і клас інструментальної
музики; його капельмейстером став Савелій Цесарський.
Але через реакційну політику царизму Києво-Могилянська академія, яка протягом XVII — першої половини
XVIII ст. була центром освіти й культури в Україні і де на
вчалися діти всіх станів українського суспільства, занепа
дає. З наказу царського уряду Київська академія як зага
льноосвітній та загальностановий вищий навчальний за
клад у 1817 р. була ліквідована і в 1819 р. перетворена на
Духовну академію. До неї могли потрапити тільки діти ду
ховенства, а демократичним верствам суспільства дорога
до вищої освіти була закрита. У Київській духовній акаде
мії не могло вільно розвиватися й хорове виконавство.
Новий статут вводив обмеження щодо репертуару хору.
Згідно з цим статутом, заборонялося співати недруковану і
не схвалену св. Синодом духовну музику. Через це не до
зволялося співати, наприклад, твори А. Веделя, які були
улюбленими й популярними серед киян. Нотний клас був
закритий у 1819р. Усе це перешкоджало поступові хору
Київської духовної академії, який мав славетні традиції.
Статутом регламентувався навіть музичний побут студен
тів, яким категорично заборонялося співати «простонарод
ні» пісні: «<...> Хотя между домашними упражнениями
студентов музыка, кто оной учится или обучался, и может
быть терпима, но пение без нот и особливо пение просто
народное строго воспрещается»1.
1 Титов Ф. И. Акты и документы, относящиеся к истории Киев
ской академии. — К., 1913. — Т. 4. — С. 93.
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Осередками навчання церковної музики були також
церковні архієрейські та монастирські хори.
Церковним хорам в Україні здавна приділялася особлива
увага, і їх виконавський рівень традиційно був високим.
Ця традиція зберігалася і в перших десятиліттях XIX ст.
Освічений музикант (музичний теоретик, піаніст і
диригент), угорець за походженням Густав Гесс де Кальве
(1784 - після 1837), який працював у Харкові, у своїй праці
«Теорія музики...» писав, що в Україні «у губернських міс
тах чуєш іноді в кафедральних церквах співаків, яких не
можна знайти ні в Німеччині, ні у Франції»1. Чудові хори в
перших десятиліттях XIX ст. були в Софійському соборі,
Києво-Печерській лаврі та ін.
При харківському архієрейському хорі на початку
XIX ст. був навіть оркестр. До його репертуару входили
світські твори, і він брав участь у концертах, які влаштову
вав Харківський університет.
Вокально-інструментальна капела була в греко-католицькій церкві Св. Юра у Львові. Найбільшого розквіту
вона досягла наприкінці ХУЛІ - на початку XIX ст., коли
нею диригував Паньківський. Після смерті в 1805 р. єпис
копа М. Скородинського капела поступово занепадає. Для
піднесення її рівня диригентом капели був запрошений
чеський музикант Венцель (Вацлав) Роллечек, який пра
цював диригентом Львівського театру. Він не тільки дири
гував капелою церкви Св. Юра, а й писав духовну музику
на церковнослов’янські тексти12.
Національно-культурне відродження, яке було в Пе
ремишлі на початку XIX ст., позначилося і на церковнохоровій справі. З ініціативи єпископа І. Снігурського в Пе1 Гесс де Кальве. Теория музыки, или рассуждение о сем искус
стве, заключающее в себе историю, цель, действие музыки, генералбас, правила сочинения (композиции), описание инструментов, разные
роды музыки и все, что относится к ней в подробности / пер. с нем.
Р. Гонорского. - Харьков, 1818.-Ч. 2. —С. 113.
2ЛиськоЗ. Піонери музичного мистецтва в Галичині. - Львів;
Нью-Йорк, 1994. - С. 27.
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ремишлі була відкрита дяківська школа, яка готувала дяків
і церковних співаків. Завдяки зусиллям цього єпископа та
священика Й. Левицького в 1828 р. було організовано кафе
дральний хор, а також співацьку музичну школу при ньому
(1829). Й. Левицький установив контакти з Петербургом, і в
1828 р. звідти йому переслали духовні твори М. Березовського,
Д. Бортнянського, Б. Ґалуппі, які й увійшли до репертуару
кафедрального хору. У 1829 р. диригентом до цього хору бу
ло запрошено чеського музиканта, родом із Брно, Алоїза
Нанке. Він же став і вчителем співацької музичної школи.
А. Нанке писав і духовну музику на церковнослов’янські те
ксти, яка виконувалися кафедральним церковним хором. У
співацькій школі працював також чеський музикант, доб
рий співак В. Серсаві, який також приїхав із Брно. У цій пе
ремишльській школі навчалися західноукраїнські компози
тори М. Вербицький та І. Лаврівський.
У першому десятилітті XIX ст. були й інші заклади
світського спрямування, у яких навчали музики.
При київському магістраті була капела (оркестр), заснована
ще 1627р., з музичною школою. Навчання в музичній
школі при капелі тривало п’ять років; спочатку учні
вчилися грати на духових, потім — на смичкових інструмен
тах. У школі, очевидно, навчали й теоретичних предметів.
Учні школи грали в магістратському оркестрі. Він
брав участь у різних міських заходах, у театральних виста
вах, у концертах солістів-гастролерів. Цей оркестр, очеви
дно, мав належний професійний рівень. У його бібліотеці
були твори багатьох композиторів: увертюри й окремі но
мери з опер Дж. Россіні, В. А. Моцарта, К. В. Глюка,
Е. Меполя, К. Курпінського, з музично-театральних творів
І. Котляревського
(«Наталка
Полтавка»,
«Москальчарівник»). Капела і школа проіснували до 1852 року.
Музиці відводилося особливе місце і в Харків
ському університеті. Цей університет мав відділ
«вільних мистецтв», до якого входила музика, і в штаті
університету були вчителі музики. Учні займалися музи
кою за бажанням. У музичному класі вони навчалися гра
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ти на фортепіано та на різних оркестрових інструментах
(переважно на скрипці). Гри на скрипці й фортепіано на
вчав І. Вітковський. Крім того, він диригував оркестром,
писав музику; його вважали учнем И. Гайдна. Учителем
музики працював й І. Лозинський. Були й інші вчителі му
зики: скрипаль В. Андреев (з 1837 р.), піаніст, скрипаль,
організатор концертів Ф. Шульц (з 1842 р.).
У репертуарі університетського оркестру були пере
важно
твори
західноєвропейських
композиторів
(Л. ван Бетховена, К. М. Вебера, Л. Керубіні, Е. Меполя,
Ф. Мендельсона, В. А. Моцарта, Дж. Россіні та ін.), хоч ви
конувалися й твори місцевих авторів - І. Вітковського,
І. Лозинського. Своєю діяльністю музичний клас набли
жався до музичного училища. Хоч відділ «вільних мис
тецтв» і не готував професійних виконавців, проте деякі
учні настільки добре грали, що брали участь у музичному
житті міста. Музичні класи Харківського університету були
закриті 1859 р. Музику вивчали і в Харківській губернській
гімназії, у якій 1811 року відкрито музичний клас. При гім
назії був навіть оркестр, доукомплектовуваний запроше
ними музикантами; керував ним викладач Ілля Кон.
1918 року в Харкові була відкрита й одна з перших в Укра
їні приватна музична школа.
З діяльністю музичних класів Харківського універси
тету пов’язана й поява посібника для навчання гри на
скрипці І. Лозинського. Музичною енциклопедією нази
вають двотомну «Теорію музики...» Гесса де Кальве, напи
сану в Луганську і видану в друкарні Харківського універ
ситету 1818 р. У ній питання теорії музики викладаються за
західноєвропейськими працями, наводяться відомості про
різні музичні жанри. «Теорія музики...» Гесса де Кальве
мала не тільки музично-теоретичне спрямування, у ній
подавалася інформація про музичне життя Росії, зокрема
й окремих міст України (Києва, Харкова, Одеси).
У перших десятиліттях XIX ст. музика займала все
більше місце в середніх навчальних закладах,
зокрема, у гімназіях (Першій Київській, Катеринославсь
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кій, Ніжинській), Кременецькому ліцеї. У гімназіях і
ліцеях часто були вчителі музики, які навчали охочих
учнів; деякі середні заклади мали оркестри або хори.
Значне місце займала музика в інститутах
шляхетних дівчат. В Одесі такий інститут було від
крито в 1805 р. Особливу роль відігравало навчання музи
ки в Полтавському інституті шляхетних дівчат, який був
відкритий 1818р. Дівчат тут настільки добре навчали гри
на фортепіано (педагог К. Ф. Леман), що вони на публіч
них іспитах 1848 р. грали концерти Ф. Шопена, фантазії
Ф. Ліста та ін.
У 1838 р. Інститут шляхетних дівчат було відкрито в
Києві. У ньому 25 років пропрацював піаніст, педагог і
композитор Йосип Витвицький. Він виховав чимало доб
рих музикантів, які й виконували його твори.
У перших десятиліттях XIX ст. існували численні
приватні пансіони, у яких також навчали гри на
інструментах.
Отже, у вищих і середніх загальноосвітніх закладах
учні при бажанні могли навчитися грати на фортепіано та
інших інструментах; опановували вихованці і знання з тео
рії музики. У цих закладах існували оркестри, а іноді — хори.
Усе це сприяло тому, що значна частина людей, переважно
привілейованих станів, долучалася до серйозної музики.
Завдяки цьому інтенсифікувалося домашнє музикування і
розширилася музично підготовлена слухацька аудиторія.
Оркестри окремих закладів брали участь і в музичному
житті міста. Деякі відомості про репертуар таких оркестрів
свідчать про те, що учні мали можливість ознайомитись із
західноєвропейською класичною та тогочасною романтич
ною музикою. У навчальних закладах зрідка виконувалися
й перші твори українських композиторів: І. Вітковського,
І. Лозинського (Харків), Й. Витвицького (Київ). Таким чи
ном, музична освіта почала пов’язуватися, хоч і спорадич
но, зі світською українською професійною музикою.
Традиційними осередками музичного життя й вико
навства в перших десятиліттях XIXст. були поміщицькі
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маєтки. Розквіт музичного життя в цих осередках при
падає на XVIII - початок XIX ст., а з 30-х років XIX ст., як
свідчать джерела, кількість поміщицьких капел зменшу
ється, і вони поступово занепадають.
На початку XIX ст. широко відомими були оркестр і
хор у маєтку Олексія Будлянського в селі Чемері
на Київщині. Цей поміщик відібрав здібних хлопчиківкріпаків, найняв для них учителів і капельмейстера й че
рез деякий час учні «набули знань... словесності, інозем
них мов і стали чудовими музикантами»’.
Одним із центрів художньої культури став маєток
поміщика Григорія Тарновського (1784- 1853) в
Качанівці на Чернігівщині. Будучи великим прихильни
ком мистецтва, Г. Тарновський мав у своєму маєтку хор та
оркестр, прекрасну картинну галерею. У нього часто бува
ли письменники, артисти, музиканти, художники, і серед
них - видатні особистості: Т. Шевченко, М. Гоголь,
М. Маркевич, В. Забіла, В. Штернберг. У поміщика
Г. Тарновського часто відбувалися музичні вечори. Влітку
1838 р. у нього гостював М. Глинка. Тут він працював над
оперою «Руслан і Людмила», фрагменти з якої були впер
ше виконані в Качанівці12.
Домашнім музикуванням особливо славилася Пол
тавщина. Любов’ю до музики відзначалися поміщики
Галагани, які жили в Прилуцькому повіті на Полтав
щині. Спочатку в Івана Галагана у селі Сокиринці був хор
та оркестр. Там же в 1804 р. його син Григорій Галаган мав
оркестр і балет. Один з онуків Івана Галагана — Петро Гри
горович Галаган у 1814 р. оселився в селі Дігтярі. Там він
організував й утримував прекрасний кріпацький оркестр один із найкращих у першій половині XIX ст. У другій по
ловині 30-х років диригентом цього оркестру був німець
кий музикант Д. Краузе. До програми оркестру входили
1 Глинка Ф. Н. О природной способности русских к приятным
искусствам // Русский вестник. — 1815. — Кн. 3. - Т. 1. — С. 56 — 59.
2 Глинка М. И. Записки. - М., 1988. - С. 81.
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симфонічні
твори
Л. ван Бетховена,
К. М. Вебера,
Р. Шуберта, Ф. Мендельсона, Дж. Мейербера, Г. Берліоза,
Л. Шпора. У маєтку П. Галагана грав свої варіації (на тему
«Петруся») віолончеліст А. Голенковський, а піаніст
Р. Бертольд виконував з оркестром концерт Й. Гуммеля.
Чудовою грою в цьому оркестрі прославився скрипаль і ві
олончеліст, віртуоз Артем Наруга (з 1840 р.). Він три роки
навчався за кордоном у відомого польського скрипаля Ка
роля Ліпінського. У Петра Галагана в Діггярях бував у гос
тях Т. Шевченко і влітку 1845 р. слухав гру Артема. Вірогі
дно, саме Артем Наруга став прообразом Тараса Федоро
вича, героя Шевченкової повісті «Музикант».
Сенатор і міністр юстиції, вже згадуваний Дмитро
Трощинський мав у своєму маєтку Кибинці на Миргородщині театр, яким керував і для якого писав українські
п’єси Василь Гоголь (батько відомого письменника
М. В. Гоголя). Д. Трощинський любив Україну й охоче приї
здив у свій маєток. Він захоплювався українськими народ
ними піснями. Особливо його розчулювала пісня «Ой біда,
біда чайці небозі» (її авторство приписують І. Мазепі), яку
просив співати півчих. Бали у Д. Трощинського закінчува
лися українськими танцями (горлицею).
На початку XIX ст. «капелії музикантів» були в селі
Хомутець Миргородського повіту (у дворян Муравйових-Апостолів, троє з яких стали декабристами),
у маєтках різних поміщиків Кобеляцького, Лубенського,
Золотоніського, Кременчуцького та інших повітів.
Наприкінці XVIII — на початку XIX ст. деякі магнати
в Україні мали навіть оперні театри. Зокрема, сенатор і
граф Август Ільїнський утримував у маєтку Рома
нове на Волині оперний театр із німецькою та італійською
трупами (згодом німецьких та італійських артистів повніс
тю замінили кріпосні музиканти), два оркестри і хор.
У Тульчині на Волині тривалий час діяв театр графа
Станіслава Потоцького, де йшли опери й оперети.
Капельмейстером оркестру в цьому театрі був талановитий
віртуоз Теодор (Федір) Феррарі.
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У зв’язку з утвердженням нового типу культури в цей
час простежується переборення «станової замкненості»
давньої культури (церковної, придворної, магнатської),
характерне для культури феодального суспільства.
З’являються нові осередки, які стають доступними для
широкого кола глядачів і слухачів. Починається процес
демократизації культурного життя. З цим пов’язане виник
нення міських театрів, поява міських концертів.
У першому десятилітті XIX ст. в різних містах Украї
ни виступали аматорські трупи (у Харкові, Полтаві,
Ніжині, Києві, Одесі, Кременчуці таін.). Становлення
професійного театру почалося в Харкові та Полта
ві. У театральному житті Харкова значну роль відігравав
український письменник Г. Квітка-Основ’яненко, який
1812 р. став директором міського театру. Він одночасно був і
актором, режисером та драматургом. У Харківському
театрі виступала професійна трупа І. Штейна. У ній грав
талановитий російський актор М. Щепкін (1788- 1863),
який тоді ще був кріпаком. Харківський театр ставив пере
важно драми російських та зарубіжних драматургів
(О. Пушкіна,
О. Грибоедова,
В. Шекспіра,
В. його,
И. Шіллера), а з появою драматичних творів І. Котлярев
ського («Наталка Полтавка», «Москаль-чарівник») та
Г. Квітки-Основ’яненка
(«Сватання
на
Гончарівці»,
«Шельменко-денщик») вони також ставилися в цьому теа
трі (20 - 30-ті роки). У Харківському театрі виступав тала
новитий український актор К. Г. Соленик (1811-1851),
який прославився своєю грою не тільки в Харкові, а й у те
атрах Полтави, Києва, Одеси.
Важливе місце в театральному житті України зайняв
Полтавський театр (1818 - 1821). Він був відкритий
завдяки сприянню освіченого генерал-губернатора Мало
росії князя Миколи Рєпніна. Одружений із внучкою геть
мана Кирила Розумовського1, він прихильно ставився до
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українських проблем. У 1818 р. М. Рєпнін запросив до Пол
тави харківську трупу І. Штейна. Сюди переїхала частина
цієї трупи й актор Михайло Щепкін. Директором театру
був призначений І. Котляревський. Він сприяв викупу
М. Щепкіна з кріпацтва. За гроші, зібрані за спектакль, а
також у багатих людей, вдалося викупити великого актора
з неволі. У цьому заході І. Котляревський брав найактив
нішу участь. Своєю літературно-театральною діяльністю
він сприяв розвиткові таланту М. Щепкіна.
У Полтавському театрі ставилися сатиричні російські
комедії («Недоросль» Д. Фонвізіна та ін.), західноєвропей
ські драматичні твори (Ж.-Б. Мольєра). Тут же вперше бу
ла поставлена опера «Наталка Полтавка» та водевіль
«Москаль-чарівник» (1819) І. Котляревського, у яких грав
М. Щепкін. У Полтавському театрі у співпраці з І. Котля
ревським у М. Щепкіна визрівали основні положення його
реформи сценічного мистецтва.
У першій третині XIXст. зароджується концерт
ний тип культури. Досить інтенсивним було музично-театральне життя в К и є в і. У його активізації велику
роль відіграли контрактові
ярмарки
(торгові
з’їзди), які з 1797 р. регулярно проводилися в січні-лютому
на Подолі. До Києва заїжджалися купці, поміщики з Росії,
Австрії, Пруссії, Франції, Англії та інших країн. У Києві у
1815- 1817 рр. було споруджено контрактовий будинок.
Щовечора під час контрактів відбувалися концерти й теат
ральні вистави. На концертах у перших десятиліттях
XIX ст. виступали кріпацькі оркестри (у 1812 р.— оркестр
О. Будлянського,
на
початку
20-х років —
оркестр
В. Ганського). Під час контрактів до Києва приїжджали
театральні трупи. Театральні вистави для широкої публіки
набули постійного характеру.
У 1803 р. в Києві був споруджений спеціальний буди
нок для театральних вистав. Діяв також театр на Подолі й
літній театр у Царському егіду (нині Міський сад).

1 Розумовська Варвара Олексіївна (1778 - 1864).
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У першому десятилітті XIX сг. в Києві виступали різні
трупи, а також кріпацький театр М. Ширая (у 1811 —
1816 рр.), у складі якого - оперна та балетна трупи. У тру
пах працювали актори різних національностей. П’єси ста
вилися російською, польською та українською мовами.
Для театральних труп була характерна багатопрофільність,
адже вони ставили твори різноманітних жанрів: водевілі,
комедії, драми, опери, балети. Ті самі актори могли висту
пати в різних жанрах. Театральні трупи ставили також за
хідноєвропейські опери: французькі «Йосиф в Єгипті»
Е. Меполя, «Водовоз» Л. Керубіні, «Два слова, або Жахли
ва ніч у лісі» Н. Далейрака, італійську «Севільський циру
льник» Дж. Россіні та ін.
На київських сценах у перших десятиліттях XIX ст.
ставилися й польські п’єси з музикою, перші польські опе
ри Я. Стефані, К. Курпінського, Ю. Ельснера. З російських
опер у цей час здебільшого виконувалася «Мельник — ча
рівник, обманщик і сват» О. Аблесимова - М. Соколовського. У перших десятиліттях XIX ст. була популярною
п’єса російського автора О. Шаховського «Казак-стихотворец» із музикою італійця К. Кавоса, який працював у
Петербурзі. Уперше вона була поставлена при царському
дворі 1812 р. О. ІПаховський звернувся до української теми,
але неправдиво відобразив життя українського народу і
спотворив народну мову (за словами Є. Гребінки, ця п’єса є
старовинною пародією на Малоросію). Найкращою части
ною п’єси була музика, у якій К. А. Кавос використав укра
їнські народні мелодії.
З другої половини 20-х років у Києві часто виконува
лися перші українські музично-драматичні твори
І. Котляревського «Наталка Полтавка» та «Москальчарівник». У 20-х роках в Києві ставилася романтична
«чарівна» опера «Українка, або Чарівний замок». Ноти
цієї опери, на жаль, не знайдено, нічого не відомо про ав
торів лібрето і музики.
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Усі наведені факти свідчать, що музично-театральне
життя в Києві було досить інтенсивним. Широкі кола слу
хачів могли ознайомитися з тогочасними західноєвропей
ськими (французькою, італійською) операми, російською
комічною оперою, першими польськими операми, зрідка з
українськими творами.
У Західній Україні головним культурним центром
було місто Львів. У першій третині XIX ст. тут виникали
австрійські музичні осередки. У 1826 р. молодший син ге
ніального композитора В. А. Моцарта Франц Ксавер Воль
фганг Моцарт (1791 - 1844) заснував у Львові «Музичне
товариство Св. Цецилії» («Cacilien-Verein»). Хор цього то
вариства, а також Ф. К. Моцарт і польський скрипаль
К. Ліпінський брали участь у вечорі пам’яті В. А. Моцарта,
який відбувся у Львові 2 грудня 1826 р. Це товариство мало
важливе значення для музичного життя Галичини та роз
витку професійного музичного мистецтва.
Ф. К. Моцарт був у Західній Україні (біля Рогатина,
уЛьвові) з невеликими перервами від 1808 до 1838 рр.
В історію Львова він увійшов як педагог, видатний органі
затор культурного життя. Ф. К. Моцарт кілька разів улаш
товував концерти пам’яті свого батька в день його смерті.
Один із таких концертів відбувся (5 грудня 1827 р.)
у центральному греко-католицькому храмі Св. Юра, у яко
му хор «Музичного товариства Св. Цецилії» виконував
«Реквієм» В. А. Моцарта. Перебуваючи в Західній Україні,
Ф. К. Моцарт компонував музику. У деяких творах він ви
користав українські народні пісні.
«Музичне товариство Святої Цецилії» систематично
влаштовувало концерти з великою кількістю виконавців
(до 300), але в 1829 р. воно розпалося. Згодом, у 1838 р.
у Львові було створено друге австрійське музичне
об’єднання «Товариство сприяння музиці». Діяльність цих
товариств у Львові сприяла ширшому ознайомленню міс
цевих музикантів і широкого загалу із західноєвропей
ською, зокрема, німецькою й австрійською музикою.
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7.1.3. Музична творчість
Складні історичні умови на початку XIX ст. не дали
повною мірою розвинутися всім жанрам в українській му
зиці. Але найбільшою проблемою є те, що всі музичні тво
ри, які з’явилася в перших десятиліттях XIX ст., не зберег
лася або й досі не знайдені. Така ситуація виникла тому,
що твори композиторів в Україні у той час майже не дру
кувалися (за окремими винятками в Харкові), рідкісними
були їх видання і в Росії та за кордоном. Прізвища авторів
частини творів нині невідомі. Це стосується пісеньромансів, музично-театральних творів І. Котляревського
та Г. Квітки-Основ’яненка.
На початку XIX ст. в Росії ще творили видатні україн
ські
композитори
Д. Бортнянський
(до
1825 р.),
С.Дегтярьов (до 1813 р.). Перші десятиліття XIX ст. дали
також талановитих композиторів Олександра та Іллю
Лизогубів, Гаврила Рачинського, які писали переважно в
інструментальному жанрі. Професійністю відзначалася й
творчість поляків за походженням Иосифа Витвицького,
Адама Барцицького, які працювали в Україні й писали на
українську тематику. З усієї творчості цих композиторів
знайдено й опубліковано лише окремі твори.
У літературі є згадки про виконання в першому деся
тилітті XIX ст. творів й інших митців. За цією інформацією,
харківський композитор І.Лозинський (бл. 1770- бл. 1850)
мав у своєму доробку симфонію, увертюру, концерт для кла
рнета (виданий 1822 р.), варіації для флейти, дивертисмент.
Інший харківський композитор І. Вітковський (1777 - 1844),
якого вважали учнем Й. Гайдна, написав ораторію, а ком
позитор П. Селецький був автором двох симфоній (одна з
них у 40-х роках виконувалася в Дрездені), увертюри.
Дуже скупі відомості збереглися про розвиток хоро
вого жанру, зокрема, церковної музики. Чеські диригенти
й композитори Венцель Роллєчек та Алоїз Нанке, які в пер
ших десятиліттях XIX ст. працювали в Галичині, писали
церковну музику на церковнослов’янські тексти для грекокатолицьких кафедральних соборів: В. Роллєчек - для со
бору Св. Юра у Львові, а А. Нанке - для кафедрального со
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бору в Перемишлі. Вони сприяли піднесенню професійно
го рівня церковної музики в Галичині і зробили свій вне
сок у національне відродження на цих землях. їхня діяль
ність і творчість відіграла певну роль у формуванні україн
ських композиторів М. Вербицького та І. Лаврівського, які
почали писати музику в Перемишлі з середини XIX ст.
Хоч повну картину музичного мистецтва перших де
сятиліть XIX ст. відтворити важко, проте ті твори, які збе
реглися, свідчать, що в цей час розвиваються різні жанри
світської музики: пісня-романс, музично-драматичні та
інструментальні твори. Змінюється стильова ситуація: від
бувається перехід від класицизму до романтизму. Виника
ють ознаки романтичного стилю в різних жанрах, хоч і
проявляються по-різному.

Пі A н я -ро V а н A . В історії українського музич
ного мистецтва, як і європейського романтизму загалом,
особливого значення набув жанр пісні. Українська му
зика мала дуже благодатний ґрунт для розвитку цього жа
нру. Цим ґрунтом був український фольклор. На початок
XIX ст. це вже був дуже багатий фонд пісень різних жан
рів, і серед них одні з найяскравіших — народні ліричні пі
сні, чудово охарактеризовані М. Гоголем. Ліричні народні
пісні, у яких відображено переважання почуттєво-емоцій
ного начала в українській ментальності («кордоцентричність» української психіки), відзначалися психологізмом і
ліризмом. Оскільки більшість пісень-романсів, які виник
ли в першій третині XIX ст., на жаль, не були надруковані
й поширювалися усним шляхом, важко скласти повне уяв
лення про розвиток цього жанру в цей період. Але збере
жені твори в різних джерелах дають можливість охаракте
ризувати його специфіку.
У перших десятиліттях XIXст. відбувалося
становлення
романтичної
пісні-романсу.
У іііснях-романсах цього періоду зароджуються романтич
ні тенденції. Про це свідчить переважання в них любовноліричної тематики, мотивів зради, розлуки, нарікання на
долю, поетизація туги, смутку. Втілювалася ця тематика в

мелодиці з яскравою емоційною виразовістю, емоційною
відкритістю. У піснях-романсах простежується розкриття
переживань особистості, підвищена чутливість, суб’єктивноліричне начало. Вони сповнені ліризмом, лірика набуває
індивідуалізованих рис.
На початку XIX ст. продовжує розвиватися жанр пісніромансу фольклорного складу, який виник у XVIII ст. Дос
лідники називають їх народними піснями-романсами. Вони
були авторськими творами, але в результаті усного побуту
вання фольклоризувалися. До них належить любовна пісня-романс «Ой, і зрада, карі очі, зрада» з лірично-наспів
ною, емоційно виразною мелодикою широкого дихання. Ця
пісня увійшла до першого словесного збірника українських
народних пісень М. Максимовича (1827), а її нотний текст
подано у збірнику народних пісень М. Лисенка1.
До народних ліричних пісень-романсів, що виникли,
можливо, у цей період, можна віднести пісню «Сидить голуб
на березі», а також «Сонце низенько». Обидві пісні також
увійшли до першого словесного збірника М. Максимовича
(1827), а нотний текст - до збірника А. Єдлічки.
Пісні-романси були невід’ємною частиною музичнотеатральних творів першої третини XIX ст. Важко достовір
но з’ясувати, чи вони спеціально написані для вистав, чи до
спектаклів залучалися популярні пісні. Серед них є пісніроманси з виразними романтичними рисами, як, напри
клад, пісні-романси з опери І. Котляревського «Наталка
Полтавка». Особливої популярності набули з цієї опери пі
сні-романси «Віють вітри», «Сонце низенько», «Чого вода
каламутна». У них простежується тенденція стилізації в дусі
ліричної народної пісні або народних пісень-романсів.
Ноти пісень-романсів із первісних постановок цієї
опери не збереглися, як і вся музика опери, але пісніроманси потрапили до збірників народних пісень уже в
першій половині XIX сг.
1 Лисенко М. Зібрання творів ; у 20 т. - Т. XVII. - К. : Мистецтво,
1954.-С.26.
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До пісень-романсів з романтичними рисами нале
жить пісня «Хусточко ж моя шовковая» з опери Г. КвіткиОснов’яненка «Сватання на Гончарівці».
Популярною в перших десятиліттях XIX ст. була й
пісня-романс «Де ти бродиш, моя доле» («Де ти, доля моя,
бродиш», «Де ти ходиш, моя доле»). Вона використана
у п’єсі С. Писаревського «Купала на Івана». У цій пісніромансі звучить типовий для романтизму мотив нарікання
на долю.
У збірнику польських діячів В. Залеського К. Японського (Львів, 1833) також є українські пісніроманси, які, очевидно, теж були авторськими творами,
але поширилися як анонімні. До них належить романс
«Тяжко знести тої розлуки», який, мабуть, був популяр
ним у домашньому музикуванні галичан.
У раніше відзначених піснях-романсах простежується
їх стилістична спорідненість з українськими народними лі
ричними піснями. Подібними є мелодичні звороти чуттєво
го звучання. Це насамперед лірична секста в низхідному
мелодичному звороті V - VII гарм. -1 ступені (у мінорі), яка
є в більшості зазначених пісень-романсів. Ця лірична секста
може мати верхні й нижні секундові затримання, що поси
люють її чуттєвість, як, наприклад, у піснях «Віють вітри»,
«Сонце низенько», «Сидить голуб на березі».
У романсах трапляється й характерний для україн
ських народних ліричних пісень «чуттєвий» мелодичний
зворот, яким охоплено низхідну зменшену кварту III і
VII гарм. - І ступені. Ним починається пісня-романс
«Хусточко ж моя вишиваная». У пісні «Тяжко знести тої
розлуки» є й характерна для народних пісень збільшена
секунда між III і підв. IV ступенями мінору. Загалом інто
наційна сфера пісень-романсів відзначається м’якістю,
ніжністю й ліризмом. Емоційна мелодика має хвилястий
рух, широке дихання. Характерною ознакою анонімних
пісень-романсів є й співучий мелодичний стиль із викори
станням «оспівувальних» мелодичних зворотів.
Дуже близькі до українських пісень-романсів два ро
манси російського композитора М. Глинки «Гуде вітер ве
льми в полі» та «Не щебечи, соловейко», які він створив
під час перебування в Україні і назвав «малоросійськими».
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До опублікованих творів належить лірична пісняроманс А. Барцицького «В’язонько» на текст українського
поета-романтика А. Метлинського (Могили). Вона була
видана як додаток до збірника «Думки і пісні та ще дещо»
А. Метлинського (вийшов у світ 1839 р. у Харкові)1. У вірші
А. Метлинського проводиться паралель між молодим де
ревом в’язоньком, у якого рано листя опадає, і людиною,
яка пропадає на чужині («та в чужині серце мені ниє»).
А. Барцицький у своєму творі використав лише шість ряд
ків вірша, і тому основний сенс - мотив туги на чужині в ньому втрачений. Лірична пісня А. Барцицького має сен
тиментальні риси, які проявилися в підкресленій чуттєво
сті, у патетичних мелодичних зворотах. Хоч на початку пі
сні є мелодичні звороти, які властиві українським лірич
ним пісням, проте є й такі, що близькі до російських місь
ких пісень. Пісня А. Барцицького не відзначається висо
ким художнім рівнем й авторською індивідуальністю і по
ступається перед найкращими анонімними українськими
піснями-романсами того часу.

МB S O W н о -т [ а т ра R P н [ V O A т [ f т @ о . Націо
нальний театр у пригноблених європейських народів в епо
ху романтизму мав важливе суспільно-політичне значення.
Він сприяв загальному зростанню національної свідомості й
досить часто служив трибуною політичної та ідейної боро
тьби. Це стосується й української культури XIX ст. В Україні
через відзначені несприятливі історичні умови були труд
нощі з виникненням національного театру, який сформува
вся лише в другій половині XIX ст., але вже в перших деся
тиліттях XIX ст. з’явилися твори, які започаткували нове
українське національне музично-театральне мистецтво. До
них належать музично-театральні твори «Наталка Полтав
ка», «Москаль-чарівник» І. Котляревського, «Сватання на
Гончарівці» Г. Квітки-Основ’яненка та ін.
1 Передрук пісні А. Барцицького див.: Хрестоматія української
дожовтневої музики :у 3 ч.-Ч. 1.-К. :Муз. Україна, 1974.-С. 50-51.

212

XIX століття

Як відомо, у давній українській драматурга - шкільній
драмі розроблялися переважно релігійні сюжети; мандрівні
(поширені в багатьох країнах) мотиви використовувалися у
світських комедійних інтермедіях і тільки іноді з’являлися
народні сюжети й народні персонажі (прикладом цього є
друга дія вертепу). Новаторство нового музично-теат
рального мистецтва полягало в його народності, свідо
мому прагненні письменників і композиторів до втілення
народного життя й народних образів, що надало цьому ми
стецтву національної своєрідності. Це сприяло демократи
зації музично-драматичного театру. Завдяки цьому деякі з
музично-драматичних творів поширилися серед суспільних
верств, виконувалися на різних аматорських сценах.
Уже в перших творах української драматургії про
стежується така її характерна особливість, як часте залу
чення музики до вистав. Здебільшого це були популярні
народні пісні або міські пісні-романси. Вони надавали спе
ктаклям національного колориту. Через значну роль му
зики І. Котляревський дав своїм музично-театральним
творам («Наталці Полтавці», «Москалеві-чарівнику») жан
рове визначення «малоросійська опера». Так назвав свої
музично-драматичні твори й Г. Квітка-Основ’яненко
(«Сватання на Гончарівці»).
Однак драматургічні ознаки опери мають лише тво
ри «Наталка Полтавка» і «Сватання на Гончарівці», а
«Москаль-чарівник» - ознаки водевілю. «Наталка-Полтавка» І. Котляревського, стала родоначальницею жанру
діалогічної народно-побутової опери.
Оперна драматургія з використанням розмовних діа
логів була характерна для певного кола опер кінця XVIII початку XIX ст., поширених як у Західній Європі (францу
зька opera comique, німецький зінґшпіль, водевіль), так і в
слов’янських країнах: російська комічна опера й водевілі;
перші польські та чеські національні опери.
У попередні століття в Європі домінували стилі іта
лійської та французької опери (у другій половині XVIII ст.
у цих стилях писали українські композитори М. Березов213
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ський та Д. Бортнянський). У XIX ст. на світову арену ви
ходять слов’янські національні опери (польська, чеська,
російська, українська та ін.).
Опери І. Котляревського та Г. Квітки-Основ’яненка
типологічно відповідали першому етапові становлення но
вої національної опери в Центральній та Східній Європіпершим польським операм М. Каменського («Ощасливле
на біднота», 1778), Я.Стефані таін., чеській опері
Ф. Шкраупа («Дротар», 1826), - а також російській коміч
ній опері кінця ХУІП ст. До типологічно спільних рис на
лежить використання національної мови, сюжетів,
пов’язаних із життям народу, виведення образів народних
героїв; поєднання розмовних діалогів персонажів із музи
чними номерами; характеристика героїв жанрами пісні й
танцю; широке використання фольклору.

«Наталкою Полтавкою» та «Москалем-чарівником»
Ів(* ПеG$ вич К Gл'$евськи7 розпочав становлення
українського національного музично-театрального мисте
цтва. На жаль, збереглися лише словесні тексти цих творів
та деякі опубліковані музичні номери. Є підстави вважати,
що у створенні музики до цих вистав брав участь і якийсь
композитор. З музикантів, які працювали в трупі полтавсько
го театру, відоме ім’я капельмейстера Федора Петровича
Данильченка, який займався музичною підготовкою акто
рів полтавської трупи. Як свідчать сучасники, більшість
акторів Полтавського театру, зокрема й М. Щепкін, прак
тично не мали музичної освіти, але опери йшли чудово.
У «Наталці Полтавці» (поставлена у 1819р.)
уперше в «серйозному» театральному жанрі так виразно
проявилася народність. Цьому сприяла велика заці
кавленість І. Котляревського народною творчістю. Він за
писував народні повір’я, обряди, перекази, казки, пісні і
безліч знав їх напам’ять. І. Котляревський мав великий
запас зібраних народних пісень. Є свідчення, що він сам
майстерно співав народні пісні.
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Завдяки справжній народності, а також використан
ню музики, вдало підібраної з фольклору й спеціально
створеної, «Наталка Полтавка» стала улюбленим твором
різних суспільних верств. Вона тривалий час поширювала
ся у списках. Гі ставили на різних сценах по селах і в містах
і лише через 19 років після створення вона була опубліко
вана. Один із перших біографів І. Котляревського
М. М. Сементовський у статті про письменника в 1846 р.
писав, що жодна повість, жоден твір до цього часу не при
пав так до душі українцям, як «Наталка Полтавка»
І. Котляревського; сотні списків її ходять і нині по всій
«народ засвоїв пісні, написані Іваном Петрови
чем, і є багато таких, які знають напам’ять усю оперу»'.
У «Наталці Полтавці» І. Котляревський втілив соціа
льно-побутовий конфлікт. Наталка любить бідного сироту
Петра, а мати хоче її видати заміж за багатого Возного.
У цьому творі І. Котляревський прагнув гармонійно поєд
нати право «суверенної особистості» на вибір серця з її
вірністю родинно-патріархальному обов’язку. Доброта й
чутливість Петра вплинули на Возного, розчулили його
душу. Возний доходить висновку, що насильно милим не
будеш, і відмовляється від Наталки.
Соціально-викривальною спрямованістю позначені
характеристики сільських верховодів - Возного, що вдає із
себе великого пана, і хитренького Виборного.
У «Наталці Полтавці» розмовні діалоги поєднуються
з музичними номерами. Музика «Наталки Полтав
ки» сприяла її популярності. Ноти перших постановок, на
жаль, не збереглися. І. Котляревський піклувався про ви
дання музичної частини своєї опери. Це підтверджується у
його листі до М. І. Гнєдича від 27 грудня 1821 р.: «Є в мене
й пісеньки малоросійські із створеної мною опери “Полта
вка”, сприйнятої досить добре в Полтавській, Чернігівській
і Харківській губерніях. Якщо в журнал входять і пісні, то я
1 Сементовский М. М. И. П. Котляревский // Северная плела. 1848,-№82.
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міг би Вам дати їх навіть з нотами для фортепіано, бо в нас
і віртуози є на ньому інструменті, й композитори»1.
Перше з відомих нам музичних видань пісень із «На
талки Полтавки» здійснено у 1833 р. В альманасі «Утренняя
звезда» (Харків, 1833) було опубліковано лише три пісні в
опрацюванні А. И. Барцицького: дві пісні Наталки («Віють
вітри», «Ой я дівчина Полтавка») та пісня Виборного «Дід
рудий». Опрацьовував пісні з цієї опери й А. Єдлічка, який з
1848 р. викладав музику в Полтаві. У 1861 р. була опубліко
вана його «Большая фантазия на мотивы малороссийской
оперетты “Наталки Полтавки” (Воспоминания Полтавы)».
Значна частина пісень із «Наталки Полтавки» увійшла у
виданий ним збірник «Собрание малороссийских народных
песен» (1861). Цілу низку пісень з цієї опери містить збірник
С. Карпенка «Васильковский соловей» (1864). Усі ці пісні зі
згаданих видань із незначними мелодичними варіантами є
у клавірах «Наталки Полтавки» в опрацюванні М. Васильєва
та в однойменній опері М. Лисенка. Отже, хоч ноти перших
постановок «Наталки Полтавки» до нас і не дійшли, проте
завдяки н великій популярності відповідні мелодії зберег
лися в усній традиції, і пісні потрапили до різних збірників
народних пісень, до яких було включено також пісні, поши
рені в міському середовищі. Музичним матеріалом опер
«Наталка Полтавка» М. Васильєва (1888) та М. Лисенка
(1864, 1889 рр.) є пісні з опери І. Котляревського, записані у
збірниках народних пісень в аранжуванні цих композиторів.
У «Наталці Полтавці» використано низку україн
ських народних пісень, насамперед ліричних, танцюваль
но-жартівливих, а також народних пісень-романсів: «У су
сіда хата біла», «Та йшов козак з Дону», «Гомін, гомін по
діброві», «Чого вода каламутна?», «Дід рудий, баба руда»,
«Віє вітер горою».
Є підстави вважати, що І. Котляревський використав
традицію шкільних драм — спів авторського тексту «на
тон» (на мелодію) відомих пісень, хоч у тексті «Наталки
1 Лист опубліковано у ки.: Котляревський І. П. Повне зібрання
творів. — К., 1965. — С. 330.
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Полтавки» на це вказівки немає. У пісні Наталки «Ой ма
ти, мати» використана мелодія давньої пісні «Ой біда, біда
чайці небозі». Інші пісні Наталки також подібні до україн
ських народних пісень: «Ой, я дівчина Полтавка» - до на
родної пісні «А я тебе прошу, мила»; «Видно шляхи полтав
ськії» - до пісні «А у нашої вдови хата на помості».
Іншу пісню Наталки «Віють вітри», яка має яскраві
ознаки української пісні-романсу, міг створити сам
І. Котляревський або композитор, який з ним співпрацю
вав. Проте не виключено, що це могла бути популярна піс
ня-романс якогось автора, яку використав І. Котлярев
ський. Пісню-романс «Віють вітри» включив до свого
першого словесного збірника українських народних пісень
(1827) М. Максимович.
До своєї опери І. Котляревський залучив і пісню з ве
ртепу «Ой під вишнею», а також пісню Г. Сковороди
«Всякому городу нрав і права». Пісня Возного «Од юних
літ» створена на мелодію духовного канта з «Богогласника» «С первых весны дней здесь я вселился».
У першій українській національній опері І. Котлярев
ського «Наталка Полтавка» музичний чинник відігравав
дуже істотну роль. Кожен із двадцяти музичних номерів
органічно пов’язаний із сюжетною фабулою твору, його
драматургією. Через пісенні музичні номери, які нагаду
ють арії, даються різні характеристики персонажів, зобра
жуються їхні переживання. Музичні номери звучать у вуз
лових моментах дії; через них розкривається ідейне спря
мування твору. Усе це свідчить, що драматургічна функція
музики «Наталки Полтавки» І. Котляревського мала озна
ки оперного жанру. Оперою назвав свій твір і сам автор.
Музичні номери внесли в цю оперу сильний струмінь
ліризму завдяки переважанню в ній ліричних народних
пісень та пісень-романсів. Пісні є важливим засобом хара
ктеристики персонажів. Особливо яскраво це проявилося в
характеристиці Наталки та Петра, у партіях яких перева
жають лірична та лірико-драматична сфери. В індивідуа
лізованій ліриці пісень-романсів «Віють вітри» (Наталка),
«Сонце низенько» (Петро) розкривається поетичність цих
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образів. У їхніх піснях поєднується ніжність, страждання й
вільний злет почуттів. Пісню Наталки «Віють вітри» мож
на назвати ліричним монологом. В інших піснях Наталки
«Ой мати, мати! Серце не вважає», «Чого вода каламут
на?», а також пісня Петра «Та йшов козак з Дону» теж роз
криваються ліричні переживання героїв. Ліризм, простота,
мелодійність, пов’язані з українською народною піснею,
розкриття суб’єктивних переживань цих героїв через їхні
пісні, емоційна піднесеність - усе це свідчить, що в партіях
Наталки та Петра наявні романтичні стильові риси. Цьому
сприяло звертання І. Котляревського до українських лірич
них пісень та пісень-романсів, які відзначаються психоло
гізмом і яскравим ліризмом.
Зі щасливою розв’язкою конфлікту опери пов’язана
завершальна життєрадісна танцювальна пісня Наталки
«Ой я дівчина Полтавка». Через лірико-епічну пісню
«Гомін, гомін по діброві» характеризується й сільський
парубок-бідняк Микола, якого приваблює козацьке життя.
У 10-й яві з Наталкою він співає жартівливу пісню «Що за
того Петруся била мене матуся», яка за текстом дуже пасує
до сюжетної ситуації твору. Пісня контрастує з пережи
ваннями Наталки і вносить розрядку в сцену зустрічі
Наталки й Петра.
Іншою контрастною інтонаційною сферою змальо
ваний Возний. Для його характеристики І. Котляревський
обирає жанр сатиричного канта Г. Сковороди «Всякому
городу нрав і права», у якому дещо змінює текст. Ця пісня
Возного є по суті викладом його моральних принципів:
Всяк, хто не маже, то дуже скрипить,
Хто не лукавить, то ззаду сидить;
Всякого рот дере ложка суха Хто ж єсть на світі, щоб був без гріха?
Для цієї пісні Возного характерна наспівно-деклама
ційна мелодика з танцювальними елементами. Дещо паро
дійно звучить пісня «От юних літ не знал я любові» з малорозвиненою (примітивною) мелодикою з танцювальними
елементами, якою Возний освідчується Наталці в коханні.
Саме завдяки мелодиці цієї «любовної арії» вся сцена набу218
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ла комічних рис. З комічною сферою опери пов’язані й дві
жартівливі танцювальні пісні, які співає Виборний: «Дід
рудий, баба руда», «Ой під вишнею, під черешнею». Отже,
пісенний матеріал, пов’язаний з Возним і Виборним з пере
важанням малорозвиненої наспівно-декламаційної і тан
цювальної мелодики, контрастує з емоційно виразовою,
наспівною ліричною мелодикою широкого дихання в піс
нях Наталки та Петра. Музичними засобами яскраво вира
жається контраст цих образів. Тобто в інтонаційній драма
тургії опери використано принцип контрасту.
У «Наталці Полтавці», крім сольних номерів, є й дуе
ти і тріо. Дует співають Возний і Виборний «Ой доля люд
ская — доля єсть сліпая». Цим дуетом І. Котляревський
вносить в оперу філософський струмінь. У ньому звучить
мотив «долі людської» як «долі сліпої», яка «часто слу
жить злим, негідним і їм помагає. Добрі терплять нужду,
по миру товчуться». Цей мотив «примхливої долі» харак
терний для романтиків.
В опері є й любовний дует Наталки і Петра, у якому
звучить ідея Божої підтримки закоханим, а також тріо
Виборного, Терпилихи та Наталки, у якому виражається
ідея «сімейної згоди». Згоду в сімействі І. Котляревський
розумів, мабуть, ширше, — і як згоду в суспільстві, як наці
ональну згоду.
Наприкінці опери співає хор. Його радісний харак
тер, пов’язаний з щасливою розв’язкою конфлікту («На
пинаймо веселиться, Час нам сльози осушить»), У цьому
хорі висловлюються важливі думки, сконцентровані
в останньому моралізуючо-дидактичному куплеті. У ньому
підкреслюється ідея Божої допомоги та гуманного став
лення до бідних:
Коли хочеш буть щасливим,
То на Бога полагайся;
Перенось все терпеливо
І на бідних оглядайся.

В опері звучала й оркестрова музика. Про це свідчать
такі ремарки: «Музыка начинает играть прелюдиум»,
«По мере приближения Виборного к оркестру».
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«Москаль-чарівник ». Цей твір, як і «Наталка
Полтавка», був поставлений у Полтавському театрі 1819р.,
а опублікований без музики І. Срезневським в «Украин
ском сборнике» (Харків, 1841). І. Котляревський визначив
жанр цього твору як опера, але він має ознаки водевільно
го жанру: стрімкість дії, елементи фантастики, трансфор
мація дійових осіб, жартівливі танцювальні пісні. У пер
шодруку «Москаль-чарівник» названо водевілем. Його
сюжет міг бути запозичений з якогось літературного твору
або фольклору. У світовій літературі був поширений сюжет
про жінку, яка обманює чоловіка, та кмітливого солдата
(або іншого представника мандрівного люду), який хит
рощами з’ясовує ситуацію. Він проганяє залицяльника, а
сам користується нагодою повечеряти. Однак у фабулі
«Москаля-чарівника» не повторено жодного з його ймові
рних художніх прототипів. У сюжеті «Москаля-чарівника»
Тетяна вірна своєму чоловікові Михайлові Чупруну. Вона
насміхається над залицяльником - міським писарем Финтиком, який приїхав у їхнє село. Персонажі «Москалячарівника» взяті з реального українського життя. Це український селянин-чумак Михайло Чупрун та його дру
жина Тетяна з яскравими національними характеристи
ками; дрібний чиновник Финтик і солдат Лихой.
У водевілі «Москаль-чарівник» музика відіграє велику
роль. І. Котляревський використав 13 музичних номерів. Це
переважно сольні пісні, але є й дует Фиптика і Солдата
(№ 3), тріо (Тетяни, Михайла і Финтика). У кінці співав хор
(усі персонажі) з сольними виступами Финтика й Тетяни.
Ноти майже всіх музичних номерів «Москалячарівника» не збереглися. Три пісні з цього твору (дві пісні
Тетяни «Ой не відтіль віє вітер» та «Ой, служивий» і пісня
Михайла «З того часу, як женивсь») були опубліковані в
Петербурзі у збірнику «Северные звезды. Собрание роман
сов и песен для пения с аккомпанементом фортепиано» .
Ці самі пісні увійшли також до збірника творів для голосу
220

XIX століття
й фортепіано, який у 1872 р. видав А. Йогансен1. Але не ві

домо, чи саме ці пісні виконувалися при перших по
становках «Москаля-чарівника» в Полтаві.
У водевілі «Москаль-чарівник» використано деякі
українські народні пісні: «З того часу, як женивсь» (пісня
Михайла з третьої дії), «Ой був та нема, та поїхав до мли
на»; близькою до народної є пісня Тетяни «Ой не відтіль
віє вітер».
Тексти музичних номерів дають підстави вважати,
що музика в «Москалі-чарівнику» виконувала важливу
драматургічну функцію. Вона надавала творові веселого й
життєрадісного тонусу. Опубліковані три пісні (Тетяни та
Михайла), а також віршові особливості музичних номерів
свідчать про те, що у водевілі в піснях Тетяни («Ой, не від
тіль віє вітер», «Ой, служивий», «Будь у мене мужичок з
кулачок») та Михайла («З того часу, як женивсь») викори
стані танцювальні мелодії з українською народною ритмі
кою. Пісні Тетяни й Михайла в тріо № 12 також побудова
ні на українських танцювальних інтонаціях.
Іншу інтонаційну сферу — енергійну й рішучу (виходя
чи з тексту) мала партія солдата («Меня зовут Лихой», «Ну,
знай,Чупрун, что я — колдун»). Разом із Тетяною він виконує
любовний кант «Больно сердцу мила друга не иметь».
Финтик у водевілі охарактеризований здебільшого
жанром світського канта, який ще на початку XIX ст. був
поширений у міському побуті. Близькою до любовних кан
тів є його «любовна» пісня «Тобою восхищенный», яку він
співає Тетяні (ситуація нагадує спів «любовної» пісні Воз
ним Наталці). Тетяна не сприйняла цю пісню Финтика, що
здалася їй чудною. Финтик називає ще й інші пісні, які він
знає: «С первых весны», «Все забавы», «То теряю», «Не
прельщай мене, драгая!» таін. Це — поширені в той час
світські канти, зафіксовані в рукописних збірниках. Тетяна
1 Історія української музики : у 6 т. — Т. 1 : Від найдавніших часів
до середини XIX ст. — К., 1989. — 448 с. Ці пісні опубліковані: Хресто
матія української дожовтневої музики : у 3 ч. — Ч. 1 / упоряд. та комен
тарі О. Я. Шреєр-Ткаченко. — К., 1974. —С. 69 — 71.
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«Москаль-чарівник». Цей твір, як і «Наталка
Полтавка», був поставлений у Полтавському театрі 1819 р.,
а опублікований без музики І. Срезневським в «Украин
ском сборнике» (Харків, 1841). І. Котляревський визначив
жанр цього твору як опера, але він має ознаки водевільно
го жанру: стрімкість дії, елементи фантастики, трансфор
мація дійових осіб, жартівливі танцювальні пісні. У пер
шодруку «Москаль-чарівник» названо водевілем. Його
сюжет міг бути запозичений з якогось літературного твору
або фольклору. У світовій літературі був поширений сюжет
про жінку, яка обманює чоловіка, та кмітливого солдата
(або іншого представника мандрівного люду), який хит
рощами з’ясовує ситуацію. Він проганяє залицяльника, а
сам користується нагодою повечеряти. Однак у фабулі
«Москаля-чарівника» не повторено жодного з його ймові
рних художніх прототипів. У сюжеті «Москаля-чарівника»
Тетяна вірна своєму чоловікові Михайлові Чупруну. Вона
насміхається над залицяльником - міським писарем Финтиком, який приїхав у їхнє село. Персонажі «Москалячарівника» взяті з реального українського життя. Це український селянин-чумак Михайло Чупрун та його дру
жина Тетяна з яскравими національними характеристи
ками; дрібний чиновник Финтик і солдат Лихой.
У водевілі «Москаль-чарівник» музика відіграє велику
роль. І. Котляревський використав 13 музичних номерів. Це
переважно сольні пісні, але є й дует Финтика і Солдата
(№ 3), тріо (Тетяни, Михайла і Финтика). У кінці співав хор
(усі персонажі) з сольними виступами Финтика й Тетяни.
Ноти майже всіх музичних номерів «Москалячарівника» не збереглися. Три пісні з цього твору (дві пісні
Тетяни «Ой не відтіль віє вітер» та «Ой, служивий» і пісня
Михайла «З того часу, як женивсь») були опубліковані в
Петербурзі у збірнику «Северные звезды. Собрание роман
сов и песен для пения с аккомпанементом фортепиано» .
Ці самі пісні увійшли також до збірника творів для голосу
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й фортепіано, який у 1872 р. видав А. Йогансен1. Але не ві

домо, чи саме ці пісні виконувалися при перших по
становках «Москаля-чарівника» в Полтаві.
У водевілі «Москаль-чарівник» використано деякі
українські народні пісні: «З того часу, як женивсь» (пісня
Михайла з третьої дії), «Ой був та нема, та поїхав до мли
на»; близькою до народної є пісня Тетяни «Ой не відтіль
віє вітер».
Тексти музичних номерів дають підстави вважати,
що музика в «Москалі-чарівнику» виконувала важливу
драматургічну функцію. Вона надавала творові веселого й
життєрадісного тонусу. Опубліковані три пісні (Тетяни та
Михайла), а також віршові особливості музичних номерів
свідчать про те, що у водевілі в піснях Тетяни («Ой, не від
тіль віє вітер», «Ой, служивий», «Будь у мене мужичок з
кулачок») та Михайла («З того часу, як женивсь») викори
стані танцювальні мелодії з українською народною ритмі
кою. Пісні Тетяни й Михайла в тріо № 12 також побудова
ні на українських танцювальних інтонаціях.
Іншу інтонаційну сферу — енергійну й рішучу (виходя
чи з тексту) мала партія солдата («Меня зовут Лихой», «Ну,
знай,Чупрун, что я — колдун»). Разом із Тетяною він виконує
любовний кант «Больно сердцу мила друга не иметь».
Финтик у водевілі охарактеризований здебільшого
жанром світського канта, який ще на початку XIX ст. був
поширений у міському побуті. Близькою до любовних кан
тів є його «любовна» пісня «Тобою восхищенный», яку він
співає Тетяні (ситуація нагадує спів «любовної» пісні Воз
ним Наталці). Тетяна не сприйняла цю пісню Финтика, що
здалася їй чудною. Финтик називає ще й інші пісні, які він
знає: «С первых весны», «Все забавы», «То теряю», «Не
прельщай мене, драгая!» таін. Це — поширені в той час
світські канти, зафіксовані в рукописних збірниках. Тетяна
1 Історія української музики : у 6 т. — Т. Г: Від найдавніших часів
до середини XIX ст. - К., 1989. - 448 с. Ці пісні опубліковані: Хресто
матія української дожовтневої музики : у 3 ч. — Ч. 1 / упоряд. та комен
тарі О. Я. Шреєр-Ткаченко. — К., 1974. — С. 69 — 71.
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пропонує Финтику заспівати пісню «Ой, не відтіль віє ві
тер», близьку до селянських народних пісень, але Финтик
знає її «трохи-немного». Отже, протиставлення цих двох
персонажів- сільської жінки Тетяни і міського писаря
Финтика дається й на музичному рівні: Тетяна охаракте
ризована народною пісенною сферою, а Финтик - міським
світським кантом. До канта близька і його пісня-каятгя
«Помилуйте, вас прошу».
Таким чином, сольні номери відіграють важливу
роль у характеристиці персонажів. Заключний хор у «Москалі-чарівнику», як і в «Наталці Полтавці», має моралізу
ючий характер:
Треба дружно з людьми жити,
Треба так жінок любити,
Щоб од Бога не гріх,
Щоб і людям не сміх.
Водевіль І. Котляревського «Москаль-чарівник» та
кож набув великої популярності. Він тривалий час був у
репертуарі багатьох театральних колективів в Україні.
У постановках «Наталки Полтавки» і «Москалячарівника» в Полтавському театрі брав участь М. С. Щепкін,
виконуючи ролі Виборного (Макогоненка) та Михайла Чу
пруна. Завдяки М. Щепкіну музично-театральні твори
І. П. Котляревського «Наталка Полтавка» і «Москальчарівник» ставилися з успіхом в театрах Москви та Петер
бурга, куди він був запрошений. Російський письменник
першої половини XIX ст. С. Т. Аксаков (1791 - 1859) у статті
«Кілька слів про М. С. Щепкіна» писав: «М. Щепкін переніс
на російську сцену справжню малоросійську народність. До
нього ми бачили в театрі тільки грубі фарси, карикатуру на
співучу, поетичну Малоросію, Малоросію, яка дала нам
Гоголя! Щепкін через те міг це зробити, що його дитинство
і молодість минули на Україні, що він зріднився з її звичая
ми і мовою. Чи можна забути Щепкіна в “Москалічарівнику” чи “Наталці Полтавці”?»1.
1 Аксаков С. Т Избранные сочинения. - М.; Л., 1949. - С. 572.
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Традиції І. Котляревського продовжив Г$и: $%7
Фе3 $ вич Кв%Gк(-Ос* в’'*е*к в музично-театраль
ному творі «Сватання на Гончарівці», названому
оперою. Твір написаний у 1835 р., а опублікований 1836 р.
(друге видання — 1840 р.). Уперше ця опера була поставле
на в Харкові у 1836 році.
У «Сватанні на Гончарівці» виведені образи простих
людей з народу: молоді закохані Уляна та Олексій, нещас
лива й сварлива Одарка (мати Уляни) та її п’яничкачоловік Прокіп Шкурат. Як і в «Москалі-чарівнику»
І. Котляревського, тут виводиться військовий персонаж —
бувалий відставний солдат Скорик (дядько Олексія). їм
протиставляється багач Кандзюба, який хоче одружити
свого пришелепкуватого сина Стецька з Уляною.
У характеристиках персонажів та в розгортанні дії
значну роль відіграє музика, якою насичений весь твір.
І. Квітка-Основ’яненко створив музичну драматургію п’єси.
Авторство музики не відоме, і поки що не знайдено ноти її
музичних номерів. Протягом тривалого життя на сцені
«Сватання на Гончарівці» музичний матеріал, очевидно,
був не стабільний.
У 1909 р. опубліковано клавір «Сватання на Гончарі
вці» К. Стеценка, і відтоді твір виконується з музикою цьо
го композитора.
Як свідчить вербальний текст п’єси, музична драма
тургія «Сватання на Гончарівці» складається з багатьох
сольних номерів, ансамблів (дуетів, тріо, хорів). Музичні
номери відіграють значну роль у характеристиці персона
жів. На початку твору як вихідна «арія» звучить жартівли
ва хмільна пісня Прокопа Шкурата «Спить жінка, не чує,
що мужик її мандрує», що є народною піснею, якою харак
теризується цей персонаж.
Найяскравішою характеристикою Уляни є лірична
пісня «Хусточко ж моя шовковая», у якій розкрито пере
живання героїні через те, що її хочуть віддати за нелюба.
У цій пісні Г. Квітка-Основ’яненко, очевидно, використав
народну пісню-романс «Хусточко ж моя» зі збірника
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Олексія Гулака-Артемовського (1868). Примітивними піс
нями охарактеризований
Стецько
(«На курочці
пір’ячко рябоє», «Ішов Стецько льодом» та ін.). При пер
шій появі солдат Скорик співає пісню рішучого харак
теру «Лиш умей за дело взяться».
Значну драматургічну роль в опері відіграють досить
численні вокальні ансамблі. У них розвивається дія, харак
теризуються персонажі, з’ясовуються стосунки між ними,
передаються переживання героїв. З’ясування стосунків
відбувається в комічному дуеті Одарки і Прокопа (перша
дія), у якому енергійна жінка сварить п’яного чоловіка.
Цей дует міг бути прототипом для комічного дуету Одарки
й Карася в «Запорожці за Дунаєм» С. Гулака-Артемов
ського. У тріо Стецька, Одарки і Прокопа (наприкінці
першої дії) дається комічна характеристика Стецька через
його ненаситність («Каші хочу, каші, каші» і т. ін.). У лірико-драматичних дуетах Уляни й Олексія передаються пе
реживання геро'ів; вони клянуться у вірності. Особливим
драматизмом пройнятий дует Уляни й Олексія «Матусе
нько ріднесенька» (друга дія), у якому вони благають
Одарку «не розривати щирої любові». Вокальні ансамблі
іноді перериваються репліками персонажів, як це просте
жується в тріо з першої дії, у якому Кандзюба, Одарка і
Прокіп домовляються про одруження Уляни зі Стецьком.
Новим явищем було включення в оперу обрядо
вих хорів. У сцені сватання дівчата співають пісні з ве
сільного обряду («Та ти, душечко, наша Уляно!», «Ой чо
му, чому в сім новім дому»). Ці хори надали сцені етно
графічно-національного характеру.
Отже, у першій третині XIX ст. відбувалося станов
лення української національної діалогічної народнопобутової опери та водевілю. У музично-театральних тво
рах виводяться прості народні персонажі, наділені висо
кими моральними якостями. їм протиставляються багатії,
представники влади, міські писарі з їх аморальною пове
дінкою, яку автори засуджують. У змалюванні таких пер
сонажів простежуються комічні й сатиричні риси.
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Романтичні риси найяскравіше проявляються в му
зичних номерах, у яких правдиво й емоційно передається
переживання героїв, а також в опорі авторів на фольклор,
насамперед на ліричну народну пісню та пісню-романс.
Усе це сприяло «ліризації» перших опер.
У створенні опер та водевілів на цьому етапі основну
роль відігравали письменники, які були добре обізнані з
фольклором. їм належить й укладання музичної складової
цих творів.
Музична частина складалася з кількох сольних но
мерів, ансамблів; зрідка співав хор (переважно в кінці опе
ри). Є вказівки, що грав й оркестр. Через пісню давалася
характеристика персонажів. Значну драматургічну роль
відігравали вокальні ансамблі (особливо в театральних
творах Г. Квітки-Основ’яненка). Письменники включали у
вистави народні пісні (найчастіше ліричні, танцювальножартівливі, рідше — лірико-епічні, обрядові), популярні
зразки міської пісні-романсу, канти. Вони використовува
ли фольклорні зразки, пісню-романс чи канти як цитати (з
автентичним текстом або його змінами) або як мелодичну
основу для авторського тексту.
Музично-театральні твори першої третини XIX ст.
«Наталка Полтавка» і «Москаль-чарівник» І. Котляревсько
го та «Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-Основ’яненка бу
ли дуже популярними протягом усього XIX ст. Вони впли
нули на розвиток української національної опери, а також
і на українську драматургію, у якій часто використовувала
ся музика.

СO V фо н і я н [ @ і д о V о г о а @ т о ра . Вірогідно, на
початку XIX ст. виникла симфонія (д-тоІГ) невідомого ав
тора. На копії партитури цієї симфонії зазначено, що це
21 -ша симфонія М. Д. Овсянико-Куликовського, яка вико
нувалася на відкритті Одеського театру в 1809 р. Питання
авторства цієї симфонії переросло в детективну історію.
Скрипаль і відомий одеський колекціонер М. Гольдштейн,
який знайшов цю симфонію, твердив, що вона походить з
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початку XIX сг. і її автором є М. Д. Овсянико-Куликовський,
але оригіналу цієї симфонії дослідники в архівах не знай
шли. Згодом М. Гольдштейн оголосив симфонію своєю під
робкою. Створена спеціальна комісія дійшла висновку, що
М. Гольдштейн не міг написати такий твір. Українські му
зикознавці сходяться на тому, що ця симфонія - не підроб
ка, а твір невідомого композитора початку XIX ст.1
Симфонія, написана орієнтовно в 1809 р., є високоху
дожнім і професійно мистецьким твором. У ній яскраво
виражений класицистичний стиль, але наявні й окремі
романтичні риси. Крім того, відбувається змішання «чу
жого» і «свого». У класичних стильових рисах симфонії
простежуються загальноєвропейські тенденції. До них на
лежить чотиричастинний цикл: перша частина - сонатне
Allegro; друга частина - повільне Adagio; третя частина Менует; четверта частина- швидкий танцювальний фі
нал, написаний у формі рондо-сонати. В основі симфонії класична гармонія з її формотворчими і виразовими мож
ливостями; квадратні структури і мотивний розвиток, а
також класична оркестровка. З класичним симфонізмом
симфонію невідомого автора єднає легкість і «темпераме
нтна веселість» у швидких частинах. У загальноєвропей
ських класичних традиціях створені основні теми першої
частини: жвава й світло-радісна головна партія, а також
побічна, якій властива граціозність та деяка ліричність і
яка не вносить яскравого контрасту до головної партії;
грайлива завеершальна партія - у ній відчутні впливи буфонного оперного тематизму; у закінченні фраз у другій
частині простежуються «галантні» (секундові) інтонації.
Див. про це у статті: Довженко В. Повернути народові твір
минулого // Радянська культура. - 1959. - 22 березня. З’явилися про це
статті і в 1994- 1995 рр.: Гольдштейн М. Хто написав симфонію
Овсянико-Куликовського № 21? // Музика. - 1994. - № 1. - С. 24 - 25;
Цалай-Якименко О. Шедевр- не містифікація // Музика.- 1995 № 2. - С. 24 - 25; передрук статті С. Людкевича та О. Цалай: «Ще раз
про симфонію Овсянико-Куликовського» // Музика,- 1995.- №2.—
С. 26 - 27.
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Але при цьому окремі теми й частини симфонії пройняті
українським духом. Класичний стиль у симфонії невідомо
го автора оновився українським народним колоритом —
пісенним ліризмом і танцювальними ритмами. У тріо ме
нуету композитор використовує цитату — ліричну народну
пісню «Ой під горою, під перевозом» (інший текстовий
варіант «Сонце низенько, вечір близенько»). Однак зде
більшого йдеться про авторський тематизм, у який вкрап
лені фольклорні елементи.
У ліричній музичній образності симфонії з її емоцій
ною виразністю найяскравіше проявилися передромантичні риси. У ліричному тематизмі відчутні жанрові джерела
української пісні-романсу, що й надало йому наспівності.
Такий тематизм з виразною національною специфікою є в
кожній з чотирьох частин і часто контрастує з іншими те
мами симфонії. Це простежується у повільному вступі,
який на початку є тематично самостійним і контрастує з
темами першої частини. Контраст між повільним вступом і
головними темами першої частини більший, ніж між го
ловною та побічною партіями. Окремі ліричні інтонації
вступу «вторгаються» в репризу першої частини, загаль
мовуючи її швидкий рух. З першою частиною контрастує
друга — «Романс», у якій особливо яскраво відчутні зв’язки
з українською піснею-романсом.
Наспівно-ліричний тематизм із мелодикою у вальсо
вому ритмі (народна пісня «Ой під горою, під перевозом»)
є і в тріо менуету (третя частина); він теж контрастує з
крайніми частинами тричастинної форми. У четвертій час
тині також простежується контраст між темою рефрену
молодецько-завзятого характеру та епізодом, написаним у
ре-мінорі. Хоч цей епізод асоціюється з плавним дівочим
танцем, проте його тематизмові теж властива наспівна лі
ричність; він набуває яскравої емоційної виразності в про
цесі розвитку.
Українська національна специфіка проявилася й у
втіленні народно-жанрового танцювального начала. Тра
диційний жанр менуету в третій частині набув українсько227
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го народного колориту. Але найяскравіше цей колорит ви
ступає в іскристо-темпераментному фіналі- «Козачку».
Цей фінал сприймається як народно-жанрова картина.
Композитор використовує прийоми класичної полі
фонії (подвійне фугато в епізоді четвертої частини), а та
кож прийоми народного багатоголосся з підголосковим
веденням голосів, що свідчить про поєднання загальноєв
ропейської техніки з народними засобами виразності.
Завдяки оновленню змісту симфонії модифікувався
класичний цикл: повільна частина стала романсом, а тан
цювальний фінал - козачком. У симфонії невідомого ав
тора початку XIX ст. кристалізувалися ті риси української
симфонічної музики, які набудуть розвитку в другій поло
вині XIX ст.

Ка V [ рн о -ін A т рB V [ н т а R P н а V B S O Q а . Поряд з
аматорською інструментальною музикою, яка використо
вувалася в домашньому побуті, у перших десятиліттях
XIX ст. виникли художньо довершені й професійні камер
но-інструментальні твори, у яких простежується станов
лення романтичного стилю. Про це свідчить зрос
тання у творах емоційно-чуттєвої виразності порівняно з
попереднім періодом, виділення індивідуалізованого лірико-психологічного начала, звертання до народних обра
зів і використання українського фольклору, а також пісніромансу. В інструментальних творах простежуються дві
тенденції: засвоєння здобутків європейської романтичної
музики (орієнтація на традиційні романтичні жанрові мо
делі), використання народнопісенних та танцювальних
джерел переважно в цитатному вигляді. Композитори пи
шуть у типовому для романтизму жанрі інструментальної
мініатюри, але звертаються й до варіацій, сонатної форми,
яка в них наповнюється новим змістом. Творці камерноінструментальної музики добре володіли інструментами,
для яких писали, а деякі автори були й концертуючими
виконавцями.
Ф $GеF%(**( музик(. У XIXст. фортепіано
стає найулюбленішим інструментом романтиків. Цей уні228
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версальний інструмент дуже підходив для відображення
романтичного світосприйняття через те, що давав співучий
звук і багатство тембрових барв; на ньому можна було повною мірою втілити багатоманітну ліричну образну сферу,
розмаїтість почуттєвих нюансів. Фортепіано має невичерпні
можливості туше й обертонно-педальної злитності звучан
ня, що було так необхідне для виконання романтичної
музики.
Біографічних відомостей про композиторів, які пи
сали українську фортепіанну музику цього періоду, на
жаль, збереглося дуже мало; не всі твори дійшли до нашо
го часу, а деякі вміщені лише в давніх виданнях.
Зачинателем романтизму в українській фортепіанній
музиці став талановитий композитор і піаніст Олекс(*3$
Ів(* вич Лиз :уб (1790 - 1839). Він народився в Україні
на Чернігівщині у дворянській сім’ї, родовід якої походив з
української козацької старшини. Спочатку О Лизогуб здо
був домашню освіту, а потім продовжив навчання в гімна
зії Московського університету, у якому викладали й музи
ку. О. Лизогуб закінчив також привілейований пажеський
корпус (військовий навчальний заклад для дворян) у Пе
тербурзі. Після навчання обрав військову кар’єру. З 1809 р.
служив військовим у Москві, Петербурзі, в Україні та
Польщі; брав участь у Вітчизняній війні 1812 р. Про музи
чну освіту О. Лизогуба прямих свідчень поки що не знай
дено, проте відомо, що в 1804 р. він грав «на клавікордах»
під час урочистостей у Московському університетському
пансіоні. О. Лизогуб був знаний як композитор,
піаніст і співак.
У сучасних виданнях опубліковано такі твори
О. Лизогуба: Ноктюрни № 1 (Es-duf), № 2 (As-dur),
Мазурка (Es-dur), чотири цикли варіацій: на теми україн
ських народних пісень «Ой у полі криниченька», «Ой не
ходи, Грицю», на тему російської пісні «Среди долины
ровныя» та на тему романсу «В твоих прекрасных глазах».
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Ноктюрни О. Лизогуба — це типові романтичні мініа
тюри, у яких втілилися суб’єктивно-ліричні почуття.
Вважається, що зачинателем романтичного жанру ноктю
рну був ірландський композитор Дж. Фільд (1782 - 1837).
Значну частину свого життя (з 1802 р.) він прожив у Росії у Москві та Петербурзі. Там він творив як композитор,
виступав як піаніст і захоплював слухачів своєю романти
чною манерою фортепіанної гри; мав багато учнів
(О. Верстовський, О. Аляб’єв, О. Дюбюк, український істо
рик, етнограф і піаніст М. Маркевич та ін.). Невідомо, чи
навчався в нього О. Лизогуб, але немає сумніву, що він був
обізнаний із творчістю Дж. Фільда і чув його гру в Москві
або в Петербурзі.
Перші три ноктюрни Дж. Фільд написав 1812 р.,
інші- у 1817, 1821, 1833- 1835рр. Перший ноктюрн
О. Лизогуба був надрукований у Петербурзі в 1821 р.
Ноктюрни Ф. Шопена з’явилися з 1827 р. Отже, у жанрі
ноктюрну О. Лизогуб був продовжувачем традицій
Дж. Фільда і попередником Ф. Шопена.
Новий «романтичний світ» музики Дж. Фільда
сприйняв і підхопив О. Лизогуб. Його ноктюрни відзнача
ються професійною майстерністю; у них яскраво виражена
романтична образність і стилістика. У цих творах митця
відбився етап засвоєння досягнень західноєвропейського
фортепіанного романтичного стилю.
У наспівних ліричних мелодіях двох ноктюрнів про
стежується вплив романсу, що типово для цього жанру.
Мелодика ноктюрнів багата емоційно виразовими зворо
тами. Композитор використовує у мелодії широкі ходи
звуками акордів, стрибки, хроматизми, прикраси, ажурну
«опоетизовану» орнаментику (з виразовими інтонаціями),
типову для фортепіанного романтичного стилю. Мелодія
в ноктюрнах вільно розвивається на фоні супроводу гітар
ного типу.
Мазурка О. Лизогуба є зразком романтичної лірич
ної мініатюри, на якій позначилася романтична тенденція
ліризації та поетизації танцювальної музики.
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Для тем своїх варіацій О. Лизогуб обрав українські
народні пісні-романси «Ой у полі криниченька» та дуже
популярну «Ой не ходи, Грицю». Композитор створив
строгий (орнаментальний) тип варіацій (незмінними в них
є форма, тональність, гармонія, темп, метр).
Водночас у строгих варіаціях О. Лизогуба помітні
романтичні риси. Композитор опоетизовує в темах і варіа
ціях використані пісні, насичує їх лірично-почуттєвими
нюансами. Два варіаційні цикли пройняті ліризмом, що
наближає їх до романтичної музики. У них композитор
використав мелодично-виразову орнаментику, контраст
між ліричним і рухливо-грайливим тематизмом.
Романтичні стильові риси простежуються і у форте
піанній творчості композитора, піаніста й педагога
Йосипа Витвицького (1813 — 1866). Він походив зі збід
нілого роду польських дворян Волинської губернії. Освіту
здобув у Варшаві. Більшу частину свого життя прожив у
Києві. Протягом 25 років Й. Витвицький працював викла
дачем фортепіано в Інституті шляхетних дівчат у Києві й
багато зробив для виховання піаністів-виконавців, а також
і для збагачення фортепіанного репертуару професійною
музикою, технічно досить складною. Один із творів
Й. Витвицького пов’язаний із визвольною боротьбою
польського народу («Підношення Костюшкові»). У дороб
ку композитора є полонези, пісні без слів, вальси, кадрилі,
українські танці та ін.
У фортепіанній творчості Й. Витвицький звертався
до української тематики та фольклору. Серед них є про
грамні твори «Прогулянка пароплавом по Дніпру»,
«Натхнення річкою Борисфен»1. У традиціях раннього ро
мантизму написані варіації під назвою «Українка» (1836)
на тему української народної пісні «Зібралися всі бурлаки
до одної хати». Хоч ці варіації ще належали до строгих,
проте в них є ознаки, які свідчать про відхід від цього типу
варіацій. Порівняно з темою, у варіаціях є відмінності 1 Борисфен - назва Дніпра у творах давньогрецьких та римських

істориків.
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темпові, масштабні, незначні гармонічні. У темі варіацій
композитор модифікував народну пісню в напрямку поси
лення лірично-чуттєвого начала, орнаментував її мелоди
ку. Таким чином Й. Витвицький наблизив тему до роман
тичного стилю. Цьому варіаційного циклу властива лірич
на та романтично-патетична образність. Митець викорис
тав характерну для стилістики романтизму віртуозну тех
ніку з мелодично виразовими інтонаціями. У цих варіаціях
простежується явище змішування «свого» ( народна пісня)
і «чужого» (західноєвропейська романтична стилістика).

У ранньоромантичному стилі писав свої твори й АдамЯ* (И :(**) Б($цицьки7 (? - 1843). Ліризм і роман
тичне світосприйняття притаманні його мініатюрам
«Вальс», «Мазурка». Ці твори свідчать, що композитор до
бре знав виражальні можливості фортепіано.

Примітним явищем стала поява фортепіанних обро
бок українських народних пісень, створених відомим істо
риком,
письменником,
етнографом
і
музикантом
Мик л I А*3$%7 вичем М($кевичем (1804— 1860).
Його збірка «Народные украинские напевы, положенные
на фортепиано», у якій вміщено 66 українських народних
мелодій, вийшла друком у Москві 1840 р.
М. Маркевич був прекрасним піаністом. Він у Москві
вчився гри на фортепіано в Дж. Фільда і виступав у мос
ковських та петербурзьких салонах та в Україні. Анонім
ний рецензент в «Художественной газете» (1840, № 9) пи
сав, що Маркевич «один из превосходных пианистов
фильдовской очаровательной грациозной школы»1.
Відомий художник Л. М. Жемчужников у своїх спо
гадах про М. Маркевича, якого він добре знав, відзначав,
що той любив український народ, «розумів дух української
музики й підготував збірку українських пісень із нотами,
який складався з 150 пісень» .12
1 Мудзалевский В. Русское фортепианное искусство. — Л., 1961. С. 125.
2 Жемчужников Л. Заметка к статье: «Воспоминание о
Н. А. Маркевиче» // Основа. - 1861. - Февраль. - С. 186 - 187.
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Збірка M. Маркевича «Народные украинские напе
вы, положенные на фортепиано» нині є бібліографічною
рідкістю. У ній зібрано переважно пісні-романси, ліричнопобутові, танцювальні пісні, але є й історичні пісні. Деякі з
них опубліковані у виданні: «Українська фортепіанна му
зика» (Вип. 2.- К., 1973). У своїх обробках М. Маркевич
використовував переважно просту гомофонно-гармонічну
фактуру й тональну ладову систему. У збірці М. Маркевича
розкрито багатий світ тематики й образності та мелодичне
багатство українських народних пісень. У журналі «Сын
отечества» (1840, т. 2) рецензент підкреслював, що «тут вся
Малороссия с её старым казачеством, её важным весельем
и унылою печалью, с мелодией грусти и живостью плясо
вого напева»1.

Музику для ск$иFки, зокрема й віртуозні твори
з українською народнопісенною основою, писав найвидатніший український скрипаль перших десятиліть XIX ст.
Г(в$ил А*3$%7 вич Р(чи*ськи7 (1777- 1843). Він
був найкращим на той час скрипалем-віртуозом в Україні
та в Росії. Гаврило Рачинський - син відомого українсько
го композитора, зачинателя жанру класицистичного духо
вного хорового концерту другої половини XVIII ст. Андрія
Рачинського, який певний час був регентом капели геть
мана, графа К. Г. Розумовського.
Гаврило Рачинський народився в Україні у місті Новгороді-Сіверському. Він здобув удома добру музичну осві
ту, опанував гру на скрипці під керівництвом батька.
У1789 р. Гаврило Рачинський вступив до Київської акаде
мії, а 1795 р. перевівся до гімназії Московського універси
тету. Після закінчення університетської гімназії 1797 р.
Г. Рачинського призначили вчителем «вищих музичних
класів» у цьому ж закладі, де він працював до 1805 р. З
цього часу Г. Рачинський часто виступав із концертами в
Москві, аз 1817 до 1823 р. жив у рідному місті Новгороді-

1 Сын отечества. - 1840. - Т. 2.
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Сіверському й гастролював містами України, зокрема ви
ступав у 1818 р. на знаменитому контрактовому ярмарку в
Києві. Після 1823 р. він гастролював у Росії (в Москві,
Нижньому Новгороді, Твері, Курську, Калузі, Петербурзі).
У 30-х роках він важко захворів на туберкульоз. У 1839 р.
повернувся до Новгорода-Сіверського, а 1843 р. помер
у рідному місті.
Тогочасні критики писали, що Г. Рачинський як
скрипаль мав такий самий великий талант, як і його попе
редник І. Хандошкін. Велике захоплення аудиторії викли
кали його варіації на українські та російські народні пісні,
яких він створив чимало.
До нашого часу дійшло мало творів Г. Рачинського,
та й ті друкувалися переважно в давніх виданнях. Цей
композитор написав чимало варіацій на теми українських
та російських народних пісень. Серед них — варіації на такі
українські народні пісні: «Віють вітри, віють буйні»,
«Ой кряче, кряче молоденький ворон», «Чом, цигане, не
ореш?» тощо. Крім того, Г. Рачинський писав полонези,
вальси та інші твори для скрипки.
У скрипковій музиці Г. Рачинського помітне заро
дження романтичних рис. Про це свідчить значне місце в
його творчості української та російської народної пісні.
Г. Рачинський розвивав колористично-темброві можливо
сті скрипки (видобування звука щипком, удари тростиною
смичка, гра на підставці, глісандо та ін.). У скрипковій фак
турі композитор використовує прийоми романтичної
скрипкової техніки.
З віолончельної музики до нашого часу дій
шла соната для віолончелі з фортепіано Іллі Івановича
Лизогуба (1787 — 1867). Ілля Лизогуб є братом піаніста й
композитора Олександра Лизогуба. Вони навчалися в гім
назії Московського університету, мабуть, у Гаврила
Рачинського. Обидва брати виступали в концертах гімназії.
З 1807 р. І. Лизогуб був на військовій службі, брав
участь у Вітчизняній війні 1812 р. — у битвах під Бородіно,
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під Бауценом, Лейпцигом. У чині полковника він 1821 р.
пішов у відставку. Потім якийсь час жив за кордоном, а
згодом із братом Андрієм поселився в містечку Седневі на
Чернігівщині, де мав свій маєток.
У 1819 р. І. Лизогуб одружився з Єлизаветою Іванів
ною Гудович - талановитим музикантом, сестрою віолон
челіста Андрія Івановича Гудовича, якому й присвятив
свою віолончельну сонату.
І. Лизогуб належав до масонської ложі «Об’єднаних
слов’ян» у Києві. Він був українським патріотом, підтри
мував дружні стосунки з Т. Шевченком. їх об’єднувала лю
бов до України і вболівання за п долю. Т. Шевченко гостю
вав у братів Лизогубів (Іллі та Андрія) в Седневі, якийсь
час творив там поезію й писав картини. Так, 1846 р. в Сед
неві Т. Шевченко намалював портрет братів Лизогубів. Ра
зом із братом Андрієм Ілля Лизогуб матеріально допома
гав Т. Шевченкові під час його заслання і був серед тих, хто
клопотався про звільнення поета.
Як відзначив дослідник М. Степаненко, більшість
творів І. Лизогуба загинуло під час пожежі 1883 року'. На
щастя, до нашого часу дійшов його високохудожній твір віолончельна соната, опублікована у Дрездені у 20-х роках.
Це ранньоромантична тричастинна соната (Allegro,
Adagio, Moderate), у якій композитор використав структу
ру класичного циклу: Перша частина- сонатне allegro.
Друга частина повільна, написана в тричастинній формі.
Третя частина - форма рондо. Але, на відміну від класич
них циклів, композитор наповнив цикл емоційно виразо
вою лірикою, яка домінує в трьох частинах (за винятком
рішучої завершальної партії, яка нагадує класичний тема
тизм) та об’єднує їх. У сонаті передано переважно світлі
тони лірики: у першій частині - емоційно-піднесена і
схвильована лірика; у другій переважає задушевна лірика
(за винятком сумно-ліричного середнього розділу), а в
1 Степаненко М. Б. Фортепианное искусство Украины в долысенковский период: дисс.... канд. искусствоведения. - К., 1989. - С. 130.
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Сіверському й гастролював містами України, зокрема ви
ступав у 1818 р. на знаменитому контрактовому ярмарку в
Києві Після 1823 р. він гастролював у Росії (в Москві,
Нижньому Новгороді, Твері, Курську, Калузі, Петербурзі).
У 30-х роках він важко захворів на туберкульоз. У 1839 р.
повернувся до Новгорода-Сіверського, а 1843 р. помер
у рідному місті.
Тогочасні критики писали, що Г. Рачинський як
скрипаль мав такий самий великий талант, як і його попе
редник І. Хандоппан. Велике захоплення аудиторії викли
кали його варіації на українські та російські народні пісні,
яких він створив чимало.
До нашого часу дійшло мало творів Г. Рачинського,
та й ті друкувалися переважно в давніх виданнях. Цей
композитор написав чимало варіацій на теми українських
та російських народних пісень. Серед них - варіації на такі
українські народні пісні: «Віють вітри, віють буйні»,
«Ой кряче, кряче молоденький ворон», «Чом, цигане, не
ореш?» тощо. Крім того, Г. Рачинський писав полонези,
вальси та інші твори для скрипки.
У скрипковій музиці Г. Рачинського помітне заро
дження романтичних рис. Про це свідчить значне місце в
його творчості української та російської народної пісні.
Г. Рачинський розвивав колористично-темброві можливо
сті скрипки (видобування звука щипком, удари тростиною
смичка, гра на підставці, глісандо та ін.). У скрипковій фак
турі композитор використовує прийоми романтичної
скрипкової техніки.

З в% л *чель* ї музики до нашого часу дій
шла соната для віолончелі з фортепіано Ілл% Ів(* вич(
Лиз :уб( (1787 - 1867). Ілля Лизогуб є братом піаніста й
композитора Олександра Лизогуба. Вони навчалися в гім
назії Московського університету, мабуть, у Гаврила
Рачинського. Обидва брати виступали в концертах гімназії.
З 1807 р. І. Лизогуб був на військовій службі, брав
участь у Вітчизняній війні 1812 р. - у битвах під Бородіно,
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під Бауценом, Лейпцигом. У чині полковника він 1821 р.
пішов у відставку. Потім якийсь час жив за кордоном, а
згодом із братом Андрієм поселився в містечку Седневі на
Чернігівщині, де мав свій маєток.
У 1819 р. І. Лизогуб одружився з Єлизаветою Іванів
ною Гудович — талановитим музикантом, сестрою віолон
челіста Андрія Івановича Гудовича, якому й присвятив
свою віолончельну сонату.
І. Лизогуб належав до масонської ложі «Об’єднаних
слов’ян» у Києві. Він був українським патріотом, підтри
мував дружні стосунки з Т. Шевченком. їх об’єднувала лю
бов до України і вболівання за її долю. Т. Шевченко гостю
вав у братів Лизогубів (Іллі та Андрія) в Седневі, якийсь
час творив там поезію й писав картини. Так, 1846 р. в Сед
неві Т. Шевченко намалював портрет братів Лизогубів. Ра
зом із братом Андрієм Ілля Лизогуб матеріально допома
гав Т. Шевченкові під час його заслання і був серед тих, хто
клопотався про звільнення поета.
Як відзначив дослідник М. Степаненко, більшість
творів І. Лизогуба загинуло під час пожежі 1883 року1. На
щастя, до нашого часу дійшов його високохудожній твір віолончельна соната, опублікована у Дрездені у 20-х роках.
Це ранньоромантична тричастинна соната (Allegro,
Adagio, Moderate), у якій композитор використав структу
ру класичного циклу: Перша частина - сонатне allegro.
Друга частина повільна, написана в тричастинній формі.
Третя частина - форма рондо. Але, на відміну від класич
них циклів, композитор наповнив цикл емоційно виразо
вою лірикою, яка домінує в трьох частинах (за винятком
рішучої завершальної партії, яка нагадує класичний тема
тизм) та об’єднує їх. У сонаті передано переважно світлі
тони лірики: у першій частині- емоційно-піднесена і
схвильована лірика; у другій переважає задушевна лірика
(за винятком сумно-ліричного середнього розділу), а в
1 Степаненко М. Б. Фортепианное искусство Украины в долысенковский период: дисс.... канд. искусствоведения.—К., 1989. - С. 130.
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третій частині rondo грайливий рефрен змінюється підне
сено ліричним звучанням, у якому простежуються інтона
ційні зв’язки з першою частиною.
Про романтичні риси в цій сонаті свідчить широке
використання кантиленного тематизму, інструментально
го «співу», який притаманний більшості тем сонати.
Партії віолончелі й фортепіано є рівнозначними
у створенні музично-образного змісту сонати. Виразно
звучать переклички між партією віолончелі та фортепіано
у другій частині твору.
Соната відзначається мелодичним багатством; помі
тні зв’язки тематизму з піснею-романсом. Вона натхнена
талантом композитора, його високою професійною майс
терністю. Завдяки цьому соната І. Лизогуба і в наш час є
в репертуарі віолончелістів, виконується на концертній
естраді та на музичних конкурсах.
Отже, основне спрямування розвитку українського
музичного мистецтва в першій третині XIX ст. переважно
збігалося з тими процесами переходу від класицизму до
романтизму, які спостерігалися і в європейській музиці
загалом. На цьому етапі композитори засвоювали досяг
нення західноєвропейської романтичної музики, що най
більш яскраво виявилося у камерно-інструментальній му
зиці. Є підстави вважати, що в першій третині XIX ст. за
роджується свідоме прагнення митців до втілення на
родної сфери, орієнтація на фольклор, що найбільш яск
раво проявилося в музично-драматичних творах. З фольк
лорних джерел найчастіше використовувалися ліричні й
жартівливо-танцювальні пісні, танці, міська пісня-романс переважно той пласт фольклору, що поширився в місько
му середовищі. У музичному мистецтві - камерно-інстру
ментальній музиці проявилася романтизація народної лі
ричної пісні й танцю. У першій третині XIX ст. переважає
цитатне використання фольклору.
Значну роль у музичному мистецтві відіграла
пісня-романс, яка хоч і належала до авторської твор
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чості, проте в цей період була переважно анонімна. Вона
поширювалася усно, через що потрапила до перших укра
їнських збірників народних пісень. Своєю образністю,
інтонаційною сферою, наспівною мелодикою пісня-романс
впливала на оперу, камерно-інструментальну та симфо
нічну музику.
У першій третині XIX ст. відбувається становлення
національної опери, створеної в жанрі діалогічної на
родно-побутової опери, та водевілю.
Новим явищем в українському музичному мистецтві
першого десятиліття XIX ст. була фортепіанна
музика, у якій композитори, засвоюючи досягнення за
хідноєвропейської
музики,
втілювали
романтичне
суб’єктивно-ліричне світовідчуття. Зароджуються роман
тичні мініатюри (ноктюрн, мазурка, полонез). У цей
період з’явився перший віолончельний твір - соната
для віолончелі з фортепіано І. Лизогуба. У фортепіанній та
скрипковій музиці також простежується тенденція звер
тання до народнопісенних джерел і створення на їхній
основі варіацій. У цих творах відбувалася контамінація
«свого» і «чужого».
У камерно-інструментальній музиці поміт
ні риси раннього романтизму. У симфонії невідомого
автора ще домінує класичний стиль, але вже є ознаки й
романтичного стилю. В інструментальній музиці просте
жується тенденція контамінації «чужого» і «свого»,
зокрема в симфонії невідомого автора, фортепіанних варі
аціях на народні теми.
Таким чином, загальнокультурні тенденції націона
льного відродження кінця XVIII - першої третини XIX ст.
проявилися і в музичному мистецтві, у якому використо
вувалася народна мова, втілювалася народна образність,
залучалися народнопісенні джерела, що сприяло увираз
ненню його національної специфіки.
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1. Які зміни у свідомості соціуму та в естетиці мистецтва
відбулися в добу Романтизму?
2. З якими суспільними процесами пов’язаний романтизм
в Україні?
3. Визначте роль харківського осередку в розвитку україн
ського романтизму.
4. Що нового з’явилося в музичному житті та музичній
освіті?
5. Визначте роль фольклористики у розвитку музичного
мистецтва.
6. У яких жанрах професійної музики проявився роман
тичний стиль?
7. Що характерно для ранньоромантичної музики першої
третини XIX ст.?
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Українська культура, зокрема музична, у середині й
другій половині XIX ст. виходить на новий якісний рівень.
У різних галузях української культури та в музичному мис
тецтві простежуються процеси національно-культурного від
родження, пов’язаного з національно-визвольним рухом.
Україна в цей період і далі перебувала у складі двох
імперій: західноукраїнські землі належали Австрійській, з
1867 р.- Австро-Угорській імперії, а наддніпрянські зем
лі - Російській імперії. Хоч умови життя українського на
роду в цих імперіях значно відрізнялися, проте в кожній з
них він зазнавав національного гноблення, що породжу
вало й визвольні рухи, які стимулювали процеси націона
льно-культурного відродження.
У середині - другій половині XIX ст. активізуються
процеси національного відродження. Труднощі цього від
родження були зумовлені тим, що переважній більшості
представників панівного класу (дворянам, буржуазії) на
українській території, найбільш заможній, освіченій і
впливовій суспільній верстві, яка мала б очолити націона
льно-патріотичний рух в Україні (так було в західних і пів
денних слов’ян у XIX ст.), були чужі українська мова, націо
нальні інтереси українського народу, через що вони по суті
виступали союзниками царизму. Царизм проводив систе
матичну русифікацію на українських землях; тут не було
шкільної освіти рідною мовою, і українська мова стала мо
вою переважно неосвічених селян. У цей час рушійною си
лою національно-патріотичного руху виступила інтеліген
ція, яка формувалася зі збіднілих дворян, а також вихідців
з народних низів. Вона постійно поповнювалася представ
никами національно свідомого дворянства, духовенства,
селянства та міщан.
На наддніпрянських землях, що входили до складу
Російської імперії, з другої половини 40-х років простежу
ється зародження української національної
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ідеї. Про національну ідею можна говорити тоді, «коли
який-небудь народ помічає свою єдність, свій внутрішній
зв’язок, свій інтимний характер, свої традиції, своє станов
лення і розвиток, свою долю і призначення, робить їх пред
метом своєї свідомості, мотивуванням своєї волі»1.
У XIX ст. в Західній Європі, а також і в слов’янських наро
дів з’являються дослідники, які стояли біля джерел філо
софії національної ідеї (у Польщі - А. Міцкевич, у Чехії Я. Колар, Ф. Палацький, у Словаччині - лідер словацького
відродження Л. Штур, у Болгарії - П. Хілендарський та ін.).
Зародження «української ідеї» простежується в до
кументах Кирило-Мефодіївського братства - першої в
Україні політичної організації інтелектуального типу.
У Європі в ЗО-40-х роках XIX ст. також виникали подібні
організації, які боролися за відродження й незалежність
своїх народів: «Молода Італія» (1831), «Ріпіл» у Чехії
(1845), «МолодаУгорщина» (1847) таін.
Кирило-Мефодіївське братство проіснувало всього
лише 14 місяців (січень 1846- квітень 1847 рр.). За доно
сом студента, який підслуховував їхні засідання, їх викри
ла царська влада, і «братчиків» було заарештовано. Чле
нами цього братства були найкращі представники україн
ської інтелігенції (вчені, письменники), широко освічені
люди з різнобічними інтересами. До ядра братства входи
ло 12 осіб. Серед них - М. Костомаров (історик, публіцист,
письменник), М. Гулак (педагог, учений), В. Білозерський
(громадський та культурний діяч), П. Куліш (письменник,
історик, публіцист, перекладач), Т. Шевченко та ін. Найго
ловніші положення політичної програми кириломефодіївців сформулював М. Костомаров у написаному в
романтичному дусі творі «Книга буття українського наро
ду» та у Статуті братства.

' Таке визначення національної ідеї дав філософ XX ст.
М. Бубер (Бубер М. Народ и его земля // Бубер М. Избранные произве
дения. - [Б/м], 1979. - С. 259).
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Кирило-Мефодіївське братство ставило своїм зав
данням перебудову суспільства на релігійно-християнських
засадах. Воно прагнуло ліквідації кріпацтва, поширення
освіти, соціальної й національної свободи слов’янським на
родам та об’єднання їх в одну федеративну слов’янську рес
публіку з центром у Києві, але на основі рівноправності всіх
слов’янських народів. У цьому позиція кирило-мефодіївців
суттєво відрізнялася від російського урядового панславізму,
який пропагував ідею централізованої слов’янської імперії
під владою російського самодержавства.
Кирило-мефодіївці були суворо, хоч і по-різному по
карані, щоб інші не насмілилися йти їхнім шляхом. Найсуворіше царський режим розправився з Т. Шевченком,
який пережив 10 років каторжної солдатчини у далеких
казахських степах із забороною писати й малювати, перш
за все за ідейне спрямування його поезії. Значення поезії
Т. Шевченка далеко виходило за літературні рамки.
У1843 - 1845 рр. він написав найбільш революційні твори:
«Сон» («У всякого своя доля»), «Кавказ», «Великий льох»,
«І мертвим, і живим», «Заповіт». Він перший з україн
ських поетів виступив проти російського царату і закликав
до боротьби з царським деспотизмом. Вихід у світ першого
видання «Кобзаря» Т. Шевченка (1840) став великим сти
мулом для соціального та національного пробудження
українців. Поезія Т. Шевченка мала значний вплив на націотворчі процеси в Україні ще за життя поета і в наступні
періоди. Т. Шевченко творив нову українську національну
ідеологію. Він закликав до одночасного соціального й на
ціонального визволення народу. Від часів кирило-мефо
діївців та Т. Шевченка український національний рух на
був яскравого соціального змісту. Т. Шевченко не тільки
став провідною постаттю українського національного від
родження в 40 - 60-х роках, а й своєю особою та поезією
вплинув на весь процес національного руху й відродження
яку XIX, так і в XX ст.
Після смерті Миколи І (1855) новий цар Олександр П
зробив спробу реформувати імперію. 1861 р. було скасова242
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но кріпацтво, але це не полегшило життя селян. Здійсню
валася реформа суду, було утворено земства як органи са

моврядування, проголошено скасування цензури. З по
м’якшенням царського режиму стало відновлюватися й
національно-культурне відродження. Спочатку його цент
ром був Санкт-Петербург, куди приїхали звільнені із за
слання М. Костомаров, В. Білозерський, а в 1857 р. Т. Шевченко. До них приєднався П. Куліш. Колишні кириломефодіївці об’єднали навколо себе більше десятка молодих українців і в 1859 р. заснували в Петербурзі першу
українську громаду, метою якої було поширення націо-

нальної ідеї шляхом культурно-просвітницької діяльнос
ті - видання книг, журналів, проведення літературно-мис
тецьких вечорів тощо. Завдяки фінансовій підтримці укра
їнських поміщиків В. Тарновського та Г. Галагана велику
видавничу діяльність у Петербурзі розгорнув П. Куліш. Він
публікував свої твори («Записки о Южной Руси», роман
«Чорна рада»), а також твори І. Котляревського, Г. КвіткиОснов’яненка, Т. Шевченка.
З кінця 50-х- початку 60-х років панівною стала
народницька ідеологія. В Україні народництво було
тісно переплетене з національним рухом. Народницька
патріотична інтелігенція ототожнювала народ із селян
ством. Вона захоплювалася народними звичаями, фольк
лором і переймалася важким життям селян. Діяльність
народницької інтелігенції з її «ходінням у народ» була
спрямована на покращення соціального стану та культур
ного рівня сільського населення. Значна увага приділялася
народній освіті, збереженню української мови, традицій,
фольклору. Київський університет стає центром, де заро
джується нова суспільна верства народницької інтелігенції
серед студентів і викладачів. З метою розвитку народної
освіти вже з 1859 р. в Києві та в інших містах почався рух
за створення «недільних шкіл», призначених для непись
менної ремісничої молоді та городян. Завдяки такій діяль
ності в Україні було створено близько сотні шкіл. Учите
лями цих шкіл були студенти (між ними й молодий
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М. Драгоманов), гімназисти старших класів. Викладання
велося переважно українською мовою. З появою недільних
шкіл почали створювати й публікувати підручники для
початкового навчання, серед яких виділялися «Буквар»
Т. Шевченка, «Граматика» П. Куліша. Існування неділь
них шкіл призводило до створення нелегальних спільнот,
які називалися громадами. На початку 1861 р. ці гро
мади консолідувалися в одну організацію - Київську гро
маду. Крім Києва, громадівські осередки в першій полови
ні 60-х років XIX ст. були в Полтаві, Чернігові, Харкові.
Громади поширювали культурно-патріотичні ідеї,
плекали мрії про незалежну Україну, збирали історичні й
фольклорні матеріали, вели освітню діяльність серед насе
лення. До Київської громади входили переважно студенти,
вчителі, молоді культурні діячі та вчені, серед яких були
відомий поет, етнограф і фольклорист П. Чубинський
(автор слів українського гімну), громадський діяч, письмен
ник М. Драгоманов, композитор М. Лисенко, мовознавець і
літературознавець П. Житецький, історик В. Антонович,
громадський і культурний діяч Т. Рильський (батько поета
Максима Рильського), мовознавець К Михальчук та ін.
Зв’язки з Київською громадою підтримували 200 - 300 осіб.
Основне своє завдання представники Київської гро
мади вбачали у поширенні освіти серед широких верств
населення, у вивченні життя, світогляду, побуту, традицій,
фольклору українського народу. Спочатку цей культурноосвітній громадівський рух відзначався романтичним за
барвленням і не мав виразного політичного спрямування.
Він отримав узагальнену назву українофільства.
Культурно-просвітницький рух поступово зростав.
Смерть Т. Шевченка 1861 р. стала в Україні поштовхом до
масових маніфестацій. Згідно із заповітом поета, домовину
з його тілом у травні 1861 р. перевезли для перепоховання
з Петербурга в Україну. Жалібний похід через українські
землі супроводжувався масовими зібраннями. З цієї наго
ди в Києві відбулися найбільш масові маніфестації, в орга
нізації яких брала участь Київська громада.
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Російська влада, налякана розмахом відродження
українського руху, вдалася до репресивних заходів. Було
закрито недільні школи, проведено арешти в Києві, Хар
кові. Серед інших заарештовано члена Київської громади
П. Чубинського, якого без слідства і суду в 1862 р. заслали
на північ Росії до Архангельська. Київські цензори скар
жилися міністрові внутрішніх справ П. Валуєву на те, що
видається багато навчальної україномовної літератури.
Вони застерігали, що публікацією цих книжок їхні автори
хочуть відродити «малоросійську» народність. Влада боя
лася зростання національної свідомості українського на
роду, його масового руху. Поширення українських книжок
серед селян і простого люду загалом вони вважали шкід
ливим і навіть небезпечним. Через це циркуляр міністра
внутрішніх справ П. Валуєва від 18 липня 1863 р. був спря
мований саме на заборону друкування шкільної та релі
гійної літератури українською мовою. У циркулярі зазна
чалося, що «навчання в усіх без винятку училищах прово
диться загальноросійською мовою і вживання в училищах
малоруської ніде не допущено», а також підкреслювалося,
що «ніякої окремої малоросійської мови не було, немає і
не може бути, і що наріччя їх [малоросів], яке вживається
простолюдом, є та ж сама російська мова, тільки зіпсована
впливом на неї Польщі». П. Валуєв дав розпорядження
цензурному відомству, щоб «пропускання книг малору
ською мовою як духовного змісту, так і навчальних узагалі,
призначених для початкового читання народу, припини
ти»1. Деяке послаблення цензури на початку 70-х років да
ло можливість продовжити діяльність Київської громади,
яка в першій половині 70-х років активізувала культурнопросвітницьку та наукову діяльність на ниві українства.
Київська громада мала також назву «Стара громада», бо
молодь створила свою «Молоду громаду». Київська стара
громада координувала діяльність інших громад, створених*і
1 Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи
і матеріали : довідник ; у 2 ч. - Ч. 1. - К„ 1997. - С. 260 - 261.
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у Харкові, Одесі, Чернігові, Полтаві. До Одеської громади
входив композитор П. Ніщинський. Хоч громади зосере
джували свою діяльність переважно на культурно-просвіт
ній та науковій ниві, проте завдяки їм український націо
нально-патріотичний рух у 70-х роках XIX ст. зростав і на
бирав політичного забарвлення. Громадівці почали публі
кувати цілу серію популярних українських книжок для ді
тей і дорослих. Ці видання поширювалися серед народу.
Було підготовлено до друку й чимало іншої літератури.
У 1875 р. Київська громада придбала російськомовну газе
ту «Киевский телеграф» і перетворила її на свій орган.
У 1873 р. Київська громада виступила зі своєю полі
тичною програмою, основною тезою якої була вимога фе
деративного ладу в Росії з наданням широкої автономії
для України. Цього ж року в колах Київської старої грома
ди виникла ініціатива заснувати в Києві наукове товарист
во під назвою «Південно-Західний відділ Російського гео
графічного товариства». Від часу заснування громадівці
були найактивнішими діячами цього товариства. Під його
прикриттям вони видавали архівні матеріали, засновували
музеї, відкривали бібліотеки, організовували серії лекцій,
що стосувалися різних аспектів українського життя й куль
тури. У діяльності цього товариства брав участь і
М. Лисенко. Саме з його ініціативи на засіданні товариства
виконував українські думи та пісні знаменитий кобзар
Остап Вересай, а М. Лисенко виступив із рефератом
«Характеристика музичних особливостей малоросійських
дум і пісень, виконуваних О. Вересаєм». Під егідою цього
товариства було здійснено такі фундаментальні видання:
«Історичні пісні українського народу», підготовлені
В. Антоновичем і М. Драгомановим, сім томів етнографіч
них матеріалів експедиції, проведеної П. Чубинським
у 1869 — 1871 рр., а також збірки казок, чумацьких пісень
тощо. З ініціативи українських учених у 1874 р. в Києві від
бувся Археологічний з’їзд, на якому члени Київської гро
мади здивували вчений європейський світ розмахом своєї
діяльності й солідними здобутками українознавства.
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Активна діяльність Київської та інших громад викли
кала занепокоєння царського уряду, який боявся україн
ського сепаратизму, і спричинила новий його наступ на
українську культуру. Під впливом різних донесень із Киє
ва, а особливо «доповідної записки» полтавського помі
щика, таємного радника М. Юзефовича наприкінці 1874 р.
про те, що українці хочуть «вільної України у формі респу
бліки з гетьманом на чолі», у травні 1876р. Олександри
підписав так званий Емський таємний указ (у німецькому
місті Емс, де в той час імператор перебував на лікуванні),
яким заборонялося публікувати українською мовою всі
оригінальні твори українських авторів і переклади, за ви
нятком історичних документів і творів художньої літерату
ри (але й вони повинні були друкуватися російською азбу
кою), заборонялися театральні вистави й декламації, а та
кож нотні словесні тексти українською мовою. Емським
указом не допускалося ввезення книг і брошур україн
ською мовою, виданих за кордоном. Унаслідок репресив
них дій уряду було ліквідовано Південно-Західний відділ
Російського географічного товариства, знову вислано з
України в Росію П. Чубинського. М. Драгоманов та деякі
інші діячі змушені були виїхати за кордон.
У 1882 р. за участю представників Київської громади
було засновано науковий журнал «Киевская старина»
(виходив російською мовою), у якому висвітлювалися пи
тання української історії, етнографії, літератури, а також і
музики. З цим журналом був тісно пов’язаний М. Лисенко.
Він часто бував на зібраннях його редакції, брав участь і в
доборі редакторів журналу. У журналі «Киевская старина»
друкувалися фольклористичні праці М. Лисенка, а також
статті й замітки про його діяльність і творчість. Цей жур
нал як громадська та наукова трибуна протягом чверті
століття (1882 - 1907) сприяв активізації боротьби україн
ської інтелігенції за національне відродження.
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Західноукраїнські землі, які належали до Австрій
ської імперії, також були охоплені українським національ
но-визвольним рухом та національним відродженням.
Імпульс національному рухові дали революційні події
1848 р. в Європі, зокрема, в Австрійській імперії. Повстан
ські виступи відбувалися в столиці імперії - м. Відні,
в Угорщині, Італії, Чехії, у Західній Галичині й на україн
ських землях - у Східній Галичині та на Буковині.
Австрійський імператор Фердинанд І, наляканий ре
волюційними подіями, 23 квітня 1848 р. скасував панщину,
а згодом увів конституцію і скликав парламент. 2 травня
1848 р. у Львові було створено українську політична орга
нізацію під назвою «Головна Руська Рада» (1848 - 1851)'.
У її маніфесті проголошувалося, що галицькі українці є
частиною великого українського народу, який мав колись
власну державу. Маніфест закликав український народ до
пробудження й забезпечення кращої долі в межах прого
лошеної в Австрії конституції. Члени «Головної Руської
Ради» ставили вимоги перед австрійським імператором
ввести у школах та в адміністративних закладах Східної
Галичини українську мову й зробити доступними для
українців урядові посади та зрівняти в правах греко- й римо-католицьке духовенство.
Діяльність «Головної Руської Ради» відзначалася ря
дом досягнень. Вона відновила герб галицько-волинських
князів (золотий лев на блакитному тлі), прийняла синьожовтий стяг як національний прапор українського народу.
Було створено широку мережу повітових рад (50), що свід
чило про розвиток українського національного руху. Цей
рух у Галичині мав успіхи й на культурницькій ниві. Низка
важливих подій припала на 1846 рік: у Львові було засно
вано просвітницьке товариство «Галицько-руська матиця»
на зразок чеських «Матиць», яке мало вести культурноосвітню роботу, видавати підручники тощо. Було також
1 Як і в попередні епохи, українці Галичини називали себе
русинами.
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засновано газету «Зоря Галицька» (1848- 1852), у Львів
ському університеті відкрито кафедру української мови та
літератури. Діяльність «Головної Руської Ради» в Галичи
ні, як і Кирило-Мефодіївського братства в Києві, відіграла
важливу роль у процесах національного відродження й
формуванні українського руху в Галичині.
Після поразки революції 1848 р. в Австрійській імперії
утвердилася реакція. Український рух зазнав переслідувань.
У 1851 р. припинила своє існування «Головна Руська Рада».
Зовнішньополітичні невдачі Австрійської імперії, а саме,
поразки 1859 р. у франко-італійсько-австрійській війні та в
1866 р. у війні з Пруссією ускладнилася внутрішньополітич
на ситуація в імперії, зокрема, у національному питанні. У
1867 р. внаслідок досягнутої згоди між австрійською та
угорською сторонами Австрія перетворилася на АвстроУгорську монархію. Були розширені права поляків у Гали
чині, де польська еліта монополізувала владу, що призвело
до ущемлення прав українців. У цій ситуації в середовищі
українців стався розкол. Одна частина галицьких українців
шукаючи порятунку від полонізації, орієнтувалася на Росій
ську імперію. їх називали москвофілами. Російська
влада, надаючи москвофілам фінансово-організаційну пі
дтримку, використовувала їх як протидію українському
рухові. Москвофіли взяли на себе керівництво в існуючих
українських організаціях у Львові — у Галицько-Руській
матиці, Народному домі, у відкритому в 1861 р. товаристві
«Руська бесіда». Інша частина галицької інтелігенції (так
звані народовці) стояла на проукраїнських позиціях.
Народовський
рух
виник
на
початку
1860-х років під впливом національно-патріотичного руху
в Наддніпрянській Україні та поширення поезії
Т. Шевченка. Рух був представлений переважно молодою
українською елітою. Народовці мали значний вплив на
студентські організації та громади, які під впливом Київ
ської громади виникали також і в Галичині (перша грома
да з’явилася у Львові 1863 р.). Зусиллями народовців у
Львові в 1868р. було утворене товариство «Просвіта».
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Воно видавало популярні українські книжки, засновувало
читальні й таким чином проводило широку просвітницьку
роботу серед селянства.
У 1873 р. з ініціативи наддніпрянців О. Кониського,
М. Драгоманова, Д. Пильчикова й за активної участі гали
цьких народовців у Львові було створене Літературне то
вариство імені Тараса Шевченка, а в 1892 р. воно було рео
рганізоване в Наукове товариство імені Шев
ченка (НТШ).
Таким чином, у середині - другій половині XIX ст.
процес національного відродження, незважаючи на різні
перешкоди, відбувався як на наддніпрянських, так і на за
хідноукраїнських землях і позначився на різних галузях
української науки та культури.
У цей період розгорнулася активна діяльність до
слідників у тих галузях науки, що сприяли культурному
відродженню української нації. Посилилася увага до істо
ричного минулого українського народу, і в другій половині
XIXст. українська історична наука досягла значних
успіхів, хоч наукові праці в Наддніпрянській Україні могли
виходити тільки російською мовою.
У середині - другій половині XIX ст. історичні праці
писали й видавали П. Куліш, М. Костомаров, О. Лазарев
ський, В. Антонович.
Значними були досягнення також у галузі етно
графії та фольклористики, над проблемами якої
працювали
численні
українські
діячі
(П. Куліш,
A. Метлинський, П. Чубинський, О. Русов, П. Житецький,
B. Антонович, М. Драгоманов, О. Потебня, І. Франко,
П. Сокальський, М. Лисенко та ін.). Особливо цінними бу
ли вже згадані видання: «Історичні пісні українського на
роду», підготовлені В. Антоновичем та М. Драгомановим
(1874- 1875), а також сім томів «Трудов этнографическостатистической экспедиции в Юго-Западный край Импе
раторского русского географического общества», виданих
протягом 1869 - 1876 рр. Це були матеріали етнографічностатистичної експедиції, проведеної П. Чубинським. До
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цієї праці йому вдалося залучити найвідоміших мовознав
ців (О. Потебню, П. Житецького, К. Михальчука), істориків
(М. Костомарова, В. Антоновича, М. Драгоманова), етно
графів і фольклористів (Ф. Вовка, О. Русова, І. Рудченка),
письменників (І. Манжуру, М. Старицького, О. Кониського),
а також композитора М. Лисенка та ін. У «Трудах...» пода
валися відомості про мову, побут, етнографію і фольклор як
українського, так і інших народів, які проживали в Україні;
наводилися цікаві статистичні свідчення; давалося наукове
трактування всіх видів української культури. Це видання
було новим словом у світовій науці, яке зробило б честь
найславетнінгій європейській академії.
Особливо важливими в розглядуваний період були
успіхи в галузі україн ської філології. У другій по
ловині XIX ст. дуже плідно працював один із найвидатніших учених — лінгвіст, літературознавець і фольклорист
Олександр Опанасович Потебня (1835- 1891).
Він вивів українське мовознавство на високий, якісно но
вий рівень. О. Потебня був основоположником так званого
психологічного напряму в мовознавстві. Він приділяв ве
лику увагу філософським проблемам мови, доводячи тіс
ний зв’язок мови й мислення індивідуумів, народів, націй.
Мову він досліджував у тісному зв’язку з історією народу,
розглядав її як властивий кожній людині й нації засіб
сприймати світ і мислити, а звідси випливав гострий про
тест ученого проти денаціоналізації взагалі й українців зо
крема, яку він вважав ідентичною з душевним і духовним
розкладанням особистості (праця «Язык и народность»,
1895). О. Потебня значно випередив своїх сучасників, через
що зіткнувся з нерозумінням, а іноді й неприязню з боку
офіційних наукових авторитетів.
У філологічній галузі працював і визначний україн
ський учений Павло
Гнатович
Житецький
(1836 - 1911). Він є автором праці «Мысли о народных ма
лорусских думах».
В інтелектуальному житті України важливе місце
займала також філософія. З третього десятиліття і з
середини XIX ст. центром філософського життя України

251

А

Д о б а Р о м а н ти з м у

XIX с т о л іт т я

став Київ. Саме тут склалася оригінальна філософська
школа Найвидатнішими представниками київської школи
були О. Новицький, С. Гогоцький, П. Юркевич. Київські
філософи, прагнучи до синтезу ідей Просвітництва й Роман
тизму, вважали недостатньою абсолютизацію ролі розуму і
звертали увагу на значення почуттів та переживань у духо
вній діяльності людини. Найвидатніший представник ки
ївської школи полтавчанин Памфіл Данилович
Юркевич (1826 - 1874), спираючись на авторитет Свято
го Письма, обстоював погляд, що осередком духовного жит
тя е серце, яким визначається сутність людської особистості.
Його позиція стосовно «філософії серця» має свої витоки в
традиціях християнської філософії ще часів Київської Русі;
багатьма рисами вона була співзвучна ідеям філософії
Г. Сковороди. Представники київської школи «<...> чи не
вперше в Російській імперії виступили із вельми гострою
критикою войовничого філософського матеріалізму, що
панував на той час у російській культурі. їхні ідеї згодом
одержали свій розвиток у філософії В. Соловйова [учня
П. Юркевича. - Л. ТС] та його наступників - представників
«срібного віку» російської культури»1*.
З середини XIX ст. (від шевченківського періоду
40 - 60-х років) провідну роль у суспільному житті України
й національному відродженні починає відігравати укра
їнська література. її постійний тісний зв’язок із гу
маністичним, національно-визвольним рухом був найха
рактернішою особливістю української літератури цього
періоду. Для суспільного й духовного життя України другої
половини XIX ст. і всього XX ст. величезне значення мала
постать геніального поета Т. Шевченка, який був значно
«більшим, ніж поет». Це усвідомлювали вже його сучас
ники, а Б. Грінченко писав: «Ми певні, що в українській
літературі з’явиться ще багато діячів, рівних Шевченкові
талантом, але не буде вже ні одного, рівного йому своїм
значенням у справі нашого національного відродження:
1 Горський В. С. Історія української філософії. - К.,
С. 131-132.
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будуть великі письменники, але не буде вже пророків»1.
Т. Шевченко для України став символом національного
порятунку й гарантом національного існування2.
Унікальним явищем у світовій літературі можна вва
жати той факт, що поезія Т. Шевченка набула вражаючого
поширення як серед інтелігенції, так і серед простого на
роду. Майже в кожній селянській хаті поряд зі священною
книгою Біблією був і «Кобзар». Важко знайти поета, знач
на кількість віршів якого стали б народними піснями й бу
ли б покладені на музику професійними композиторами.
Нова якість народності поезії Т. Шевченка зумовлена
тим, що йому не треба було «ходити в народ» як народни
цькій інтелігенції, бо він сам був вихідцем із народу, вираз
ником народного духу і народного страждання. Т. Шевченко
геніально об’єднав два могутні потоки національної куль
тури - народну й професійну - і створив модель укра
їнської культури на народній основі. Цим
він вплинув на розвиток різних галузей культури (на мову,
естетику, театр, мистецтво), зокрема, на музику, визначив
їх зміст і характер. Такий універсальний синтез «свого» і
«чужого» виник у процесі формування новітньої нації.
Поезія Т. Шевченка пройнята мотивами правди, до
бра і волі, любові й братерства, органічною ненавистю по
ета до деспотизму та насильства й безмежною любов’ю до
України і свого народу. Як зазначив С. Єфремов, «етична
краса, краса любові і всепрощення сяють із кожної сторін
ки “Кобзаря”, і щодо цього, то Шевченко, певне, єдина між
поетами всіх країн і часів надзвичайно цільна людина, ду
ша якої не знала хитань та компромісів, вірила в правду й
надіялася на її перемогу в житті, особистого лиха не
пам’ятаючи...»3.

Грінченко Б. Листи з України Наддніпрянської Н Грінченко Б.
М. Драгоманов. Діалоги про національну справу. - К., 1994. - С. 72.
2 Дзюба І. Між культурою і політикою. - К., 1998. - С. 208.
3 Єфремов Є. Поезія всепрощення П С. О. Єфремов. Літературно-

критичні статті.-К., 1993.—С. 186.
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Т. Шевченко завершив процес становлення нової
української літератури та нової літературної мови і розпо
чав нову добу в історії української культури. Він підняв
українську літературну мову на новий якісний рівень. За
вдяки прекрасному знанню багатств народного мовлення
та народної поетичної творчості Т. Шевченко суттєво оно
вив літературну мову. Його заслуга полягає не тільки в то
му, що він здійснив подальше онароднення літературної
мови. Він так розвинув цю літературну мову на народній
основі, що вона стала придатною для самовираження осо
бистості, для втілення найтонших почуттів і філософських
думок. Т. Шевченко творив із «низького» той «високий»
стиль, якого в тодішній українській літературі ще не було.
Тому його мова була близькою до народної, але й суттєво
від неї відрізнялася.
У поезії Т. Шевченка відбулося перетворення народної
(в основі своїй селянської) мови в загальнонаціональну.
Російський літературознавець М. Чернишевський писав:
«Коли у поляків з’явився Міцкевич, їм уже не потрібні ста
ли поблажливі відгуки якихось французьких чи німецьких
критиків: не визнавати польську літературу означало б тоді
тільки виявляти власну дикість. Маючи тепер такого поета,
як Шевченко, малоросійська література також не потребує
нічиєї ласки. Та й, крім Шевченка, пишуть тепер малоро
сійською мовою люди, які були б не останніми письменни
ками в літературі, навіть багатшій, ніж великоруська...»1.
Т. Шевченко збагатив українську літературу новим зміс
том, новими темами й ідеями та новими жанрами, формами й
засобами, досягнувши високого мистецького рівня, яскравої
національної виразності, вивів українське письменство в ко
ло світових літератур і проклав для нього новий шлях.
Літературознавці відзначають, що у творчості
Т. Шевченка відбулася еволюція від романтизму до реаліз
му, але при цьому в його індивідуальному стилі романтич1 Чернишевський М. Г. Літературно-критичні статті. - К., 1951,-
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не начало не зникло, а своєрідно синтезувалося з реаліс
тичним струменем.
Творчість Т. Шевченка мала значний вплив на роз
виток української літератури в другій половині XIX ст.
У 50 - 60-х роках з’являється нове покоління послідовників
Т. Шевченка, у творчості яких розвивається романтична
лінія й виразно проявляється реалізм. На Наддніпрянській Україні поетичні твори в той час писали Л. Глібов,
С. Руданський, А. Свидницький, П. Чубинський, Я. Щоголів,
а прозові - П. Куліш (найзначнішим його твором є історич
ний роман «Чорна рада»), Марко Вовчок («Народні опові
дання»), Ганна Барвінок, О. Стороженко, А. Свидницький
(історична повість «Люборацькі»). У Західній Україні найвідомішими письменниками в 50 - 60-х роках були
Ю. Федькович, С. Воробкевич. Для багатьох письменників
цієї доби був характерний «етнографічний реалізм»
у зв’язку зі значною увагою до фольклору, який часто роз
глядався як зразок, гідний наслідування. З фольклору во
ни черпали зміст творів, їхні жанрові особливості тощо.
У 70 - 80-х роках зростає кількість визначних пись
менницьких індивідуальностей. Найвидатніші з них І. Франко, І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, у творах
яких провідним напрямком є реалізм. Як і в попередній
період, письменство в цей час розвивається на засадах де
мократизму й гуманізму. Майстри слова виступають на
захист знедолених і скривджених. Значним досягненням
української реалістичної літератури другої половини
XIX ст. є зображення рядової людини з її повсякденним
життям та інтересами, індивідуальним внутрішнім світом.
Українська література другої половини XIX ст. від
значається багатством і різноманітністю тематики, стильо
вих та художньо-зображальних пошуків. Вона вперше у
своїй історії почала розвиватися як цілісний художній
комплекс, у ній представлені всі основні види й жанри зрі
лої літератури — від поезії, прози й драматургії до літера
турно-художньої критики, естетики й публіцистики.
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Найвидатніїпим досягненням образотворчого
мистецтва XIX ст. є творчість Т а р а с а Шевченка не тільки геніального поета, а й талановитого художника.
Він був одним із найвидатніших майстрів живопису і гра
фіки. У низці творів Т. Шевченка, особливо раннього пері
оду, поєднуються елементи класицизму, романтизму й ре
алізму. Талант Т. Шевченка яскраво проявився в різних
жанрах малярства і графіки: портретному, побутовому,
пейзажному. На засланні Т. Шевченко відтворює побут
казахів, і в його оригінальних малюнках із психологічними
рисами передане щире співчуття до поневолених казахівкочівників. Мистецьким досягненням Т. Шевченка є й
альбом офортів «Живописна Україна» (1844).
Під впливом малярства Т. Шевченка почали свою
творчість художники Лев Жемчужников (1828- 1912), Іван
Соколов (1829- 1918), Костянтин Трутовський (1826- 1893),
які зробили значний внесок в український побутовий
живопис.
У 1870 р. в Росії виникло Товариство пересувних ху
дожніх виставок («передвижники»), які виступали проти
академізму, за демократизацію й реалістичне спрямування
мистецтва. їхні картини виставляли в Росії і в Україні. Це то
вариство виникло з ініціативи І. Крамського, Г. Мясоєдова,
М. Ге, В. Перова. Крім цього, у різні часи до нього входили
І. Ренін, В. Суриков, В. Маковський, Аполлінарій і Віктор
Васнецови, А. Куїнджі, І. Шишкін та ін.
Членами цього товариства були й українські худож
ники М. Кузнецов, С. Світославський, М. Пимоненко,
К Костанді, П. Нілус, О. Мурашко та ін., твори яких виста
влялися на його виставках.
Видатним майстром побутового жанру, який залишив
цінну художню спадщину, був Микола Корнилович
Пимоненко (1862 - 1912). Він писав картини переваж
но на теми з життя селян. Картина «Весілля в Київській
губернії» вважається етапною у творчості М. Пимоненка й
визначним явищем українського побутового жанру XIX ст.
У його картинах правдиво відображено побут і звичаї укра-
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їнського народу; твори митця мають яскраву національну
характерність.
Примітним мистецьким явищем в українському живо
писі другої половини XIX ст. став історичний жанр, розвиток
якого був пов’язаний з увагою до української історії. Вона
стала тематикою картин видатного художника, пейзажиста
за покликанням Сергія Івановича Васильків
ського (1854-1917)'і його друзів - Опанаса Георгійови
ча Сластіона (1855 - 1933), Порфирія Денисовича Марти
новича (1856— 1933), Миколи Семеновича Самокиша
(1860 - 1944), які під час навчання в Петербурзькій Акаде
мії мистецтв створили своєрідний український гурток.
У другій половині XIX ст. розквітнув пейзажний жи
вопис. У ньому була передана краса природи України,
любов до рідного краю. У цей час з’явилися видатні навіть
на тлі світового мистецтва майстри пейзажу - Володимир
Орловський, Сергій Світославський, Іван Похитонов,
Петро Левченко, Киріак Костанді та ін.
С. Васильківський створив близько трьох із половиною
тисяч пейзажів. У період розквіту свого таланту митець ви
ростає в тонкого колориста, майстра чистих прозорих тонів.
Філігранною витонченістю письма й емоційністю
відзначаються
полотна
І. Похитонова.
Картини
С. Васильківського та І. Похитонова експонувалися в пари
зькому Салоні. Ці митці здобули право виставляти там свої
картини поза конкурсом. Це свідчить про високу оцінку
їхньої творчості, бо цього удостоювали рідко кого з інозем
них художників.
До української тематики досить часто зверталися й
російські митці, які були членами Товариства пересувних
виставок. Вони змальовували картини української природи,
український побут й українську історію (Іван Кримський,
Архип Куїнджі, Володимир Маковський, Ілля Репін).
1 Серед його картин: «Бій запорожців з татарами», «Козачий

пікет» і найвизначніше з історичних полотен «Сторожа запорозьких
вольностей (Козаки в степу)».
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7.2.1. Музичне життя й музична освіта
Музичне життя в Україні у другій половині XIX ст.
помітно інтенсифікується. Воно збагачується новими фор
мами; до нього поступово прилучаються широкі верстви
населення. Поряд із концертами в салонах міської аристо
кратії значного поширення набуває музикування в домах
інтелігенції (аматорів та вчителів музики, композиторів).
На початку 50-х років у Харкові в домі професора
П. L Сокальського
(батька
відомого
композитора
П. Сокальського) був інструментальний ансамбль (скрипка,
альт, віолончель і фортепіано), у якому брали участь три
його сини та харківська студентська молодь. Для цього ан
самблю юний П. Сокальський писав свої перші композиції.
Такі напівдомашні камерні музичні зібрання були і в інших
домах Харкова. Один із найкращих педагогів із фортепіано
в Харкові Йосип Вільчек влаштовував у себе вдома музичні
недільні ранки, де звучали камерно-інструментальні твори.
Музичний гурток організував у Харкові відомий тоді
піаніст-професіонал Микола Дмитрієв. Камерні твори ви
конувалися також у салонних концертах попечителя харків
ської гімназії князя Ф. Г. Голіцина. У цих трьох осередках
у Харкові брав участь в ансамблевій грі й М. Лисенко і з
цього часу мав до неї велике замилування.
Напівдомашні камерні музичні зібрання були також
у Києві, Катеринославі, Полтаві та інших містах. Так, у Ки
єві в домівці сестер Ліндфорс збирався навіть театральний
гурток, а у квартирі М. Лисенка музичні вечори влаштову
валися досить часто.
У музичному житті України важливу роль відіграва
ли концерти в різних загальноосвітніх навчальних закла
дах- приватних пансіонах, інститутах шляхетних дівчат,
ліцеях, університетах.
Примітним явищем середини XIX ст. були добро
чинні концерти. Організовували ці концерти переважно
вчителі музики: у Харкові - І. Вітковський, І. Лозинський,
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у Києві - Й. Витвицький, А. Паночіні, в Одесі - І. Тедеско
таін. У доброчинних концертах брали участь аматори й
професіонали. Виступали місцеві виконавці та гастролери —
знаменитий бельгійський віолончеліст Андієн Франсуа
Серве, шведська співачка Генрієтта Ніссен-Саломон, відо
мий польський скрипаль Аполлінарій Контський таін.
Концерти в Києві та Харкові часто приурочували до того
часу, коли відбувалися ярмарки. Серед виступаючих у Ки
єві в середині XIX ст., кого публіка сприймала із захоплен
ням, був талановитий український скрипаль Аркадій
Голенковський (1817 - ?), оркестр поміщика П. Галагана.
Значною музичною подією в концертному житті
України були виступи Ф. Ліста 1847 р. У Києві під час конт
рактів він дав три концерти (перший - у Контрактовому
будинку, два інші - у залі університету). Є відомості, що
Ф. Ліст виступав і в Інституті шляхетних дівчат. У реперту
арі його концертів - творів самого маестро та його транск
рипції композицій переважно західноєвропейських митців
(Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта, К. М. Вебера та ін.). Він та
кож імпровізував на теми, запропоновані публікою.
Концерти Ф. Ліста в Києві справили дуже сильне вражен
ня, і публіка сприймала їх з великим захопленням. У Києві
сталася важлива подія і в особистому житті Ф. Ліста. Після
першого концерту він познайомився з княгинею Кароліною Вітгенпггейн, яку палко покохав. На запрошення кня
гині Ф. Ліст гостював у її маєтку в селі Воронинці на По
діллі. Там Ф. Ліст зацікавився українськими народними
піснями і написав фортепіанні твори, у яких використав
деякі з них.
Ф. Ліст з великим успіхом давав концерти в Житоми
рі, Кременці, Львові, Чернівцях, Одесі, Миколаєві, Єлисаветграді. Виступи Ф. Ліста в Єлисаветграді були його
останніми прилюдними концертами, після яких він відмо
вився від виконавської піаністичної діяльності. Навесні
1848 р. Ф. Ліст ще раз приїздив у Воронинці і вже разом із
Кароліною Вітгенштейн виїхав до Веймара.
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Видатним українським піаністом, який здобув визнан
ня в Західній Європі, був Тим g%7 ШF(к вськи7 (1829 1861). Він народився в Україні і з дитячого віку виступав по
різних містах України та Росії. У тогочасній пресі відзна
чалося захоплення публіки грою дитини-віртуоза. З 1843 р.
він навчається в Західній Європі - у Лейпцигу, Відні.
У Лейпцигу гру Т. Шпаковського почув Ф. Мендельсон і,
помітивши в нього блискучі здібності, став керувати вдос
коналенням його піанізму1. З великим успіхом пройшли
концерти Т. Шпаковського в Лейпцигу, у Відні, Граці.
Віденські газети відгукнулися на його виступи з великою
похвалою. Особливо сподобалося виконання концерту
Л. ван Бетховена с-тпоіі. Віденські критики писали, що при
виконанні цього концерту піаніст показав усю силу своєї
гри й глибоке розуміння класичної музики.
У 1849 р. Т. Шпаковський дав п’ять концертів у Граці,
на яких грав переважно фути Й. С. Баха. Про ці концерти
писала газета GraŒzer-ZeiŒung.
Повернувшись на батьківщину, Т. Шпаковський кон
цертував у Львові, Кам’янці-Подільському, Києві, Харкові,
Катеринославі. Виступав він також у Петербурзі та Москві.
Поряд із творами зарубіжних авторів, він виконував і вла
сні композиції. Один із петербурзьких рецензентів у
1853 р. відзначав: «Концерт малоросійського піаніста
Шпаковського <...> теж новина. Досі музикантові треба
було неодмінно бути німцем, французом, бельгійцем або,
принаймні, євреєм, щоб Петербург повірив, що він грає
добре і що можна його послухати»*2. Ім’я Т. Шпаковського
рецензенти ставили поряд з Антоном і Миколою Рубінпггейнами. Рецензент газети «Московские ведомости» у
1857 р. відзначив, що «<...> п. Шпаковський дуже молода
людина, але його талант уже досягнув блискучого розвит
Пианист Т. Шпаковский (Письмо из Харькова) // Московские ве
домости (Прил. Литературный отдел).- 1853.- №19.— 12февраля.С 202.
2 Музыкальная новость // Библиотека для чтения. - 1853. - Т. 118.
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ку <...> Ми часто маємо задоволення слухати його гру на
фортепіано і, наскільки ми розуміємо, дійшли непохитної
впевненості, що його талант належить до числа винятко
вих, що дуже вирізняється із загального рівня»1.
Т. Шпаковський мав також непересічний талант компози
тора й писав фортепіанні твори.
Концертуючим українським піаністом-віртуозом і
композитором був Тим g%7 Безу:ли7, про якого збере
глося мало відомостей.
Із середини XIX ст. з ініціативи приватних осіб та
вчителів музики виникали музичні гуртки й музичні това
риства. Наприкінці 50-х років у Києві почало діяти Філар
монійне товариство. Кілька музичних гуртків було в Одесі, а
в 1842 р. з ініціативи чеського піаніста Ігната Амадея Тедес
ко (1817 - 1882) там також виникло Філармонійне товарист
во. Однак воно швидко було закрите, а в 1859 р. знову поно
влене. У 1865 р. в Одесі Петро Сокальський організував
Товариство аматорів музики й музичну школу при ньому.
У зв’язку з належністю українських земель до різних
держав на цій території виникали різнонаціональні музи
чні субкультури: на Східній Україні - російська, на Захід
ній Україні - польська, австрійська. Поряд із цим функці
онувала й українська музична культура. Існування інона
ціональних субкультур проявлялося в особливостях музи
чного життя, освіті, а також в орієнтації композиторів на
традиції певної національної культури.
Царська влада вела цілеспрямовану політику на зву
ження функціонування української музики в суспільстві
(Валуєвський циркуляр, Емський указ). Для того, щоб
провести концерт української музики, необхідно було мати
дозвіл цензора, а цензура дуже прискіпливо ставилася до
змісту виконуваних творів. У таких складних умовах дово
дилося працювати тим, хто з величезними зусиллями ор
ганізовував концерти української музики.

Московские ведомости. — 1857. — 23 февраля.
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Видатним сподвижником цієї справи був Мик л(
Лисе*к - основний організатор тогочасного українсько
го музичного життя. Влаштовані ним концерти, у яких зву
чала українська музика, пробуджували національну свідо
мість, а, отже, виконували не тільки мистецько-естетичну, а
й громадську функцію. Така діяльність видатного компози
тора почалася ще в 1861 р., коли під його керівництвом від
бувався концерт студентського хору Київського університе
ту, у програмі якого були українські пісні. Цей хор давав
прилюдні концерти: у залі Біржі, у будинку Дворянського
зібрання, у міському театрі. За участю М. Лисенка в 1861 р.
відбувся концерт, присвячений пам’яті Т. Г. Шевченка. Це
був перший концерт, який привернув увагу царських жан
дармів до особи композитора. Дізнавшись про відгуки на
цей концерт у галицькій пресі, цією справою зацікавився
навіть міністр внутрішніх справ П. Валуєв.
Шевченківські концерти відбувалися в Харкові, Пол
таві, Чернігові, Єлисаветграді, Одесі, Миколаєві. Вони віді
гравали значну роль у пробудженні й згуртуванні україн
ської нації.
Протягом 80 - 90-х років М. Лисенко формував хорові
колективи й організовував концерти. У них виконувалася
українська народна та професійна музика й музика інших
слов’янських народів. М. Лисенко зі своїм хором здійснював
артистичні подорожі різними містами України, і його кон
церти набули широкого резонансу. Незважаючи на те, що у
хорових колективах М. Лисенка співали переважно амато
ри, йому вдавалося досягти високохудожнього виконав
ського рівня. Звучання в них української музики сприяло
пробудженню національної свідомості. Один з учасників
хору М. Лисенка відзначав: «Нас сприймали як пропаган
дистів народної пісні, що прагнули не лише дати слухачам
естетичну насолоду, а й збудити визвольні думки, заклика
ти до боротьби за кращу долю. Звідси зрозуміле прихильне
ставлення до хору полтавської громади і пильний нагляд за
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ним повітової поліції»1. У часи заборони царською владою
українського слова такі концерти М. Лисенко проводив із
великими труднощами. В організованих концертах він ви
ступав не тільки як диригент, а й як піаніст.
У хоровій справі М. Лисенко мав послідовників, які
засновували хорові гуртки. У 1886 р. в Харкові виник укра
їнський (називався він «малоросійський») хор, яким керу
вав П. Г $3 вськи7. Його метою було влаштовувати «іс
торичні народні малоруські концерти», знайомити публіку
зі старовинними українськими народними піснями. Хоро
ва капела П. Гордовського весь час подорожувала об’їздила південь України, російські міста, побувала у
Варшаві, Тифлісі (нині Тбілісі). До репертуару хору, крім
українських народних пісень, входили також хорові твори
М. Лисенка, П. Ніщинського та російські пісні.
Високого мистецького рівня досягнув хор, організо
ваний 1892 року П $gи$%єм Демуцьким у с. Охматів на
Київщині. У репертуарі цього хору переважали українські
народні пісні, які співали зі збереженням особливостей
народного багатоголосся.
Російську субкультуру в Україні представляв відділ
«Імператорського російського музичного товариства», яке
розгорнуло свою діяльність за сприяння влади.
У Петербурзі «Імператорське російське музичне това
риство» (далі - ІРМТ) виникло 1859 р. Очолили й спряму
вали його діяльність відомі російські музиканти та громад
ські діячі: Антон і Микола Рубінпггейни, В. Кологривов,
Д. Стасов, В. Одоєвський, О. Даргомижський, та ін. Основ
ною метою товариства був розвиток російського музично
го мистецтва і його популяризація. Російське музичне то
вариство організовувало концерти, музичні зібрання,
проводило конкурси на найкраще виконання творів,
відкривало музичні навчальні заклади та свої відділення в
різних містах Росії, а також у тій частині України, що вхо
дила до складу Російської імперії.
1 Павловський М. Хорові подорожі Лисенка // М. В. Лисенко у
спогадах сучасників. — К., 1968.-С. 516-517.
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У Києві відділення ІРМТ було відкрито 1863 р., а зго
дом такі самі відділення з’явилися в Харкові, Одесі, Полта
ві, Миколаєві, Катеринославі, Херсоні. Відділення ІРМТ в
Україні створювали оркестри, хори, ансамблі й систематич
но організовували концерти, до яких залучали різних вико
навців. У репертуарі концертів ІРМТ у Києві, як і в інших
містах, були твори західноєвропейських і російських компо
зиторів. Звучала музика Л. ван Бетховена (уперше було ви
конано його Дев’яту симфонію), Й. Гайдна, В. А. Моцарта,
К М. Вебера, Ф. Мендельсона, Ф. Ліста, Ф. Шопена, К. СенСанса, А. В’етана, Дж. Россіні та ін. Значне місце в реперту
арі концертів зайняли твори російських композиторів М. Глинки,
0. Бородіна,
М. Римського-Корсакова,
П. Чайковського, В. Калинникова, С. Танеева, А. Рубінштейна,
С. Рахманинова та ін. На запрошення РМТ в Україну приїж
джали видатні виконавці й композитори. Так, до Одеси дві
чі (1887 і 1893 рр.) приїздив П. Чайковський. Він узяв участь
у п’яти симфонічних концертах, диригував своїми творами.
Ознайомлення українського слухача зі західноєвро
пейським та російським репертуаром мало важливе зна
чення. До негативних явищ діяльності ІРМТ в Україні слід
віднести те, що, дотримуючись політики офіційної влади,
керівники відділень ІРМТ не включали в концерти твори
українських композиторів. Особливо послідовним у цьому
плані було Київське відділення ІРМТ. Тому М. Лисенко,
хоч при відкритті цього відділення був обраний одним із
його директорів, через ігнорування цим товариством укра
їнської музики на знак протесту вийшов із товариства.
У Західній Україні значними подіями національного
музичного життя були вечори, присвячені пам’яті
Т. Шевченка. Перші Шевченківські концерти відбулися в
Перемишлі у 1865 р., а в 1868 р. - у Львові. На концерті у
Львові громадськість Західної України ознайомилася з
творчістю М. Лисенка: на замовлення галичан композитор
написав кантату «Заповіт», яка й виконувалася на цьому
святі. Надалі твори М. Лисенка завжди включали до шев
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ченківських концертів у Західній Україні. У шевченківські
дні влаштування концертів стало масовим явищем, яке
охопило найдальші закутки Західної України, і галицька
реакційна верхівка вже неспроможна була зупинити вияв
глибокої шани і любові до великого поета й національне
піднесення загалом. У Західній Україні, крім шевченків
ських, відбувалися й інші ювілейні концерти: на честь
М. Шашкевича (1880 р., Львів), з нагоди 25-річчя літерату
рної діяльності І. Франка (1898 р., Львів) тощо.
У другій половині XIX ст. особливого розмаху набрав
хоровий рух. Композитор Анатоль Вахнянин заснував у
Львові музичне хорове товариство «Торбан» (1870 - 1871).
З учнівської молоді та студентів він організував хор, який
виступав на концертах. Протягом 80 - 90-х років сформу
валося кілька визначних хорових колективів. Особливо
прославився молодіжний хор «Академічного братства»
(виник 1882 р.). Студенти поєднували краєзнавчі подорожі
з концертно-освітньою діяльністю. До комітету цього то
вариства входив І. Франко, композитор О. Нижанківський
та ін. Хор виконував твори М. Лисенка, М. Вербицького,
І. Лаврівського та ін. У 1885 р. на чолі хору став диригент і
композитор О. Нижанківський. Під його керівництвом хор
розгорнув більш-менш регулярну концертну діяльність
у Львові та в провінції.
У другій половині XIX ст. поміщицькі театри занепа
дають, а натомість інтенсифікується міське музичнотеатральне життя. Основними його осередками стають Київ,
Харків, Перемишль, Львів. У Наддніпрянській Україні ду
же поширеною була приватна антреприза. Оперне мистец
тво часто представляли італійські артисти. Як і в поперед
ній період, важливим центром вистав італійських оперних
труп була Одеса. Італійська трупа, очолювана антрепрене
ром Ф. Бергером, виступала в Києві (1863 - 1866). Італійські
оперні трупи розгорнули свою діяльність і в Харкові (1864 1871). У репертуарі цих труп були переважно твори італій
ських авторів.
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З 60-х років XIX ст. оперне виконавство в Наддніп
рянській Україні стали представляти російські колективи.
ІРМТ відкрило в Україні російські оперні театри. У Києві
такий театр з’явився 1867р., у Харкові— 1874, в Одесі —
у 80-х роках. Оперна справа стала розвиватися під впливом
тих тенденцій, що визрівали на сценах Петербурга та Мос
кви. Між Київським російським оперним театром та імпе
раторськими театрами Москви й Петербурга встановилися
дуже тісні зв’язки. У репертуарі російських театрів в Укра
їні були західноєвропейські твори (опери В. А. Моцарта,
Дж. Россіні, Дж. Верді, Р. Вагнера, Ж. Бізе, Ф. Талеві,
Ф. Обера, Дж. Мейербера), велике місце займала російська
опера (О. Верстовський, М. Глинка, О. Даргомижський,
О. Серов, О. Бородін, М. Мусоргський, М. РимськийКорсаков, А Рубінштейн, П. Чайковський, С. Рахманінов
та ін.). У Київському оперному театрі визначною була дія
льність антрепренера І. Прянишникова, який об’єднав опер
них артистів у 80-х роках й організував «Київське оперне
товариство». З цього часу художній рівень виконавського
колективу значно зріс. У 1890 р. в Києві була поставлена
опера П. Чайковського «Пікова дама» (лише на 12 днів піз
ніше прем’єри в Петербурзі). Сам П. Чайковський, який
брав участь у підготовці опери до постановки й був присут
ній на репетиціях та на прем’єрі, залишився задоволений
виставою.
Російські оперні колективи принципово не ставили
українських опер, які на той час уже були створені
(С. Гулака-Артемовського, П. Сокальського, М. Лисенка).
Винятком була лише постановка опери М. Лисенка «Різд
вяна ніч» у Харкові (1883), здійснена антрепренером
А. Пальчинським - відомим диригентом і критиком. Ця
опера пройшла з великим успіхом. У 1884 р. харківська
трупа показала її в Одесі.
У другій половині XIX ст. активізується рух за ство
рення українського національного театру.
У Західній Україні виникали театральні гуртки, які стави
ли українські п’єси з музикою (в Коломиї, Перемишлі,
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Чернівцях). У Львові завдяки старанням патріотичнопросвітницького товариства «Руська бесіда» в «Народному
домі» був відкритий професійний театр музично-драма
тичного профілю.
Складно відбувався процес становлення національ
ного театру в Наддніпрянській Україні через репресивні
заходи царського уряду щодо української культури. Але
патріотично налаштована інтелігенція докладала до його
виникнення всіх зусиль. У цьому велика заслуга належить
драматургам та акторам - Маркові Кропивницькому,
братам Тобілевичам (Іванові Карпенку-Карому, Миколі
Садовському,
Панасові
Саксаганському),
Михайлові
Старицькому, а також композиторові Миколі Лисенку.
Створився колектив із талановитих акторів: Марії Заньковецької, Марка Кропивницького, Івана Карпенка-Карого,
Миколи Садовського, Марії Садовської-Барілотті та ін. їхні
вистави були на дуже високому мистецькому рівні й мали
величезний успіх у публіки не тільки в Україні, а й у Росії.
Успіхи українського театру сприяли й інтенсивному розвит
ку української романтичної та реалістичної драматургії ви
сокомистецького
рівня
(Івана
Карпенка-Карого,
М. Старицького, М. Кропивницького, І. Франка). Актори
часто мали добрі вокальні дані, тому цей театр сформував
ся як музично-драматичний. Тільки в цьому театрі
М. Лисенко міг поставити деякі свої опери.
Національний театр корифеїв виконував не тільки
художньо-естетичну, а й виховну функцію. Високомисте
цькі вистави з українською тематикою й українською мо
вою сприяли зростанню національної свідомості народу.
Панас Саксаганський писав: «<...> Для української сцени
кожний окремий свідомий талановитий актор був борцем
за справу національної культури»1. Наляканий таким роз
махом українського театру, київський генерал-губернатор
О. Р. Дрентельн у 1883 р. заборонив діяльність української
трупи й будь-які вистави українською мовою на Волині,
Поділлі, Київщині, Полтавщині, Чернігівщині, що було
1 Саксаганський П. К. Думки про театр. - К., 1955. - С. 139.
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важким ударом для українського театру. Цей вердикт діяв
до 1893 р. На запитання, чому українському театрові до
зволено виступати в Москві й Петербурзі, але заборонено в
Києві, генерал-губернатор відповідав: «Там театр — мистецт
во, тут - політика»'. Незважаючи на заборони, у 80-х роках
XIX ст. в Україні одночасно діяло кілька провідних україн
ських труп корифеїв українського театру: М. Старицького,
М. Кропивницького, М. Садовського та П. Саксаганського.
Український театр корифеїв виробив свій стиль і сформу
вав свою школу. Крім драматичних творів із музикою,
українські трупи ставили також опери: «Запорожець за
Дунаєм»
С. Гулака-Артемовського,
«Різдвяну
ніч»
М. Лисенка. З ними постійно співпрацював М. Лисенко.

У другій половині XIX ст. в Україні функціонувала та
система освіти, яка діяла в усій Російській імперії.
У шкільних закладах України повністю ігнорувалися наці
ональні потреби. Це було характерне й для музичної осві
ти. Проблема національної школи хвилювала багатьох
прогресивних українських діячів, зокрема, й М. Лисенка.
У листі з Лейпцига до батьків від 28 березня 1868 р. він пи
сав: «Школа київська мене не дуже втішає. Буде та сама
італ[ійщина] і Німеччина, а про народні, рідні основи у нас
не тільки заборонено, а навіть злочинно говорити. Це так
було, цьому й тривати ще бозна до яких довгих щасливих
часів. А музично-освітня школа у нас інакше й немислима,
як на народних підвалинах, - інакше вона дасть, яків нас,
починаючи з суспільства, бляклий колір з іноземними
рум’янами»12.
В організації музичної освіти в Наддніпрян
ській Україні у другій половині XIXст. домінуючу
роль відігравали відділення ІРМТ. Вони засновували му
зичні школи, які готували виконавців, педагогів, компози
торів. Київське відділення ІРМТ у 1868 р. відкрило школу
(спочатку це були так звані «музичні класи»), згодом реор
1 Культура українського народу. - К., 1994. - С. 200.
2 Лисенко М. В. Листи. - К., 2004. - С. 52.
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ганізовану в музичне училище (1883), а 1913 р. - у консер
ваторію. Музична школа при Київському відділенні ІРМТ
працювала за статутом, виробленим для музичних училищ
Петербурга та Москви. За цим статутом, метою музичних
училищ, заснованих ІРМТ, було виховання виконавців на
музичних інструментах, співаків, учителів музики, хорових
диригентів. У Харківському відділенні ІРМТ музичні класи
були відкриті 1871 р., а музичне училище - 1883 р. У 1886 р.
були відкриті музичні класи при Одеському відділенні
ІРМТ, які також перетворилися в музичне училище (1897).
Відкриття музично-освітніх закладів відділеннями
ІРМТ в Україні сприяло піднесенню загального музичнокультурного рівня слухачів і вихованню музикантівпрофесіоналів. Але в роботі ІРМТ в Україні були й негати
вні сторони. На музично-освітній діяльності шкіл ІРМТ
позначилася політика царизму, спрямована на гальмуван
ня української культури, що виражалося у відсутності на
ціонального виховання та освіти на національній основі.
Протягом певного періоду в київській музичній шко
лі ІРМТ (1869- 1870) працював М. Лисенко, однак через
незгоду в багатьох принципових питаннях він залишив
викладацьку роботу в цій школі. Засади національної му
зичної освіти М. Лисенко реалізовував у заснованій ним
музично-драматичній школі в Києві (1904).
Досить високим рівнем відзначалося музичне вихо
вання в Київському інституті шляхетних дівчат. Там працю
вали В. Заремба, чеський піаніст, композитор і диригент
А. Паночіні, піаністи М. Завадський, М. Блуменфельд,
М. Тутковський та ін. У цьому закладі гру на фортепіано ви
кладав М. Лисенко (1876 — 1902). Музичному вихованню
приділялася увага і в 1-й Київській чоловічій гімназії.
У другій половині XIX ст. в Наддніпрянській Україні
функціонували й приватні навчальні музичні заклади: шко
ли, класи, курси. Серед них найбільш діяльними і впливови
ми
були
школи
С. Блуменфельда,
М. Тутковського,
С. Брилліант, О. Ружицького, С. Рубинштейна.
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У Західній Україні, у Львові в 1854 р. була відкрита му
зична школа Галицького музичного товариства, яка у
1880 році отримала офіційний статус консерваторії. її дире
ктором і викладачем був талановитий учень Ф. Шопена
Кароль Мікулі. Крім великої педагогічної роботи, він про
водив також значну виконавсько-піаністичну діяльність.
К Мікулі очолив відділ науки «Галицького музичного това
риства». Для українського населення навчання в польській
консерваторії фактично було недоступним. Проте українці
навчалися в польських музикантів. Так, у польського теоре
тика й композитора Мар’яна Гуневича у Львові вчилися
українські музиканти Порфирій Бажанський, Віктор Матюк,
Анатоль Вахнянин. М. Гуневич вів основну педагогічну ро
боту в музичній шкалі при товаристві «Торбан». У викладача
співу Львівської польської консерваторії В. Висоцького вчи
лися уславлені українські співаки - С. Крушельницька,
О. Мипіуга, М. Менцинський, Ф. Лопатинська.
Більшість українців західних земель здобували музи
чну освіту в загальноосвітніх навчальних закладах — у по
чаткових школах, гімназіях, семінаріях, і в них вони брали
участь у хорах. Отже, музична освіта була тісно пов’язана з
хоровою справою. Педагогами працювали композитори
М. Вербицький та І. Лаврівський. М. Вербицький написав
статтю «О пінію музикальнім»1 (1863), у якій наголошував
на необхідності професійної освіти в Галичині. В іншій
статті «О твореніях музыкальных церковных і мірських на
нашей Руси»2 (1870) він висунув пропозицію заснувати на
вчальний заклад на зразок Празької консерваторії.
М. Вербицький навчав молодих музикантів гармонії, ком
позиції, гри на гітарі. Він написав посібник «Школа для
шестиструнно!' гітари».

1 Вербицький М. О пінію музикальнім // Галичанин. - Львів, 1893.
Вербицкий М. О твореніях музыкальных церковных і мірських
на нашей Руси // Слово. - 1870. - Ч. 38. - С. 1.
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З відкриттям у 1864 р. театру при «Руській бесіді»
правління цього товариства створило співацько-музичний
комітет і доручило композиторові І. Лаврівському навчати
співу найздібнішу молодь. У зв’язку з реформою початко
вої освіти (1873 - 1874 рр.), проведеною владою, уроки спі
ву та музики в усіх категоріях народних шкіл стали
обов’язковими.
Основною школою для виховання майбутніх хормей
стерів стали хорові колективи. Одним із важливих був мі
шаний хор української академічної гімназії у Львові, засно
ваний у 70-х роках. Цим хором керували Я. Вітошинський,
А. Вахнянин, О. Нижанківський, Ф. Колесса. Деякі хорові
колективи, які працювали протягом тривалого часу, набу
вали рис, притаманних музично-освітнім закладам. Украй
необхідною була школа диригентів хорового співу.
З ініціативи священика-просвітника Йосипа Вітопіинського,
керівника хору в с. Денисів на Тернопільщині, у 1880 р. бу
ла заснована школа для підготовки диригентів хорового
співу. У ній навчалося понад 100 осіб, які потім працювали
в різних місцях Західної України.
Музична освіта на Буковині була пов’язана з діяльні
стю іноземних співацьких товариств, при яких функціону
вали музичні школи. Така школа діяла при «Товаристві
сприяння музичному мистецтву на Буковині». У ній гру на
скрипці, спів та гармонію викладав Адальберт Гржималі.
У цього викладача та в композитора Ісидора Воробкевича
здобув музичну освіту Євсевій Мандичевський - українець
за походженням, який став австрійським музикознавцем,
композитором і диригентом. У Чернівцях виникло, за зра
зком галицьких, культурно-освітнє товариство «Руська бе
сіда», одним із завдань якого був розвиток хорового співу
та популяризація української народної пісні.
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7.2.2. Музична фольклористика
та музикознавство
У другій половині XIX ст. аматорсько-ужитковий під
хід до збирання та публікацій народних пісень ще продов
жував практикуватися у тих діячів, метою яких було задо
волення потреб домашнього музикування: А. Єд л і ч к и
С. Карпенка12, А. Коціпінського3. З’явилися збірки,
опубліковані з метою збереження народних скарбів, як,
наприклад, О. Рубця4 таін.
Особливо велика заслуга в розвитку музичної фольк
лористики належить М. Лисенкові, в особі якого зби
рацька та видавнича діяльність музикантів-фольклористів
XIX ст. досягла вершини. Адже нікому з його попередників
і сучасників не вдалося опублікувати таке розмаїття на
родних пісень різних жанрів, особливо історичних, у яких
відтворено історичні події минулого. У фольклористичній
діяльності Миколи Лисенка поєднувався науковоетнографічний підхід до записів народної пісні
(він проявлявся у прагненні точно відтворити звучання
народної пісні, зберегти типові для співака й місцевості
особливості) з композиторським, художнім її опра
цюванням для виконання в домашньому середовищі або
на концертній естраді.
У Західній Україні музичний фольклор збирали й
публікували численні культурні діячі. Зокрема, буковин
ські пісні записували Ю. Федькович, С. Воробкевич,
1 Собрание малороссийских народных песен для одного голоса с

аккомпанементом фортепьяно / аранжировал А. Едличка. - Ч. 1. СПб.; М. Бернгард, 1860 ; Ч. 2. - М.: П. Юргенсон, 1861.
Карпенко С. Васильковский соловей Киевской Украины,
словяно-русский альбом для одного голоса с аккомпанементом форте
пиано. .. - СПб., 1864.
Коціпінський А. Пісні, думки і шумки руського народа на
Подоллі, Україні і в Малоросії. - Кам’янець-Подільський, 1861.
4 216 народных украинских напевов / записал и издал
А. И. Рубец. - М., 1872.
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І. Омельський; галицькі - Я. Головацький, Т. Ревакович,
О. Роздольський, В. Гнатюк, І. Колесса, Ф. Колесса та ін.
Основоположною для розвитку української фольклористики,
зокрема й музичної, була діяльність І. Франка на ниві зби
рання, видання та наукового вивчення народної творчості.
Його методичні поради щодо збирання народних пісень осо
бливо важливі й не втратили свого значення й донині.
У другій половині XIX ст. окремі записи багатоголос
них народних пісень в Україні зробили М. Лисенко,
П. Демуцький та ін.
На другу половину XIX ст. припадає становлення
*(ук в -g лькл $исGич* ї 3умки
про
український фольклор. Започатковано цю галузь музико
знавства працею російського композитора й музикознавця
Олександра Серова «Музыка южнорусских песен»1 із гар
монізацією та аналізом мелодій шести українських народ
них пісень. О. Серов, дотримуючись таких самих поглядів,
як М. Гоголь, вважав українську народну пісню важливим
джерелом пізнання життя народу, народного духу. Він пе
рший із серйозних музикантів писав про необхідність нау
кового дослідження української народної музики, наділе
ної специфічними стильовими ознаками. О. Серов робив
перші спроби висвітлити деякі музично-стилістичні особ
ливості української народної пісні.
Першим з українських музикантів, хто написав етномузикознавчі праці про український фольклор, був
Мик л( Лисе*к . Першою й найвагомішою була його
праця «Характеристика музичних особливо
стей українських дум і пісень у виконанні
кобзаря Вересая»12. Висловлені в ній думки станов
1 Серов А. Музыка южнорусских песен // Основа. - 1861. - № 3 — 4.
2 Ця праця була опублікована російською мовою в Києві: Лысен

ко Н. Характеристика музыкальных особенностей малорусских дум и
песен, исполняемых кобзарем Остапом Вересаем // Записки ЮгоЗападного отдела Русского географического общества. - Т. 1 - 2. - К.,
1873- 1874.
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лять своєрідну програму діяльності М. Лисенка на ниві
української етнографії. Цю програму він потім доповнив і
розширив. У цій праці можна також простежити, які есте
тичні та музично-стилістичні особливості виділяє
М. Лисенко в українському фольклорі, що позначилося й
на його творчості. Характерний для романтиків естетич
ний підхід до фольклору виявляється і в зазначеній праці
М. Лисенка. У ній є промовисті вислови композитора,
зокрема, про народну пісню як багатющий матеріал «для
естетичної
характеристики
особистості
народу».
М. Лисенко, як і О. Серов, наголошував, що при гармоні
зації народних пісень необхідно знаходити відповідну для
них музичну мову. Тут же висловлюються цінні думки що
до естетичної характеристики народних пісень.
У додатку до цієї праці М. Лисенко вперше опубліку
вав нотні тексти дум, записані від О. Вересая («Дума про
Хведора Безродного», «Про удову і трьох синів»). У 1888 р.
в журналі «Киевская старина» (кн. VII) опубліковано думу
«Про Хмельницького і Барабаша», записану М. Лисенком
у 1870 р. від кобзаря Павла Братиці.
Певне значення для розвитку української фолькло
ристики мали й дві інші праці М. Лисенка: «Про тор
бан і музику пісень
Відорта»1 (1892) та
«Народні музичні інструменти на Україні»12
(1894). У першій із них автор характеризує Відорта як
«магнатського придворного рапсода», а торбан вважає ін
струментом, характерним для шляхетського, дворянського
побуту. У додатку до цієї праці М. Лисенко подає одну з
пісень з репертуару Відорта (спів Ревухи).
У праці «Народні музичні інструменти на Україні»
М. Лисенко розглядає такі інструменти, як кобза, бандура,
торбан, ліра, гуслі, цимбали.
1 Лысенко Н. О торбане и музыке песен Видорта // Киевская ста
рина. - 1892. - № 3.
2 Лисенко М. Народні музичні інструменти на Україні // Зоря. -

1894.-№ 1,4, 5-10.
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Особливу цінність у розвитку українського етномузи
кознавства становить праця ПеG$( С к(льськ :
«Русская народная музыка, великорусская
и малорусская в её строении мелодическом
и ритмическом и отличия ее от основ
современной гармонической музыки», напи
сана 1886 р. й опублікована в Харкові 1888 р. За визначен
ням А. І. Іваницького, «<...> до середини XX ст. в арсеналі
європейської етномузикології не було рівнозначної за все
бічністю й глибиною праці, а щодо багатства ідей та ґрун
товності їх розробки вона й досі не має собі рівних. Здобут
ки Сокальського зберігають наукову чинність і зараз»1.
П. Сокальський розглядає російські та українські пі
сні разом. Він підкреслював, що в його плани не входило
робити в цій праці детальний аналіз відмінностей росій
ської народної пісні від української, хоч іноді деякі відмін
ності він відзначає. На тому початковому етапі розвитку
етномузикознавства простіше й доступніше було виявити
спільні риси, ніж специфічні. Для нас особливо важливим
є те, що П. Сокальський зробив першу спробу простежити
еволюцію музичного мислення в народних піснях. Його
праця складається з двох частин:
1. Мелодична будова.
2. Ритмічна будова.
Праці М. Лисенка та П. Сокальського в галузі україн
ського етномузикознавства були важливим етапом його
становлення. Продовжили їхню справу на початку XX ст.
видатні
вчені-фольклористи
Ф. Колесса,
К. Квітка,
С. Людкевич та ін.
У другій половині XIX ст. в Наддніпрянській Україні
набуває розвитку музич*( Fубл%цисGик( 7
музич*( к$иGик(. Найбільший внесок у цю га
лузь зробив ПеG$ С к(льськи7. У його житті значне
місце займала журналістика. Особливо інтенсивною стала
1 ІваницькийА.
1997.-С. 102.

Українська

музична

фольклористика.-

К.,
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діяльність П. Сокальського як журналіста, починаючи з
кінця 1858 р. Його статті та рецензії публікувалися пере

важно в газетах Одеси та різних виданнях СанктПетербурга. П. Сокальський писав рецензії на вистави й
концерти, у яких торкався естетичної проблематики.
У газетних статтях П. Сокальський регулярно пові
домляв про нові твори українських авторів (про вихід у
світ журналу «Основа», про повісті Марка Вовчка, видання
«Кобзаря» Т. Шевченка).
У статтях і критичних рецензіях П. Сокальського
значне місце займають проблеми російської музики («Про
музику в Росії» та ін.) і її виконання. Він порушує пробле
му народності й національного в мистецтві. Статті
П. Сокальського свідчать, що він сповідував ті самі музич
но-естетичні принципи, що й російські композитори
«Могучої кучки».
П. Сокальський писав рецензії, присвячені також
явищам української музичної культури, серед яких виді
ляються дві: одна з них - рецензія, написана на прем’єру
опери «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського і
вміщена в газеті «Санкт-Петербургские ведомости»
(1863 р., 15 квітня), а друга - з приводу постановки в Одесі
опери М. Лисенка «Різдвяна ніч» (опублікована в «Одесс
ком листке», 1884 р.). Щодо рецензування опери «Запоро
жець
за
Дунаєм»,
то
критичні
висловлювання
П. Сокальського свідчать, що він не зумів побачити її осно
вні достоїнства, зокрема, у втіленні народної сфери; не
помітив також таланту композитора. Але він передбачив
майбутню популярність цього твору.
У великій рецензії П. Сокальського з приводу поста
новки «Різдвяної ночі» вміщено детальний аналіз опери
М. Лисенка. Рецензія наближається до науково-музико
знавчої статті і є першим серйозним аналізом цього твору.
П. Сокальський дав високу оцінку опері М. Лисенка,
вважаючи її визначним явищем у галузі вітчизняної опе
ри. Він особливо виділив досягнення композитора у ство
ренні яскравих і правдиво народних масових музичних
сцен.
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Деякі питання української музичної культури висвіт
лювалися на сторінках щомісячного історико-етнографічного та белетристичного журналу «Киевская старина»,
який виходив у Києві протягом 1882 — 1907 рр. (останній
рік — українською мовою під назвою «Україна»). У діяль
ності цього журналу (доборі редакторів тощо) активну
участь брав М. Лисенко. На сторінках «Киевской старины»
публікувалися його фольклористичні праці. У статтях і за
мітках журналу подавалися відомості про написання,
видання та виконання творів цього композитора, про свя
ткування 3 5-річного ювілею його творчої діяльності.
З’являлися й статті, у яких давалася оцінка композитор
ської діяльності М. Лисенка. Найважливішими з них були
спогади М. Старицького та О. Русова про М. Лисенка1.
З 80-х років XIX ст. постійним музичним кореспон
дентом київських газет «Киевлянин», «Заря», «Киевское
слово», «Киевская газета» та ін. став Віктор Чечот.
У своїх музично-естетичних поглядах він спирався на по
зиції нової російської музичної школи («Могучої кучки»).
У своїх публікаціях він завжди захоплено писав про твор
чість
російських
композиторів
М. Мусоргського,
О. Бородіна, М. Римського-Корсакова, але недооцінював
оперний доробок П. Чайковського. Досить скептично
В. Чечот ставився й до української музики. Він співпрацю
вав із реакційною газетою «Киевлянин», яка дотримувала
ся позицій російської влади щодо української культури й
відзначалася шовіністичною спрямованістю. Це простежу
ється, зокрема, у статтях та рецензіях, у яких ідеться про
композиторську творчість М. Лисенка.
На відміну від Наддніпрянської України, у Гали
чині та на Буковині видавалися газети й журнали

українською мовою, і в них публікувалися рецензії, статті,
невеликі замітки, у яких висвітлювалися різні питання
1 Див.:

Старицкий М.

Воспоминания // Киевская старина. —

1903. — № 12; Русов О. Несколько слов о значении трудов и творчества
Н. В. Лысенко для малорусского народа // Там само.
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української музики (газети «Слово», «Діло», «Буковина»,
журнал «Зоря», альманах «Галичина» тощо). У цих публі
каціях чільне місце займали питання розвитку професій
ного українського національного музичного мистецтва в
західноукраїнському регіоні. Одним із перших, хто торк
нувся цієї проблеми, був Мих(7л Ве$бицьки7. У стат
тях «0 пінію музикальнім» («Галичина». 1863 р.), «О твореніях музыкальных, церковных і мірських на нашей Ру
си» («Слово», 1870) він відзначив славні традиції музичної
культури Галичини 20 - 30-х років (перемишльську школу)
і писав про відсутність українських музичних шкіл та кон
серваторій у Галичині, що гальмувало розвиток україн
ської музики.
У 60-х роках XIX ст. в українській пресі з’являються
публікації, у яких обстоюються дутики про необхідність ро
звитку національної музики на народних джерелах. Це
простежується у відкритому листі Си3 $( В $ бкевич(
до газети «Слово», написаному 1865 р. після ознайомлення
з першими виставами театру «Руської бесіди».
У пресі з’являються біографічно-нарисові статті про
західноукраїнських композиторів: С. Воробкевича про
М. Вербицького (газета «Родимий листок», 1879), В%кG $(
М(GIк( про L Лаврівського (1889). І лише зрідка публіку
валися статті, у яких аналізувалися окремі твори західно
українських композиторів. Зокрема це простежується в
статтях
П $gи$%'
Б(j(*ськ :
про
твори
А. Вахнянина, О. Нижанківського.
На сторінках західноукраїнської преси часто обгово
рювалася проблема народності в музиці. Про це писали
І. Франко, В. Матюк та ін.
Важливе значення для розвитку української музич
ної культури в Західній Україні мала музика М. Лисенка.
На шпальтах газет і журналів з’являються відомості про
діяльність і творчість М. Лисенка, починаючи з 1868 р.
(рецензія Хв. Леонтовича на «Заповіт» М. Лисенка та «За
повіт» М. Вербицького). Західноукраїнська преса постійно
інформувала читачів про виконання творів М. Лисенка,
про вихід у світ його нових композицій.
278
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7.2.3. Музична творчість попередників
та сучасників Миколи Лисенка
Друга половина XIX ст. - важливий етап розвитку
українського музичного мистецтва. У цей час інтенсифіку
ється процес формування нової національної композитор
ської школи, фундатором якої став М. Лисенко. Поперед
никами М. Лисенка вважаємо композиторів, які в середині
XIX ст. почали творити ще до нього: Семен ГулакАртемовський (1813 — 1873), Михайло Вербицький (18151870), Іван Лаврівський (1822- 1873), Тимофій Шпаковський (1829- 1861), Тимофій Безуглий (близько 1830-?),
Петро Сокальський (1832— 1887); а сучасниками - найви
значніших композиторів, які писали музику в той самий
період, і більша частина їхньої композиторської творчості
припадає на другу половину XIX ст.: Петро Ніщинський
(1832- 1896), Сидір Воробкевич (1836-1903), Анатоль
Вахнянин (1841 - 1908), Михайло Колачевський (1851 - 1910
чи 1912), Микола Аркас (1852 — 1909), Віктор Матюк (1852 —
1912), Остап Нижанківський (1862- 1919), Володимир
Сокальський (1863- 1919), Генріх Топольницький (18641920), Денис Січинський (1865 - 1909).
Більшість композиторів — попередників і сучасників
М. Лисенка не могли повністю віддатися композиторській
творчості, а займалися ще й іншою діяльністю. Західноукра
їнські митці М. Вербицький, І. Лаврівський, С. Воробкевич,
B. Матюк, О. Нижанківський служили священиками, а
C. Воробкевич був ще й поетом і драматургом; письменни
ком і гімназійним учителем, громадським діячем був
А Вахнянин. II. Ніщинський - знавець давньогрецької
мови, навчав цієї мови в гімназіях і робив переклади з да
вньогрецької мови на українську. Багатогранністю відзна
чалася діяльність П. Сокальського. Він викладав природо
знавство в гімназії, був особистим секретарем та репетито
ром дітей російського консула в Нью-Йорку, журналістом,
писав праці з астрономії, хімії. М. Аркас служив у мор
ському міністерстві, а М. Колачевський працював адвока279
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том. Мав змогу’ повністю присвятити себе музиці С. ГулакАртемовський, який став знаменитим співаком - солістом
імператорської
опери
в
Петербурзі.
Піаністамипрофесіоналами були Т. Шпаковський та Т. Безуглий. На
шлях музиканта-професіонала став Д. Січинський (був ди
ригентом, викладачем фортепіано), але це призвело його до
матеріальної скрути й нужденного життя.
Чимало з відзначених композиторів брали участь
у громадському житті, пов’язаному з національно-куль
турним відродженням. А. Вахнянин був ініціатором засну
вання й першим головою товариства «Просвіта» (1868),
очолював орган народовців «Правду», працював у керів
ництві товариства «Руська Бесіда», організував музичне
товариство «Торбан», займався справою народного театру.
С. Воробкевич, працюючи в Чернівцях (на Буковині), став
одним із засновників та редакторів журналу «Буковинська
зоря», літературного альманаху «Руська хата», очолював
студентське товариство «Союз». Значну громадську діяль
ність проводив О. Нижанківський (зокрема очолив
у Стрию товариство «Просвіта» з 1908 р.). Д. Січинський
брав участь у заснуванні співацького товариства «Боян»
(1891) і увійшов до складу його правління. П. Ніщинський,
як уже відзначалося, був членом одеської Громади. Він ра
зом з іншими її членами брав участь в укладанні росій
сько-українського словника. Про різнобічні інтереси
П. Ніщинського та його патріотичні погляди свідчить тема
доповіді «Значення Києва й України для слов’янства та іс
торії християнства в Росії», виголошеної ним на урочистому
засіданні Одеського слов’янського благодійного товариства
(11 липня 1868 р.)1. П. Ніщинський підтримував тісні контак
ти з корифеями українського театру М. Кропивницьким,
братами Тобілевичами. В умовах переслідування українсь
кої мови П. Ніщинський перекладає з давньогрецької на
українську античні поеми - «Антігону» Софокла (опублі
ковано в Одесі 1883 р.), «Одіссею» (видано у Львові 1889,
1 Пархоменко Л. Петро Ніщинський. — К., 1989. —С. 17, 19.
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1892 рр.) та частину «Іліади» Гомера, а на давньогрецьку
мову - «Слово о полку Ігоревім».
Різнобічною була громадська діяльність М. Аркаса.
У 1907 р. в м. Миколаєві він заснував українське товариство
«Просвіта». М. Аркас домігся відкриття в селі Богданівці
чотирирічної школи і запровадив у ній викладання украї
нською мовою. Він досліджував історію рідного краю і ви
дав книгу «Історія України».
Більшість композиторів — попередників і сучасників
М. Лисенка брали активну участь в організації музичного
життя (А. Вахнянин, Д. Січинський, О. Нижанківський
П. Сокальський). Дехто з них був музичним критиком, пи
сав музично-педагогічні та музикознавчі праці.
Композитори, які творили в другій половині XIX ст.,
здобули дуже різну музичну освіту. М. Колачевський у
1876 р. закінчив Лейпцизьку консерваторію по класу про
фесора К. Ріхтера. Д. Січинський навчався у Львівській
(польській) консерваторії, зокрема у професора К Мікулі учня Ф. Шопена. В. Сокальський вчився гри на фортепіано
в музичних класах Харківського відділення ІРМТ, а прива
тні уроки брав у І. Р. Кнорра. Вокальне спрямування мала
музична освіта С. Гулака-Артемовського. Музики він на
вчався в духовній семінарії і став солістом Михайлівського
монастиря в Києві. Російський композитор М. Глинка,
набираючи співаків для Петербурзької придворної капели,
забрав С. Гулака-Артемовського в Росію. Розуміючи, що
цей хлопець має виняткові здібності як співак, М. Глинка
не віддав його у Придворну капелу, а сам займався з ним і
посприяв, щоб С. Гулак-Артемовський поїхав удосконали
ти свою вокальну майстерність в Італію.
Більшість композиторів навчалися музики вдома,
у школах, гімназіях, духовних семінаріях, а також займа
лися самоосвітою.
У чеських музикантів, які працювали в Перемишлі,
здобували музичну освіту західноукраїнські композитори
М. Вербицький, І. Лаврівський, А. Вахнянин. М. Верби
цький та І. Лаврівський навчалися в музичній школі при
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кафедральній церкві в Перемишлі, у якій викладали чехи
А. Нанке та В. Серсаві. У чеського музиканта Ф. Лоренца,
який був регентом у латинській церкві в Перемишлі, вчив
ся А. Вахнянин, брав уроки інструментовки М. Верби
цький. У перемишльському осередку відбувалося станов
лення творчості М. Вербицького та І. Лаврівського, які, за
визначенням музикознавців, представляють «перемишль
ську школ> » і своєю творчістю вплинули на інших захід
ноукраїнських композиторів.
С. Воробкевич закінчив духовну семінарію в Чернів
цях, де й здобув музичну освіту. Багато часу він приділяв
музичній самоосвіті - вивчав гармонію, контрапункт,
інструментовку, користуючись працями іноземних авторів.
Для підвищення свого професійного рівня С. Воробкевич
поїхав до Відня і там пройшов курс гармонії та композиції
у педагога Ф. Кренна. Після повернення до Чернівців
С. Воробкевич працював як педагог. У нього навчалися ві
домий західноукраїнський музикознавець і композитор
П. Бажанський, Є. Мандичевський, який став видатним му
зикознавцем і композитором, Ч. Помпеску - один з осново
положників румунської національної професійної музики.
Хоч не однакові професійний рівень і художня цін
ність творів, які писали попередники та сучасники
М. Лисенка, проте ці композитори були творцями музич
но-історичного процесу, і в їхній музиці представлені
майже всі наявні в європейській музичній культурі жанри:
опера, симфонія, хорова, камерно-вокальна та камерноінструментальна музика, простежується еволюція роман
тичного стилю.
У творчості сучасників М. Лисенка значне місце за
ймає народна тематика (народні образи, народний побут),
у музиці втілюються картини рідної природи; зароджуєть
ся історична та громадянська тематика. На творчості ком
позиторів позначилася музична атмосфера міського побу
ту. В індивідуалізованій романтичній ліриці розкривається
багатий внутрішній світ людини, її стосунки з навколиш
нім світом.
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У композиторів - попередників і сучасників
М. Лисенка посилюються тенденції до засвоєння досягнень
загальноєвропейської романтичної музики - особливостей
романтичних жанрів, образності, стилістики. При цьому в
них переважала орієнтація на австро-німецьке та російське
музичне мистецтво. Композитори часто зверталися до на
роднопісенних джерел і використовували їх у вигляді цитат,
окремих елементів народного музичного стилю, іноді ство
рювали «авторсько-народні»1 мелодії, а в деяких творах уже
зароджується музичне мислення в народнопісенному стилі
(переважно в композиторів, які творили під впливом
М. Лисенка). У стильовій адаптації - пристосуванні «чужо
го» до «свого» - простежуються еволюційні процеси. Але
тільки М. Лисенко, який серед тогочасних композиторів був
найталановитішим, поставив собі за мету створити яскраву
національну музику на європейському рівні, зумів узагаль
нити народний музичний стиль, перевтілити його у своїй
музиці. Водночас слід сказати, що сучасники М. Лисенка
написали в різних жанрах твори, які мали мистецьку цін
ність, а деякі з них звучать і в наш час.

Хо ро @ а V B S O Q а . У другій половині XIX ст., як і в
попередні періоди, хорова музика в українському музич
ному мистецтві займала особливо вагоме місце. Відбулася
стильова еволюція в церковній музиці. Новим явищем
стала світська професійна хорова музика,
у якій відображені нове світовідчуття людей, їх громадян
ські прагнення. На хоровій музиці особливо яскраво по
значилися процеси демократизації в музичному мистецт
ві. Світська музика виконувалася під час різних громад
ських заходів, а також на концертах, завдяки чому набува
ла концертного характеру. Від середини XIXст. ком
позитори пишуть хорові твори, які не тільки були мисте
цьким явищем, а й мали суспільно-громадську функцію.
1 Використовуємо цей термін (уперше введений А. Кандинським)
у розумінні творення мелодії «в народному дусі».
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Серед композиторів - попередників і сучасників
М. Лисенка до хорового жанру найчастіше зверталися за
хідноукраїнські митці й мали в ньому найбільші мистецькі
досягнення. Це зумовлено тим, що більшість із них у юно
сті співали в хорах, а потім також диригували хорами
(В. Матюк, А. Вахнянин, Д Сочинський, О. Нижанківський).
Дехто з них брав участь у хоровому виконавстві в західно
українському регіоні. Через це західноукраїнські компози
тори - попередники і сучасники М. Лисенка добре знали
специфіку хорового співу, його можливості, що й позначи
лося на їхній творчості. Хорова музика становить більшу
частину' їхнього доробку.
Хорову творчість західноукраїнських композиторів
можна поділити на два періоди:
1) 40 - 60-ті роки (переважно хорова музика предста
вників «перемишльської школи» - М. Вербицького та
І. Лаврівського);
2) 70 - 90-ті роки (твори В. Матюка, С. Воробкевича,
А. Вахнянина,
О. Нижанківського,
Д. Січинського,
Г. Топольницького).
Зачинателем нового етапу розвитку хорової музики й
професійного музичного мистецтва в західноукраїнському
регіоні був Мих(7л Ве$бицьки7.
М. Вербицький народився в селі Явірному Руськім
біля Перемишля (споконвічне українське місто, тепер у
складі ПНР) у сім’ї священика. У десятилітньому віці він
осиротів, і ним опікувався перемишльський єпископ Іван
Сніїурський. М. Вербицький навчався в Перемишльському
ліцеї, а музичну освіту здобуте у музичній школі при хорі
кафедральної церкви. Учителем його був чеський музи
кант Алоїз Нанке, який керував цим хором. Продовжив
освіту М. Вербицький у Львівській духовній семінарії
(1833). Він мав музичні здібності, прекрасний голос, вірту
озно грав на гітарі, тому музика для нього стала основною
справою життя. Його діяльність проходила у Львові та Пе
ремишлі. Він працював приватним учителем музики,
керував церковними хорами. У 40-х роках брав уроки інструментовки у чеського музиканта Францішека Лоренцо.
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Під впливом революції 1848 р. активізується в Галичині
національно-культурне життя. Ця атмосфера вплинула і
на М. Вербицького. Він пише твори на актуальну патріоти
чну тематику, створює музику до музично-драматичних
п’єс, які ставилися в новоствореному Перемишльському
аматорському театрі. У 60-х роках М. Вербицький написав
чимало музики до п’єс, які ставилися у відкритому у Льво
ві театрі товариства «Руська бесіда». Митець поєднував
діяльність парафіяльного священика з композиторською
творчістю. М. Вербицький помер у селі Млини Яворівського повіту 1870 р.
М. Вербицький - видатна постать в українському му
зичному мистецтві. Він залишив чималий творчий доро
бок із творів різних жанрів: хорового, музично-театраль
ного, симфонічного, камерно-вокального та камерноінструментального. Композитор писав інструментальні
твори для гітари, а також вокальні твори в супроводі гіта
ри, яка для нього була тим інструментом, як для інших
романтиків - фортепіано.
Оцінюючи значення М. Вербицького для розвитку
національної музичної культури в Галичині, С. Людкевич
писав, що він є «символом нашого національного відро
дження в Галичині»1. Однак, на жаль, досі зі спадщини
М. Вербицького дуже мало що видано, і переважна біль
шість його творів збереглася в рукописах. Серед них є ав
тографи й чимало неавторських списків.
Найближчим послідовником М. Вербицького серед
західноукраїнських композиторів був Ів(* Л(в$%вськи7.
Хорова творчість цих двох митців мала значний вплив на
інших західноукраїнських композиторів, які творили в
70 - 90-х роках XIX ст. (вона позначилася на хорових тво
рах В. Матюка, А. Вахнянина, С. Воробкевича). У деяких
хорових
творах
західноукраїнських
композиторів

1 Людкевич С. Михайло Вербицький та українська суспільність
// Людкевич С. Дослідження, статті, рецензії, виступи : у 2 т. / упор.,
ред., перекл. і прим. 3. Штундер. — Т. 1. —Львів, 1999.— С. 347.
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(О. Нижанківського, Г. Топольницького, Д. Січинського)
простежується й вплив музики М. Лисенка, яка в цьому
регіоні була досить відома.
Західноукраїнські композитори написали багато хо
рових творів. Чимало їх зберігається в рукописах, деякі
втрачені, а частина була опублікована в давніх виданнях
кінця XIX - початку XX ст. й у другій половині XX ст.

Це$к в*( музик(. Західноукраїнські компо
зитори, які служили священиками, писали церковні твори.
Вони дійшли до нас переважно в рукописному вигляді.
Значні досягнення в цьому жанрі мав М. Вербицький.
Його церковні твори збереглися не всі. Більшість із них ще
не опубліковані й зафіксовані в рукописах, але тільки деякі
з них є його автографами.
У доробку Михайла Вербицького - майже повна
Літургія й окремі твори на літургійні тексти. У Перемиш
лі в 1847 р. митець написав Літургію для мішаного хору, а в
1865 р. переробив її для чоловічого хору. Цього ж року відбу
лося її перше виконання в соборі Св. Юра у Львові.
Особливий вплив на церковну музику М. Вербицько
го мала церковна музика Д. Бортнянського, яка в той час
часто звучала в церквах Перемишля та Львова й була для
нього певною мірою взірцем. Впливи Д. Бортнянського
простежуються на різних рівнях - в урочистих, а також лі
ричних музичних образах; у використанні фактури пере
мінного типу, у прийомах поліфонічного типу письма.
Спостерігаються спільні риси на інтонаційному рівні
(кадансові інтонації типу зітхання, характерні для класич
ного стилю, активні мелодичні ходи в басах звуками три
звуку тощо).
Хоч у своїй церковній музиці М. Вербицький багато
що сприйняв від класичного стилю, зокрема через музику
Д. Бортнянського, проте він зумів створити і власний інди
відуальний стиль, у якому простежуються ранньоромантичні риси. Особливо це відчутно в ліричних розділах Літургії.
Ліричні сторінки його Літургії сповнені задушевності,
сердечності, подекуди вони пройняті елегійним відтінком.

XIX століття
У них зароджується емоційна відкритість, посилюється
особистісне начало, і лірика набуває індивідуалізованих
рис. Такий тип лірики особливо виділяється в частинах
«Тебе поем», «Отче наш», в ірмосі «Ангел вопіяше».
Ліричні теми, які найчастіше доручено тенорам
(голосам ліричного тембру), відзначаються наспівністю й
досить часто пов’язані з пісенно-романсовими джерелами.
У деяких частинах простежується використання інтонацій
галицької міської пісні-романсу, зокрема у мелодиці «Отче
наш».
У Літургії М. Вербицького помітна тенденція зближен
ня церковної музики зі світською. У мелодиці Літургії є ін
тонаційні зв’язки зі світськими творами композитора. Так,
початок «Херувимської» (Es-dur) інтонаційно близький до
хору «Тост до Русі» («Дай, дівчино, нам шампана»).
Такі тенденції зближення церковної музики зі світ
ською у творчості одного автора були і в західноєвропей
ських романтиків. Це простежується, зокрема, у релігійних
хорових творах Ф. Шуберта Сіх міг знати М. Вербицький),
а також в інших митців.
Літургія М. Вербицького належить до найкращих йо
го творів у хоровому жанрі. Вона повністю або частинами
виконується і в наш час у греко-католицьких та право
славних церквах.
Перший етап розвитку св%Gськ ї х $ в ї
музики представлений творчістю М. Вербицького та
І. Лаврівського. На цьому етапі формувалися характерні
для композиторів перемишльської школи стильові особ
ливості, у яких простежуються класичні та романтичні ри
си. У професійній хоровій музиці виникали такі жанри, як
хорова пісня й мініатюра, хорова поема, хоровий цикл.
Хорова музика займала значне місце в домашньому музи
куванні, звучала на засіданнях різних товариств, у концер
тах. Значний вплив на розвиток хорової музики в Західній
Україні справив високий рівень хорового виконавства в
Німеччині та Австрійській імперії. У Німеччині в XIX ст.
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з’явилися чоловічі хорові аматорські товариства під на
звою LiederŒafel (у перекладі з німецької — «пісня і стіл», у
значенні «пісня при столі»). Перше таке товариство засну
вав у Берліні в 1809 р. композитор К. Цельтер. У середови
щі німецьких товариств витворився спеціальний стиль пі
сень — так званих Liedertafel. Це були пісні, призначені для
чотириголосних чоловічих ансамблів («квартети»), пере
важно патріотичного та застольного змісту. У музичних
особливостях цих пісень проступають класичні стильові
риси. Вони мали компактний ізоритмічний чотириголос
ний склад, виразну мелодику, нескладну функціональну
гармонію, чітку структуру з квадратними побудовами. Такі
твори писали й композитори-романтики Ф. Шуберт,
К.-М. Вебер та ін.
Товариства Liedertafel, а також однойменні пісні бу
ли поширені і в Західній Україні й справили помітний
вплив на розвиток західноукраїнської хорової музики.
Композитори «перемишльської школи» сприйняли сти
льові особливості, типові для Liedertafel. З цього жанру в
їхній музиці — компактна чотириголосна гомофонногармонічна фактура, силабічний принцип вокалізації тек
сту, чітка розчленованість форми на квадратні структури,
переважання гармонії класичного типу.
Світська музика композиторів «перемишльської
школи» увібрала й характерну для старогалицької міської
пісні елегійну образність та інтонаційність. У світській хо
ровій музиці формується хорова лірика з романтичними
стильовими рисами.
З революційними подіями 1848 р. в Австрійській ім
перії — буремними подіями «весни народів» і зростанням
соціальної та національної свідомості українців у Західній
Україні — пов’язане виникнення хорової музики з патрі
отичною тематикою. Вона втілювалася в жанрах,
які виникали в цей перший період — в урочисто-піднесеній, хоровій пісні та хоровій поемі. Хорові пісні на патрі
отичну тематикою писали: М. Вербицький («Мир вам,
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браття», «Тост до Русі»», «Де Дніпро наш котить хвилі»,
«Ще не вмерла Україна»), І. Лаврівський («Гей, браття,
щиро і сміло», «Веселися, Галицька Русь»), Віктор Матюк
(«До руської пісні», «Крилець, крилець сокола дай»),
С. Воробкевич («Пробудилась Русь»), А. Вахнянин («Наше
життя»). Ці твори звучали у виконанні хорів різних това
риств, у міському домашньому музикуванні Західної Укра
їни. Серед них є композиції, які стали особливо популяр
ними й у наступні історичні періоди. До них належить хор
М. Вербицького «Ще не вмерла Україна» та хор
А. Вахнянина «По морю, по морю».
Хор М. Вербицького «Ще не вмерла Україна» напи
саний на текст П. Чубинського. Композитор спочатку на
писав на слова поета твір для голосу в супроводі гітари
(1863), а згодом - для чоловічого хору без супроводу.
У гімпічно-урочистому хорі «Ще не вмерла Україна»
простежуються класичні риси в гомофонно-гармонічній фа
ктурі, чіткій структурі й гармонічній мові твору. Проте в
цьому хорі наявні інтонаційні елементи народної пісенності.
Хор М. Вербицького «Ще не вмерла Україна» став
національним гімном, а в наш час він затверджений як
Державний Гімн України.
Хоровий твір А. Вахнянина «По морю, по морю» (хор
норманів), написаний до драми К. Устияновича «Ярополк» (1877). Цей хор набув широкої популярності серед
львівських студентів із новим революційним текстом
«Шалійте,
шалійте,
скажені
кати»,
написаним
О. Колессою. Популярний він був і в 90-х роках XIX ст.
Російський революціонер Г. Кржижановський під час си
бірського заслання почув цей хор від львівських студентів і
зробив переклад тексту російською мовою («Беснуйтесь,
тираны»). Пісня «Беснуйтесь, тираны» з мелодією
А. Вахнянина стала масовою революційною піснею. Її ме
лодію використав Д. Шостакович в 11-й симфонії.
Західноукраїнські композитори написали чимало
ліричних хорових творів. У них простежується
становлення та розвиток світської хорової лірики. Лірика
має типову романтичну тематику: суб’єктивні переживан-
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ня героя, образи природи, які часто суголосні з особисгісними почуттями героя. У ліричних хорах композитори до
волі часто звертаються до народної пісенності, пісніромансу, поширених у західноукраїнському регіоні. Ком
позитори використовували як пісенну, так і наспівнодекламаційну мелодику. До найкращих ліричних, лірикодраматичних хорів належать: М. Вербицького — «До зорі»,
І. Лаврівського - «Осінь», В. Матюка - «Крилець, крилець
сокола дай», С. Воробкевича - «Над Прутом», «Огні го
рять», 0. Нижанківського - «Гуляли», «Вечірня пісня»,
«З окрушків», Д. Січинського - «Коби я був пташкою» та ін.
З’явилися й хори гумористичного змісту у твор
чості С. Воробкевича - «Блоха», «Когут», «Воробець».
Західноукраїнські композитори писали хорові твори
й великої форми. До них належить вокальносимфонічна поема М. Вербицького «Заповіт» на текст
Т. Шевченка для соло баса, двох хорів (неповного мішано
го й чоловічого) та оркестру. Це був перший у Галичині
музичний твір на текст Кобзаря. Він спеціально писався
для виконання на святковому шевченківському концерті,
організованому товариством «Руська бесіда» у Львові в
1868 р. З цієї нагоди й М. Лисенко написав хорову поему
«Заповіт» на пропозицію голови «Руської бесіди»
О. Барвінського. Обидва твори - «Заповіт» М. Верби
цького та «Заповіт» М. Лисенка - виконувалися в одному
концерті. Своїми музичними особливостями вони відо
бражали завершення першого етапу розвитку світської хо
рової музики (твір М. Вербицького) і початок нового етапу
(твір М. Лисенка).
М. Вербицький інтерпретував вірш Т. Шевченка в
урочистій, епічно-величній музиці з рисами драматизації.
Музиці його «Заповіту» притаманна піднесено-театральна
манера вислову. М. Вербицький не використовував
у «Заповіті» фольклорної інтонаційності, і твір не має яск
равої національної специфіки, на відміну від «Заповіту»
М. Лисенка.
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У 90-х роках Г. Топольницький написав тричастинну
кантату «Хустина» для мішаного й чоловічого хорів,
сопранового і тенорового соло та оркестру (або фортепіано).
У цій кантаті композитор глибоко драматично розкрив тра
гедійний зміст вірша Т. Шевченка «У неділю не гуляла», що
має соціальне спрямування. Кантата побудована на чергу
ванні хорових і сольних номерів. Вона має виразний націо
нальний колорит. У хорах переважає народнопісенний те
матизм. У пісні чумака «Доле моя, доле» (соло тенора) з
другої частини Г. Топольницький створив «авторськонародну» наспівно-декламаційну мелодію з народним ла
довим колоритом, у якій відчутні впливи М. Лисенка.
Таким чином, західноукраїнська хорова музика сере
дини - другої половини XIX ст. мала значні мистецькі
здобутки й зазнала помітних еволюційних змін.
Серед українських композиторів Наддніпрянської
України хорову музику писав Петро Сокальський.
В естетичних принципах та професійних засадах творчості
він орієнтувався на російських композиторів «Могучої
кучки», що позначалося на виборі текстів для вокальних
творів - переважно російською мовою. У 1861 р. П. Сокаль
ський написав кантату «Бенкет Петра Великого»
на слова О. Пушкіна для хору, солістів та оркестру. Ця кан
тата була написана на конкурс, оголошений ІРМТ у Петер
бурзі й відзначена другою премією. Наступним твором
П. Сокальського стала кантата-балада «Слушай!» на
слова І. Гольц-Міллера, написана і виконана в Одесі
1864 р. Вона присвячена політичним в’язням Росії. Інтона
ційна сфера цієї кантати пов’язана з російськими револю
ційними піснями.
V B S O Q а . Пісні-романси
оперний
співак
Семен ГулакАртемовський. Він створив дві пісні на народні слова,
які близькі до народнопісенних зразків — «Стоїть явір над
водою», «Спать мені не хочеться». Ці пісні набули широкої
популярності в Україні.

Ка V [ рн о -@ о Q а R P н а

писав

видатний
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У другій половині XIX ст. багато пісень-романсів на
писано на тексти Т. Шевченка. Музикальність поезії
Т. Шевченка, її близькість до української народнопісенної
творчості, ідейно-художній зміст віршів, їх глибока народ
ність сприяли тому, що ще за життя поета й потім
з’явилося багато народних пісень та пісень-романсів на
його тексти. Без сумніву, це була авторська творчість, при
чому талановитих музикантів, але поширилася як анонім
на. Назвемо деякі з великого масиву цих пісень: «Нащо
мені чорні брови», «Думи мої, думи мої», «Ой крикнули
сірі іуси», «Тяжко, важко в світі жити», «Летить галка че
рез балку», «Плавай, плавай, лебедоньку», «Така її доля»
та багато інших. Історик української музики М. Грінченко
епутино відзначив, що «Поезії Шевченка стають піснями,
поета не тільки читають, але й співають»1.
Композитор Вл(3исл(в З($емб( (1833 - 1902) на
писав понад ЗО пісень-романсів на вірші Т. Шевченка.
Його твори відзначалися простотою за музичним змістом і
формою, наспівною мелодикою, позначеною впливом мі
ської пісні. Однак музика В. Заремби ще далека від народ
ного характеру поезії Т. Шевченка.
У традиціях російської камерно-вокальної творчості
писали романси ПеG$
С к(льськи7 (на слова
О. Пушкіна, М. Лєрмонтова, А. Фета та ін.) і Мих(7л
К л(чевськи7 (на тексти І. Нікітіна, П. В’яземського
та ін.).
У камерно-вокальному жанрі писали й західноукра
їнські композитори. Твори для голосу в інструментально
му супроводі (переважно з гітарою) писав М. Вербицький.
Більшість із них мають інтимно-ліричну тематику («Отдай
мені покой», «Все заглохло — чорні мраки», «Милий»).
У 80-ті роки розпочалася камерно-вокальна творчість
Д. Січинського, яка стала провідною в його доробку. Уже в
першому романсі Д. Січинського «У гаю, гаю» на слова
Т. Шевченка простежуються характерні риси його вокаль-

1 Грінченко М. Шевченко і музика // М. Грінченко. Вибране. К„ 1959.-С. 307.
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них творів — ніжна лірика з елегійним відтінком, наспівна
мелодика з виразними індивідуальними рисами. До най
кращих вокальних творів Д. Січинського належать: «Як
почуєш вночі» на слова І. Франка, «Не співай мені сеї піс
ні» на слова Лесі Українки, а також «Бабине літо» на слова
М. Гушалевича.

Ка V [ рі і о -і н A т рB V [ O т а R P н а V B S O Q а . У середині
XIX ст. фортепіанні твори в романтичному стилі писали
Тимофій Шпаковський (1829- 1861) та Тимофій
Безуглий (бл. 1830 — ?). Вони були не тільки видатними
піаністами, а й непересічними композиторами, які у своїх
творах спиралися на стилістику західноєвропейського
Романтизму. Серед тих їхніх творів, що дійшли до нас,
більшість є програмними, і в них простежується зацікавле
ність українською тематикою. Т. Шпаковський написав
низку програмних творів: «Фантазія на теми Тальберга»,
«Характерний полонез», «Тихий вечір над морем»,
«Прискорена рись», «Морське узбережжя» та ін. Він був
творцем перших в українській музиці рапсодій, які нази
вав «українськими». Хоч у них національний колорит ще
слабо виражений, проте це високопрофесійні мистецькі
твори, у яких відчутний вплив фортепіанної музики
Ф. Мендельсона та Р. Шумана.
Збережені твори Т. Безуглого переконують, що він мав
непересічний талант композитора, високу професійну май
стерність і творив фортепіанну музику концертного харак
теру в романтичному стилі, у якому увиразнилися націона
льні риси. Його програмні твори пов’язані з українською
тематикою: з історією України (балада «Конашевич Сагай
дачний»)1, постаттю Т. Шевченка («Жалібний марш» на
смерть Т. Шевченка). Ця тематика відбита і в назвах інших
.творів — «Українська колискова», «Українська балада»,
«Подолянка-мазурка», «Українська фантазія».

1 Конашевич Сагайдачний був видатним гетьманом українсько
го реєстрового козацтва (1616 — 1622).
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Програмні твори на українську тематику писав також
Й сиg ВиGвицьки7 (1813 - 1866). Він здобув освіту у
Варшаві. Більшу частину свого життя прожив у Києві, де
багато років працював викладачем Інституту шляхетних
дівчат і зробив чимало для виховання піаністів-виконавців.
Він написав програмні твори: «Прогулянка пароплавом по
Дніпру», «Натхнення річкою Борисфен», варіації «Україн
ка». Його твори відзначаються віртуозним романтичним
стилем.
Фортепіанні обробки українських народних пісень
створив відомий історик, етнограф і музикант Мик л(
М($кевич (1804- 1860). М. Маркевич був прекрасним
піаністом. Він учився гри на фортепіано в Москві у Джона
Фільда і виступав у московських та петербурзьких салонах
та в Україні. Його збірка «Народные украинские напевы,
положенные на фортепиано», у якій міститься 66 україн
ських народних мелодій, вийшла друком у Москві 1840 р.
Фортепіанну музику в романтичному стилі писав та
кож композитор ПеG$ С к(льськи7. У його доробку
чимало фортепіанних творів. На деяких із них позначили
ся традиції салонного музикування (вальси, мазурки,
польки). Водночас чимало творів композитора мають кон
цертний характер, і більшість із них є програмними, а де
які мають українську тематику: «Українська фантазія»,
«Український ноктюрн», «Українські вечори», музична
картина «Чумаки». До найкращих фортепіанних творів
П. Сокальського належить південнослов’янська рапсодія
«На берегах Дунаю». Це ніби музично втілена розповідь
народного співця про подвиги предків-героїв і колишню
славу цього краю. Рапсодія написана в імпровізаційній
манері, характерній для багатьох творів композитора.
У типових для романтичного стилю жанрах писав
свої твори Мих(7л К л(чевськи7 (1851-1910 або
1912): «Вальс-каприс», «Романс», «Баркарола», «Нок
тюрн», створені в традиціях західноєвропейського роман
тичного стилю. Цим творам, з мелодикою кантиленного
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типу, притаманна поетична задушевність. До найкращих
належить ліричний «Ноктюрн», у якому композитору
вдалося відтворити національну специфічність. Він увій
шов у виконавську практику піаністів.
Фортепіанну музику романтичного стилю писали
композитори Західної України Си3%$ В $ бкевич,
Де*ис С%чи*ськи7, ОсG(F Ниj(*к%вськи7. Один із
творів С. Воробкевича «Думка і чотири коломийки» напи
саний у типовому для української фортепіанної музики цьо
го періоду жанрі думки-шумки. У ньому відтворено галиць
ко-український колорит. До жанру думки-шумки належить
найбільш популярний твір О. Нижанківського «Вітрогони».
Фортепіанні твори названих композиторів відобра
жають процес засвоєння інонаціональних традицій роман
тичного стилю і спроби формування його національного
вияву.

СO V фо н іW н а V B S O Q а . У цьому жанрі
творив
західноукраїнський композитор Мих(7л
Ве$бицьки7. Його симфонічні твори були пов’язані пе
реважно з театральними виставами, до яких він писав му
зику. Це були увертюри або антракти. М. Вербицький на
зивав увертюри «симфоніями», як це було властиво для
італійських увертюр XVIII ст. Симфонії-увертюри одночас
тинні. Композитор орієнтувався на західноєвропейську
музику класичного й ранньоромантичного стилів, а також
використовував галицько-українські народні джерела,
особливо часто коломийки та пісню-романс.
Значним досягненням української симфонічної му
зики XIX ст. є «Українська симфонія» Мих(7л(
К л(чевськ : . Цю симфонію композитор писав у
Лейпцигу, коли навчався там у консерваторії у професора
К. Ріхгера. Вона була дипломною роботою з композиції
(1876). Симфонія прозвучала на випускному екзамені під
диригуванням автора. Наприкінці XIX (або на початку
XX ст.) вона з успіхом виконувалася в Україні (у Полтаві,
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Катеринославі, Кременчуці) на симфонічних концертах, які
організовував диригент і музичний діяч Дмитро Ахшарумов. Протягом XX ст. ця симфонія була в репертуарі різних
симфонічних оркестрів. Хоч симфонія - це ще студентська
робота, але в ній проявився належний професійний рівень
композитора, його художня майстерність. Симфонія
М. Колачевського близька до традицій західноєвропейських
ліричних симфоній із пісенним тематизмом, які започат
кував Ф. Шуберт і розвивав Ф. Мендельсон. Але
М. Колачевський зумів поєднати засвоєні досягнення за
хідноєвропейської симфонічної музики з українською на
родною пісенністю і створити українську симфонію роман
тичного стилю з яскравим народним колоритом. Назва
симфонії «Українська», а також залучення до її тем народ
нопісенних джерел створили своєрідну «програму» цього
твору. У симфонії розкрито узагальнений образ України
через втілення картин рідної природи, через використан
ня багатоманітної народної лірики, жанрово-побутових
сцен, м’якого гумору; простежуються роздуми про долю
Батьківщини
В «Українській симфонії» переважає світле й оптимі
стичне начало. Вона має чотири частини. В основу тем усіх
частин покладено українські народні пісні. Це популярна
пісня-романс «Віють вітри», селянська лірична пісня
«Йшли корови із діброви, а овечки з поля», історична піс
ня «Побратався сокіл з сизокрилим орлом», танцювальні
пісні - «Дівка в сінях стояла», «Ой гай, гай зелененький»,
«Ой джигуне, джигуне». Але для М. Колачевського цито
вана народна пісня була поштовхом, своєрідною музичною
темою для подальшого розвитку, у якому проявлялося ін
дивідуально-авторське начало. Симфонії притаманна емо
ційна відкритість, щиросердечність вислову і яскраво ви
разний тематизм та національна самобутність, що забез
печило їй концертну живучість. Вона стала першою націо
нальною симфонією романтичного стилю.
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твори писав також
Володимир
(небіж
відомого
композитора
П. П. Сокальського). Найважливішим його твором є сим
фонія д-moll. Цю симфонію він завершив 1892 р. у Вітеб
ську, а вперше вона прозвучала 1894 р. у симфонічних
концертах Харківського відділення ІРМТ під керівництвом
1.1. Слатіна. Симфонію можна віднести до лірикожанрового типу симфонізму. У ній зіставляються два сві
ти: ліричний, особистісний та об’єктивний світ, сповнений
драматизму, який стоїть на перешкоді особистому щастю.
У першій частині (Allegro) простежується контрастне зі
ставлення двох тем у головній партії: лірико-схвильованої,
яка є втіленням особистісної сфери почуттів, та сувородраматичного образу, яким змальовано ті життєві переш
коди, що їх долає особа. Не тільки головна партія в сим
фонії широко розгорнута, а й побічна, яка є прекрасним
світло-ліричним образом. Ця лірична тема тричі прово
диться в різних тональностях на щораз вищому емоційно
му рівні. Після енергійної завершальної партії на вершині
емоційного піднесення знову звучить лірична побічна
партія і сприймається як апофеоз щастя та любові (нагадує
побічні партії симфоній П. Чайковського). Це проведення
побічної партії стає ліричним центром експозиції. Так ві
льно трактує В. Сокальський експозицію сонатного
Allegro, що було в річищі романтичних тенденцій. У пер
шій частині в розробці вперше відбувається трансформа
ція першої теми головної партії в скерцозно-танцювальну,
й остаточно ця тема в новому народно-танцювальному об
разі звучить у коді. Композитор у розробці зіставляє тран
сформовану першу та другу теми головної партії. Уже в
першій частині композитор розкрив концепцію, яка буде
характерна для всього твору: долання особистих пережи
вань завдяки зближенню з реальним, народним світом.
Така концепція близька до концепції IV симфонії
П. Чайковського.
Друга частина симфонії (рондоподібна форма) - це
життєрадісне скерцо з народно-жанровими ознаками. Дві
Симфонічні

Сокальський
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теми рефрену мають грайливо-танцювальний характер.
У двох тріо В. Сокальський створив образність світлоліричну, пасторальну.
У третій частині симфонії (написана у формі сонат
ного алегро без розробки) розкривається суб’єктивноособистісний світ почуттів. Композитор назвав її «елегією».
Це ліричний центр симфонії. Перехід до образів народнопобутового плану композитор здійснює у святковорадісному фіналі, що має назву «Козачок». У фіналі (напи
саному в сонатній формі) композитор зіставляє дві конт
растні образні сфери. Багатотемна головна партія склада
ється з шести коротких танцювальних і танцювальножартівливих тем різного характеру. Цією групою танцю
вальних тем втілюється картина народного свята. У тан
цювальному тематизмі простежуються тісні зв’язки з укра
їнським фольклором (жартівливою піснею «Гречаники»
тощо). Контраст вносить героїчно-епічна побічна партія,
яка асоціюється з образом козацтва і неначе передає його
героїчний дух. У коді симфонії ці дві теми поєднуються.
Симфонії М. Колачевського та В. Сокальського нале
жать до класичного фонду української симфонічної музики.

МB S O W н о -т [ а т ра R P н [ V O A т [ f т @ о . Активний рух
за створення національного театру в Україні в другій поло
вині XIX ст. позначився на появі музично-театральних тво
рів. Для театрального гуртка в Перемишлі, а згодом для
Львівського українського театру М. Вербицький написав
чимало музично-театральних творів. Найкращим і найпопулярнішим твором з музикою Мих(7л( Ве$бицьк :
була побутова мелодрама «Підгіряни» (1865). Музика
«Підгірян» складалася з 14 номерів - сольних пісень, ан
самблів та хорів. У мелодиці музичних номерів простежу
ються впливи опер К.-М. Вебера, Г. Доніцетті, пісень
Ф. Шуберта. Відчутна опора композитора й на галицьку
міську пісню.
Музику до вистав писали й інші західноукраїнські
композитори: І. Лаврівський, В. Матюк, С. Воробкевич.

XIX століття
Музично-театральне мистецтво розвивалося і в Над
дніпрянській Україні. Наприкінці 60-х років у Єлисаветграді на базі хору при ремісничо-грамотному училищі вини
кло «Артистичне товариство», яке діяло під керівництвом
І.Тобілевича. З театральними діячами Єлисаветграда тісні
контакти підгримував композитор ПеG$ Н%щи*ськи7.
Він часто приїжджав до цього міста і брав участь у музич
них вечірках І.Тобілевича. У 1875 р. з нагоди шевченків
ських днів єлисаветградські театральні діячі поставили
п’єсу «Назар Стодоля» Т. Шевченка. Як вставний номер до
п’єси було виконано «Вечорниці» П. Ніщинського. Цей
твір має яскраві ознаки оперної народно-хорової сцени1,
у якій простежується нескладна самостійна сюжетна лінія.
Через це «Вечорниці» могли виконуватися окремо, неза
лежно від театральної вистави «Назар Стодоля». У «Вечор
ницях» П. Ніщинський показав різні давні традиції україн
ського народу: сільські розваги молоді (вечорниці), елемен
ти колядкового обряду (жартівлива суперечка дівчат і хлоп
ців за коляду) та обряд дівочого ворожіння на свято.
В окремому номері «Закувала та сива зозуля», що звучить
як спогад про козацьке минуле, композитор передав атмо
сферу мужності й завзятості, характерну для козацтва.
П. Ніщинський відтворив у «Вечорницях» народний
колорит, український національний характер у танцюва
льно-жартівливих, ліричних та героїчних музичних обра
зах. Хоч мелодика «Вечорниць» дуже близька до фольк
лорної, проте композитор тільки зрідка використовував
народні мелодії.

Першою повноцінною народно-національною опе
рою, музичний матеріал якої зберігся, стала опера
Семе*( Гул(к(-А$Gем вськ : «Запорожець за
Дунаєм». Вона була написана 1862 р. і вперше постав
лена 1863 р. в Марийському театрі в Петербурзі. СюжетУ

У драматургії твору використана сюїтна форма, побудована за
принципом контрасту.
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опери та її лібрето митець створив за участю відомого істо
рика Миколи Костомарова. Для композитора, мабуть,
важливе значення мало історичне підґрунтя опери, бо в
передмові до лібрето він писав про те, чим була Запорізька
Січ, яку важливу роль вона відігравала в історії україн
ського народу, а також про її знищення Катериною II і пе
реселення частини запорожців за Дунай до Туреччини.
Туга за Батьківщиною примушувала запорожців поверта
тися в рідні краї. Саме цей останній період козацької історії — життя запорожців з родинами під протекторатом ту
рецького султана і їхнє прагнення повернутися в Україну —
і стало історичним тлом опери. У ній розкривається пра
гнення українського народу до волі, любов до Батьківщи
ни. У тогочасних історичних обставинах поставити в Росії і
в Україні «серйозну» українську історичну оперу волелюб
ного й патріотичного змісту було практично неможливо.
Це ідейне спрямування С. Гулак-Артемовський реалізував
у жанрі лірико-комічної опери. Вона має три дій, номерну
структуру (22 музичні номери, серед яких романс, пісні,
аріозо, каватина, ансамблі, хори, балет українських тан
ців - чорноморський, запорозький, козачок тощо); вико
ристовуються й розмовні діалоги.
Сюжет опери розгортається в Туреччині, де живуть
козаки з родинами після ліквідації Запорізької Січі. В опе
рі контрастно зіставлені дві пари: комічна - запорожець
Іван Карась і його жінка Одарка та лірична — в образах за
коханих Оксани та Андрія. Головним героєм опери є Іван
Карась. У його образі поєднуються серйозні й комічні ри
си. Карась - патріот, він із сумом згадує славне козацьке
минуле, йде на зустріч із Султаном, щоб домогтися звіль
нення запорожців та їхнього повернення в Україну, і це
йому вдається. Водночас він розкритий і як комедійний
персонаж у дуетах із жінкою Одаркою, яка сварить його за
гулянки, а також у квазі-серйозній каватині «Тепер я ту
рок, не козак», яку співає Карась, переодягнений у турка.
У комічних дуетах «сварки» Карася й Одарки (друга і третя
дії) яскраво проявився талант С. Гулака-Артемовського як
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композитора та драматурга. У музичній буфонаді пик дуе
тів митець використав традиції італійської opera-buffa,
а також українські народно-танцювальні інтонації.
Енергійно-рішучі й ліричні риси розкриті в образі
Одарки. У її партії композитор часто використовує інтонаційність, близьку до народної (в її піснях «Ти гуляєш дні і
ночі», «Ой казала мені мати» та ін.).
Образи закоханих Оксани й Андрія, які планують
утекти в Україну, розкриті з романтичними рисами та
опорою на українську пісню-романс - у ліричних номерах
Оксани (романсі «Місяцю ясний», аріозо «Ангел ночі над
землею»), у ліричних дуетах («Чорна хмара з-за діброви»).
У розвитку сюжетної фабули опери в третій дії актив
ну участь бере народ, який тісно пов’язаний із патріотич
ною ідеєю твору. За велінням Султана зібрався народ, яко
му мають читати указ. Народ коментує ситуацію — затри
мання Оксани й Андрія, які намагалися втекти. У цьому не
великому хоровому епізоді С. Гулак-Артемовський уперше в
українському театрі наблизився до живої народної сцени з
поділом на хорові групи. В інших виступах хору — «Блажен
ний день, блаженний час» (звучить після аріозо Андрія)
молитовно-просвітленого характеру, «Там за тихим за Ду
наєм», що відображає радість народу через звільнення їх
Султаном — розкрито прагнення народу до волі.
В опері є й східна лінія, хоч у ній слабо виражений
орієнтальний (екзотичний) елемент. Деякі орієнтальні ри
си має марш із третьої дії. Він вносить контраст в україн
ську інтонаційність більшості номерів опери. Позбавлена
східного колориту й каватина Султана - один із найкра
щих сольних номерів опери, створений у загальноєвропей
ських романтичних традиціях.
В опері «Запорожець за Дунаєм» проявилося мело
дичне
обдаровання
С. Гулака-Артемовського.
Після
прем’єри цієї опери в Москві рецензент у журналі «Сын
Отечества» писав, що С. Гулак-Артемовський «прагнув зо
бразити у своєму творі по змозі правильно малоруський
характер, дати ескізи з життя малоруських козаків, пока
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зати народну картину, і йому це вдалося <„.> опера ця
завжди приваблюватиме масу <...> успіх її з кожним днем
зростатиме»1. Ці слова рецензента виявилися пророчими.
Опера швидко здобула популярність в Україні. Її ставили
різні музично-драматичні українські трупи, а в XX ст. й театри, і вона не сходить зі сцени й тепер.

Три опери на українську тематику з текстами росій
ською
мовою
написав
ПеG$
С к(льськи7:
«Мазепа» за поемою О. Пушкіна (1859), «Майська
ніч,
або Утоплена»
(1862- 1876) за повістю
М. Гоголя та «Облога Дубна» за повістю М. Гоголя
«Тарас Бульба» (1878). Мистецькими орієнтирами для
нього були твори російських композиторів - М. Глинки,
0. Даргомижського, композиторів «Могучої кучки». Іноді
він використовував українські народнопісенні інтонації.
Перші дві опери не були опубліковані; видана лише опера
«Облога Дубна» (Петербург, 1884). Ці твори ніколи повністю
не виконувалися, тому не мали впливу на музичноісторичний процес. «Облога Дубна» була першою в Україні
історико-героїчною оперою. У ній композитор спирався на
російські традицій опер О. Даргомижського, М. Мусоргського,
а в хорових сценах використовував українські фольклорні
інтонації. За своїм стилем ця опера, як і інші, близька до
опер російських композиторів на українську тематику.
Першу українську оперу на основі поезії Т. Шевченка
написав Мик л( А$к(с. Це була опера «Катерина»
за поемою Шевченка. У 1892 р. М. Аркас завершив цю опе
ру12. Уперше вона була поставлена 1899 р. трупою

1 Сын Отечества. — 1863. — № 94.
2 М. Аркас мав композиторські здібності, які проявлялися, перш
за все, в мелодиці опери, але для створення такого масштабного твору
йому не вистачало професійної майстерності, тому музичну редакцію
клавіру в 1897 р. зробив молодий викладач музичних класів Одеського
відділення ГРМТ П. Молчанов. Клавір опери був опублікований
1897 р. на кошти автора.
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М. Кропивницького в Москві й мала великий успіх. Потім
вона ставилася різними українськими трупами в багатьох
містах України. Лібрето опери «Катерина» написане за
мотивами однойменної поеми Т. Шевченка. У змісті опери
простежуються типові для романтизму мотиви нерозділеного кохання, зради (як, наприклад, і в опері «Галька»
польського композитора Станіслава Монюпіка). Крім того,
в опері «Катерина» передана злободенна для українського
сільського середовища XIX ст. така трагічна ситуація, як
зваблення москалями (солдатами) простих українських
дівчат, які залишалися покинутими з дітьми. М. Аркас
уперше в оперному жанрі прагнув розкрити трагічну долю
простої селянської дівчини.
Жанр опери «Катерина» - народна лірико-психологічна побутова драма. Три дії опери складаються з номерів-сцен, у які входять речитативи, арії, аріозо, ансамблі,
хори; є й монологічні сцени. М. Аркас мав добре драматур
гічне чуття, тому опера легка для сприйняття. Досягнен
ням цього твору є його мелодизм, який проявився в соль
них номерах, ансамблях, хорах, а також у створенні народ
ного колориту. Особливо виразно він переданий у хорах
першої дії, де виступає українська селянська молодь. У цій
дії композитор створив сцену народного побуту й молоді
жних розваг. Хори в ній - це здебільшого аранжування
українських народних пісень («Ой на горі на горі», весня
нка «У неділю раненько», лірико-епічна пісня «По синьо
му морю»). Народні хори й танці належать до найкращих
номерів опери. Найбільш вдало в опері втілено образ
Катерини, який розкритий у розвитку: від закоханої та на
ївної довірливої дівчини до зламаної горем жінки, яка на
важилася на самогубство. З глибоким драматизмом пере
дано в музиці душевну трагедію Катерини. Це, зокрема,
втілено в одному з найкращих номерів опери - «Колиско
вій», зверненій до сина перед самогубством, яка пройнята
глибоким сумом; у ній сконцентрована вся глибина пере
живань героїні.
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Першою повноцінною оперою, створеною в Західній
Україні, була опера А*(G л' В(х*'*и*( «Купало»,
яку він написав на власне лібрето. Композитор працював
над нею довго - протягом 1870 - 1892 рр. Окремі сцени з
цієї опери були виконані 1871 р. Повністю ж вона постав
лена після смерті композитора - 1929 р. в Харківському
театрі опери та балету за редакцією М. Вериківського
(у виставі брали участь видатні виконавці М. ЛитвиненкоВольгемут та І. Паторжинський). 1990 р. оперу «Купало»
ставила оперна студія при Львівській консерваторії імені
М. В. Лисенка в літературній редакції Б. Стельмаха, а в му
зичній - М. Скорика. У цій же редакції опера «Купало»
ставилася 1992 р. в Національній опері України імені
Т. Шевченка (Київ).
В опері «Купало» А. Вахнянин звернувся до історичної
тематики. Композитор прагнув поєднати історичний та
психологічний компоненти і створив жанр опери, який на
ближається до історико-психологічного жанру. Опера має
виразний український національний колорит. Значну роль
у ній відіграє емоційна лірична образність, її тематизм час
то базується на пісенно-романсовій інтонаційності. В усьому
цьому простежуються романтичні стильові риси.
Фабула опери пов’язана з історичними подіями в
Україні ХУПст. - з нападами татар на українські землі,
захопленням у полон людей, зокрема дівчат, найкращі з
яких потрапляли в гареми до східних володарів, та з боро
тьбою козаків із поневолювачами. Лібрето опери, очевид
но, було створене під впливом історичних фактів про долю
Насті Лісовської (Роксолани) та народної легенди про
Марусю Богуславку.
Композитор використав сюжетний мотив про напад
татар на українське село, захоплення полонених і серед
них - дівчини Одарки, дочки козака Максима, яка мала
одружитися з козаком Степаном. У лібрето опери
А. Вахнянин поєднав історичні реалії з вигаданою ним на
пруженою інтригою, що має романтичне забарвлення.
Полонену Одарку покохав татарський паша Омар. Вона
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йому нагадала улюблену дружину Фатиму, яку разом із
дочкою колись захопили козаки. Омар домагається кохан
ня Одарки й за це обіцяє відпустити на волю полонених.
Якщо ж вона не погодиться, то на неї чекає смерть. Спочатку
Одарка вирішила принести себе в жертву заради визво
лення бранців, але не змогла скоритися Омарові, бо лю
бить Степана й готова вмерти. Коли її ведуть на смерть,
козак Максим, намагаючись урятувати Одарку, повідом
ляє, що він виховав забрану в паші дитину, і якраз нею є
Одарка. Опера завершується примиренням вороіуючих
сторін і весіллям молодих.
У чотирьох діях опери представлені два «табори* і
два національні середовища: у перших двох - українське, а
у двох наступних - татарське. У першій дії найяскравіше
втілений український національний колорит через обря
дову сцену свята Купала. На початку дівчата ворожать,
пускаючи вінки на воду, щоб вгадати особисту долю. Серед
них - Одарка та її подруга Галя. Вінок Одарки тоне, що
віщує нещастя. У цій дії зароджується драматична сюжет
на лінія. На тлі обрядової сцени відбувається експозиція
образу Одарки і зав’язка сюжетної колізії. Перша полови
на другої дії - це ліричний центр опери. Сюди входить ду
ет закоханих Одарки та Степана, арія Максима - його бла
гословення молодих, а також їхній терцет. Різкий контраст
вносить епізод нападу татар на село - виникає конфліктна
ситуація. У завершальній частині другої дії композитор
проводить патріотичну ідею. З’являється гетьманський по
сланець і передає наказ гетьмана призначити Степана сот
ником. Степан клянеться здолати ворогів. Заклик до боро
тьби звучить у хорі «Ура! У бій кервавий йдім». У третій дії
змальовуються образи татарського «табору» - паші Омара,
муедзина Селіма1, татар. Драматичною кульмінацією є
епізод, у якому паша Омар наказує покарати Одарку стра
тою. Розв’язка припадає на четверту дію. Центральним
1 Муедзин - служитель при мечеті, який закликає з мінарету му
сульман до молитви.
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номером є музичний номер Максима, у якому він розкри
ває таємницю, пов’язану з Одаркою.
Опера «Купало» має номерну структуру, але просте
жуються й наскрізні сцени. У ній багато речитативних му
зичних номерів із декламаційними та аріозними фрагмен
тами. Помітними є інтонації української пісні-романсу, але
здебільшого в них наявна загальноєвропейська романтич
на інтонаційність. Значну роль у драматургії опери відігра
ють ансамблі, у яких розгортається дія, характеризуються
персонажі. Композитор створив ансамблі-діалоги, ансамблі-згоди. В ансамблях він досить часто поєднує різні мело
дичні лінії, якими відтворюються різні емоційні стани
персонажів (дует Одарки та Степана з другої дії та ін.).
Найкращими сторінками опери «Купало» є хорові
номери, і в них найвиразніше передається український на
родний колорит. Уся перша дія сприймається як наскрізна
хорова сцена, у яку вплітаються речитативи Одарки та
Галі. У народних хорах молоді, що відтворюють купаль
ський обряд, композитор вдається до стилізації обрядово
го фольклору в хорах «Гей, на Івана, гей на Купала»,
«Палай, палай, Купалоньку».
Героїчний хор козаків «Ура! У бій кервавий йдем»
близький до пісень-гімнів, типових для західноукраїнської
музики XIX ст. Народним колоритом позначений також
хор бранців (українських полонених) у третій дії «Ой горе
нам». Молитовно-релігійний характер має хор «Пречистая
Діво, Мати руського краю». У цьому хорі А. Вахнянин ви
користав поширений у Західній Україні духовний кант.
В обробці мелодії цього канта композитор створив фактуру
хорального типу.
У характеристиці татарського «табору» митець май
же не використовував автентичної орієнтальної музики.
Східний колорит має тільки аріозо Муедзина, яким почи
нається третя дія (про це свідчать мелізматичні мелодичні
звороти, примхлива ритміка). Арія Омара «І я любив ко
лись в житті» написана в загальноєвропейському роман
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тичному стилі, у тематизмі якої простежуються зв’язки з
жанром баркароли.
Центральним в опері є образ Одарки. Ті особиста до
ля пов’язана з важкою долею України. А. Вахнянин ство
рив цілісний лірико-драматичний образ із психологічни
ми рисами, який наскрізно розвивається. Композитору
вдалося передати глибокі переживання героїні. Драмати
чні риси цього образу проявляються в усіх діях опери.
У партії Одарки переважають лірико-драматична декла
мація та аріозпі фрагменти, які відзначаються емоційною
виразністю. В епічно-розповідному жанрі написаний со
льний номер Максима - балада з четвертої дії.
Композиторське обдарування А. Вахнянина найяск
равіше проявилося в мелодиці опери. В опері є кілька са
мостійних оркестрових номерів, але загалом оркестрова
партія не має важливої драматургічної функції, а виконує
роль супроводу до вокальної партії.
До цієї ж історичної тематики звернувся й Денис
Січинський в опері «Роксоляна» (1908). Значне місце в
опері займає любовна драма Роксоляни й Сулеймана.
Опера ставилася в Галичині та в Києві трупою
М. Садовського.

Запитання та завдання для самоконтролю
1. Які дії пануючої влади ускладнювали розвиток україн
ської культури?
2. Що нового з’явилося в українській музичній культурі в
епоху Романтизму?
3. Визначте характерні риси музичної фольклористики на
цьому етапі та її роль у розвитку української музичної культури.
4. Охарактеризуйте особливості музичного життя, музич
ної освіти в цю добу.
5. Визначте специфічні особливості музично-творчого
процесу епохи Романтизму.
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Опубліковані музичні твори
Хрестоматія української дожовтневої музики : у З H.Ч. 2. - К., 1976.
Хорова музика

1. Воробкевич С. Хорові твори / упоряд., заг. ред.
А. М. Кушніренка. - К., 1996.
2. Хорові твори українських композиторів кінця XIX початку XX ст.-Вип. 1 - 4-К., 1965,1968, 1970, 1973.

Музичний театр
1. Аркас М. Катерина : опера ; клавір / музична редакція
Г. Таранова. - К., 1963.
2. Гулак-Артемовський С. Запорожець за Дунаєм : опера ;
клавір. — К., 1988.

Симфонічна музика

1. Калачевський М. Українська симфонія : партитура. — К.,

1974.
2. Сокольський В. Симфонія // Хрестоматія української
дожовтневої музики : у 3 ч. — Ч. 2. — К., 1976.
Камерно-вокальна музика

1. Гулак-Артемовський С. Пісні та хори І упоряд.
Л. Кауфмана. — К., 1963.
2. Український класичний романс / упоряд. Т. П. Булат. К., 1976.
Камерно-інструментальна музика
1. Українська фортепіанна музика кінця XIX- початку
XX ст. / упоряд. та заг. ред. Ф. Надененка. - К., 1963.
2. Українська фортепіанна музика XIX століття. - Вип. 1,
2 / упоряд. Г. Курковського. - К., 1973, 1974.
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Рекомендована література
1. Архимович Л. Українська класична опера. — К. : Держ.
вид-во образотв. мистец. і муз. л-ри УРСР, 1957. — 309 с.
2. Булат Т. Український романс. — К. : Наук, думка,
1979. -317 с.
3. Гордійчук М.
М. Калачевський. —
К. :
Мистецтво,
1954.-48 с.
4. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної
української нації XIX — XX століття. — К., 1996. — 357 с.
5. ДремлюгаМ. Українська фортепіанна музика (дожовт
невий період) — К., 1958.
6. Загагікевич М. Музичне життя Західної України другої
половини XIX ст. — К. : Вид-во АН УРСР, 1960. — 190 с.
7. Загайкевич М. Михайло Вербицький. — Львів : Місіонер,
1998.-145 с.
8. Історія української музики : у 6 т. — Т. 2 : Друга полови
на XIX ст. — К. : НАН України / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського,
2009. - 798 с.
9. Кауфман Л. С. Гулак-Артемовський. — К. : Держ. вид-во
образотв. мистец. і муз. л-ри УРСР, 1962. — 192 с.
\0. Каришева Т Петро Сокальський. — К. : Муз. Україна,
1978.- 190 с.
11. Кияновсъка Л. Стильова еволюція галицької музичної
культури. XIX — XX ст. — Тернопіль : Астон, 2000. — 339 с.
12. Корній Л. Історія української музики : у 3 ч. — Ч. З :
XIX ст. - Київ ; Харків ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 1996. 477 с.
13. Павлишин С. Денис Січинський. — К. : Муз. Україна,

1980. -48 с.
14. Пархоменко Л. Петро Ніщинський. — К. : Муз. Україна,
1989.-64 с.
15. Правдюк О. Українська музична фольклористика.—
К. : Наук, думка, 1978. — 327 с.
16. Сокальський П. Вибрані статті та рецензії. - К.: Муз.
Україна, 1977. — 170 с.
VI. Юферова 3. Симфонія соль мінор В. Сокальського.К.: Муз. Україна, 1967. — 41 с.
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7.2.4. Микола Лисенко
Центральною композиторською постаттю в україн
ській музичній культурі другої половини XIX- початку
XX ст., її класиком став Микола Лисенко (1842- 1912).
У композиторів XIX ст. — попередників та сучасників
М. Лисенка - розвивався романтичний стиль, виникли
майже всі жанри, творці зверталися до народної тематики
та фольклору, але тільки в музиці М. Лисенка з’явилися
нова якість професіоналізму та національно-увиразнений
романтичний стиль.
М. Лисенко був не тільки композитором, а й музичногромадським діячем, фольклористом, піаністом, педагогом.
Це був митець із «високогуманною суспільною душею»
(вислів С. Людкевича), патріот свого народу. Уся його дія
льність була спрямована на те, щоб зберегти й розвивати
українську культуру, яка на той час була в заблокованому
стані Життєвим кредо М. Лисенка було служіння своїй
Батьківщині, про що свідчать його слова: «Не моє особисте
я мені любе в моїх роботах, бо я освічений собі чоловік і пе
рейнятий глибокою ідеєю добра до моєї вітчизни, роблю й
працюю на користь їй. Під цим стягом тільки повинно хо
дити і діяти»1. Значною була роль М. Лисенка в національнокультурному відродженні Наддніпрянської України. Його
молодший сучасник, відомий літературознавець Сергій
Єфремов писав, що М. Лисенко був одним із найактивні
ших пропагандистів українства, «де не брала ні наука, ні
письменство, де спинявся розум і логіка - туди йшло сміли
во мистецтво національне, рідна пісня, почуття - і перед
ним розкривались двері й душі, м’якли серця і приймали
віщого посланника національного відродження України»12.
М. Лисенко народився 22 березня 1842 р. в с. Гриньки
Кременчуцького повіту Полтавської губернії в досить за
можній сім’ї, яка, однак, згодом, після реформи
1 Лисенко М. В. Листи. - К., 2004. - С. 254.
2 Єфремов С. Інтимна сила П Рада. - 1912. - 29 жовтня. - С. 2.
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1860-го року розорилася. Батько композитора служив у
війську. Він походив із давнього чернігівського козацького
роду, а мати була з роду полтавських панів Луценків. Вона
здобула освіту в Петербурзькому Смольному інституті
шляхетних дівчат. Саме мати й була першою вчителькою
гри на фортепіано Миколи Лисенка. У його музичній освіті
значну роль відіграли чеські вчителі Нейнквич та Алоїз
Паночіні, у яких він навчався в пансіонах у Києві. Навчаю
чись у гімназії в Харкові (1855 - 1859), М. Лисенко займався
з фортепіано в Миколи Дмитрієва — видатного російського
піаніста-віртуоза того часу. У період навчання М. Лисенка в
Харківському, а потім у Київському університетах (18591864) його погляди визрівали в атмосфері бурхливого полі
тичного життя, яке вирувало в середовищі київських студен
тів, формувався його патріотичний світогляд. Юнак запа
лився народолюбними ідеями. Під впливом свого кузена
Михайла Старицького, згодом відомого письменника,
М. Лисенко захопився поезією Т. Шевченка, яка стала ви
значальною для його творчості. Починаючи зі студентських
років, М. Лисенко організовував хори й виступав із ними,
виконуючи український репертуар. Така діяльність видат
ного композитора почалася 1861 р., коли під його керів
ництвом відбувалися концерти студентського хору Київ
ського університету, у програмі якого були українські пісні.
Цей хор давав прилюдні концерти. За участю М. Лисенка в
1861 р. відбувся концерт, присвячений пам’яті Т. Шевченка.
Це був перший концерт, який привернув увагу царської жан
дармерії до особи композитора, і потім він був під наглядом
поліції аж до кінця свого життя.
Протягом 1867-1869 рр. М. Лисенко навчався в
Лейпцизькій консерваторії. Він здобував необхідні теорети
чні знання, удосконалював гру на фортепіано у трьох педа
гогів: Ернста Венцеля, Карла Рейнеке, Ігнаца Мошелеса.
Кожен з учителів задавав свою програму, і за короткий час
М. Лисенко вивчив велику кількість фортепіанних творів та
досягнув значних успіхів у виконавській майстерності.
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Успішно відбувся публічний випускний екзамен у залі
Gewandhaus’a, на якому М. Лисенко грав Четвертий концерт
Л. ван Бетховена. Критики в пресі називали це виконання
видатним. Музично-теоретичних предметів М. Лисенко на
вчався в Ернста Ріхтера, Оскара Пауля, Беньяміна Паперітца,
композиції та інструментування - у Карла Рейнеке.
Лейпцизькі вчителі
відзначали
музичний
талант
М. Лисенка й давали йому дуже добру характеристику.
У Лейпцигу М. Лисенко слухав дуже багато західно
європейської музики різних стилів (бароко, класицизму,
романтизму). Закінчивши навчання в Лейпцизькій консе
рваторії й отримавши диплом піаніста, М. Лисенко міг об
рати шлях виконавця, і це радили йому деякі його вчителі.
Але він повертається в Україну й поринає в культурногромадське життя. М. Лисенко став одним із найактивні
ших членів Київської Старої громади, якій на
лежала провідна роль у збереженні та розвитку україн
ської культури. Він брав участь у всіх акціях цієї громади
(у виданні книг, підручників, у підготовці російсько-укра
їнського словника, у записуванні народних пісень тощо).
З метою вдосконалення своєї майстерності в галузі
оркестровки М. Лисенко їде в Росію - до Петербурга. Там
він відвідує лекції оркестровки Миколи Римського-Корсакова в Петербурзькій консерваторії (1874 - 1876). У Соляно
му містечку він організовував концерти слов’янської музи
ки, на яких знайомив російську публіку (на концертах були
присутні російські композитори-«кучкісти») з українською
музикою, зокрема й зі своїми творами. У Петербурзі
М. Лисенкові пропонували посаду капельмейстера в прива
тній опері з перспективою переходу на імператорську сцену,
що забезпечило б йому добре матеріальне становище й да
вало б більше часу для творчості. Але М. Лисенка, як пише
у спогадах М. Старицький, «тягла додому туга за батьків
щиною і бажання служити їй лише одній»1.

1 Микола Лисенко у спогадах сучасників. - К., 2003. - С. 35.
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У Києві на М. Лисенка чекала вельми неприємна зві
стка про підписання в травні 1876 р. у м. Емс (Німеччина)
імператором Олександром II таємного указу, який по суті
паралізував розвиток української культури. Але серед
української інтелігенції були діячі, серед них і М. Лисенко,
які не впадали у відчай і плідно працювали на ниві україн
ської культури. У 80-х роках у Києві виник літературний
гурток «Плеяда молодих українських літераторів» (Леся
Українка, Людмила Старицька, Володимир Самійленко,
Максим Славинський та ін.), який підтримував М. Лисенко
і був його членом. Цей гурток займався перекладами тво
рів світової класики (А. Данте, Мольера, П.-Жде Беранже,
И. В. фон Гете, Г. Гейне) українською мовою. Нерідко
«літературні суботи» її членів відбувалися в домі М. Лисенка.
На створені Лесею Українкою та М. Славинським перекла
ди творів Г. Гейне М. Лисенко написав вокальний цикл.
На 70 - 80-ті роки припадає розквіт композиторської
творчості. М. Лисенка. Його роль в українській музиці мо
жна порівняти з роллю Т. Шевченка в українській літера
турі. В українській музиці М. Лисенко був композиторомноватором, який заклав ґрунт для розвитку української
національної музики XX ст. Він підняв українську музику
XIX ст. на високий художній та професійний рівень і від
крив перед нею нові обрії.
С. Людкевич справедливо назвав М. Лисенка «типо
вим українським національним романтиком у музиці»1.
Про романтичні стильові риси в його музиці свідчать такі
її особливості, як яскрава емоційна виразність, індивідуа
лізована лірика, значна роль народної тематики й образ
ності, а також національної історичної теми, у розкритті
якої композитор досягнув емоційно наснаженого епікодраматичного й героїко-піднесеного звучання. З романтич-У
*
1 Людкевич С. Микола Віталійович Лисенко як творець української
національної музики // Людкевич С. Дослідження, статті, рецензії, виступи:
У 2 т. / упоряд., ред., перекл. і прим. 3. Штундер. - Т. 1. - С. 292.
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ним стилем пов’язане також створення композитором на
ціональної музичної мови з опорою на фольклорні джере
ла. Яскраві ознаки романтичного стилю проявилися в сис
темі жанрів, музичній стилістиці (мелодиці, гармонії, фак
турі), особливостях формотворення.
Романтичний стиль М. Лисенко використав майже в
усіх жанрах, у яких писали композитори XIX ст., і при цьо
му досягнув нової якості національного увиразнення цього
стилю. Це дає підстави твердити, що музична творчість
М. Лисенка - це кульмінаційний етап розвитку українсько
го музичного романтизму; у ній остаточно сформувалася
національна модель романтичного стилю.
Водночас у творчості М. Лисенка простежується й ре
алістичний метод, що проявився у втіленні в музиці су
спільно значущої тематики, у проведенні народновизвольної та патріотичної ідей, у підходах до розкриття
історичної теми, у викривальному й сатиричному спряму
ванні деяких його творів, у правдивому відображенні на
родного життя, народного характеру тощо. Таким чином,
у музиці М. Лисенка, як і в поезії Т. Шевченка, поєдналися
романтичні та реалістичні риси.
Естетичною основою творчості М. Лисенка став
принцип народності. Хоч цьому принципу різною
мірою надавали ваги всі європейські романтики, для
М. Лисенка він мав особливе значення. У листі до
Ф. Колесси (1896) М. Лисенко писав: «Яка то є велика по
треба музикові й разом народникові повештатися поміж
селянським людом, зазнати його світогляд, записати його
перекази, спомини, загадки, прислів’я, пісні й спів до їх!
Вся ця сфера, як воздух чоловікові, потрібна; без неї гріх
починати свою працю і музикові, і філологові»1.
Новий зміст музики М. Лисенка пов’язаний насам
перед із новим розумінням принципу народності.
Народність у нього - це глибоке розкриття
1 Лисенко М. В. Листи. — К., 2004. — С. 263.
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в музиці народного життя, світогляду, ха
рактеру, історії народу, а також створення
індивідуального стилю на народній основі.
Якщо попередники М. Лисенка розкривали переваж
но окремі сторони народного побуту, то класик укра
їнської музики зобразив народну сферу в
усій її різноманітності і, найголовніше,
втілив типові риси духовної сутності укра
їнського
народу.
У цьому
прикладом для
М. Лисенка стала поезія Т. Шевченка, пройнята справжнім
народним духом. Постійне звертання до цієї поезії, посту
пове осягнення духовної сутності українського народу та
його багатої музичної творчості й дало можливість
М. Лисенкові по-новому втілити народну сферу в музиці.
Саме тому він і став найкращим на той час інтерпретато
ром поезії Т. Шевченка.
Нова сутність народності в музиці М. Лисенка
пов’язана і з новим ставленням композитора
до фольклору. Характерне для митців-романтиків
особливе зацікавлення фольклором, його збиранням, аран
жуванням та використанням у творчості для М. Лисенка
стало чи не основною справою його життя. Він, як і біль
шість європейських романтиків, сприймав український
фольклор як безцінний скарб, у якому віддзеркалюється
духовний світ народу («дух народу»), його світогляд, хара
ктер, історія, широка гама почуттів. У листах і фольклори
стичних працях М. Лисенка щодо цього є промовисті ви
словлювання: «Фольклор - це саме життя! Я, бувши сту
дентом університету, кожне літо, що траплялося мені, їз
див на село, залюбки віддавався тій роботі. Через те я, між
іншим, і стався перейнятий духом народної пісні; вона ме
не споріднила з людом»1. У фольклорі композитор знахо
див «внутрішній світ українського народу, його історію з Ті

Лисенко М. В, Листи. - К., 2004. — С. 263.
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ним стилем пов’язане також створення композитором на
ціональної музичної мови з опорою на фольклорні джере
ла. Яскраві ознаки романтичного стилю проявилися в сис
темі жанрів, музичній стилістиці (мелодиці, гармонії, фак
турі), особливостях формотворення.
Романтичний стиль М. Лисенко використав майже в
усіх жанрах, у яких писали композитори XIX ст., і при цьо
му досягнув нової якості національного увиразнення цього
стилю. Це дає підстави твердити, що музична творчість
М. Лисенка - це кульмінаційний етап розвитку українсько
го музичного романтизму; у ній остаточно сформувалася
національна модель романтичного стилю.
Водночас у творчості М. Лисенка простежується й ре
алістичний метод, що проявився у втіленні в музиці су
спільно значущої тематики, у проведенні народновизвольної та патріотичної ідей, у підходах до розкриття
історичної теми, у викривальному й сатиричному спряму
ванні деяких його творів, у правдивому відображенні на
родного життя, народного характеру тощо. Таким чином,
у музиці М. Лисенка, яків поезії Т. Шевченка, поєдналися
романтичні та реалістичні риси.
Естетичною основою творчості М. Лисенка став
принцип народності. Хоч цьому принципу різною
мірою надавали ваги всі європейські романтики, для
М. Лисенка він мав особливе значення. У листі до
Ф. Колесси (1896) М. Лисенко писав: «Яка то є велика по
треба музикові й разом народникові повештатися поміж
селянським людом, зазнати його світогляд, записати його
перекази, спомини, загадки, прислів’я, пісні й спів до їх!
Вся ця сфера, як воздух чоловікові, потрібна; без неї гріх
починати свою працю і музикові, і філологові»1.
Новий зміст музики М. Лисенка пов’язаний насам
перед із новим розумінням принципу народності.
Народність у нього - це глибоке розкриття
1 Лисенко М. В. Листи. — К„ 2004. — С. 263.
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в музиці народного життя, світогляду, ха
рактеру, історії народу, а також створення
індивідуального стилю на народній основі.
Якщо попередники М. Лисенка розкривали переваж
но окремі сторони народного побуту, то класик укра
їнської музики зобразив народну сферу в
усій її різноманітності і, найголовніше,
втілив типові риси духовної сутності укра
їнського
народу.
У
цьому
прикладом
для
М. Лисенка стала поезія Т. Шевченка, пройнята справжнім
народним духом. Постійне звертання до цієї поезії, посту
пове осягнення духовної сутності українського народу та
його багатої музичної творчості й дало можливість
М. Лисенкові по-новому втілити народну сферу в музиці.
Саме тому він і став найкращим на той час інтерпретато
ром поезії Т. Шевченка.
Нова сутність народності в музиці М. Лисенка
пов’язана із новим ставленням композитора
до фольклору. Характерне для митців-романтиків
особливе зацікавлення фольклором, його збиранням, аран
жуванням та використанням у творчості для М. Лисенка
стало чи не основною справою його життя. Він, як і біль
шість європейських романтиків, сприймав український
фольклор як безцінний скарб, у якому віддзеркалюється
духовний світ народу («дух народу»), його світогляд, хара
ктер, історія, широка гама почуттів. У листах і фольклори
стичних працях М. Лисенка щодо цього є промовисті ви
словлювання: «Фольклор — це саме життя! Я, бувши сту
дентом університету, кожне літо, що траплялося мені, їз
див на село, залюбки віддавався тій роботі. Через те я, між
іншим, і стався перейнятий духом народної пісні; вона ме
не споріднила з людом»1. У фольклорі композитор знахо
див «внутрішній світ українського народу, його історію з її

1 Лисенко М. В. Листи. — К., 2004. — С. 263.
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пристрасними, бурхливими поривами»1. М. Лисенко пи
сав, що народна музика «змальовує історичне минуле й
буденне життя народу з його заповітними ідеалами та з
сімейно-домашніми радощами й горем» і дає «багатющий
запас матеріалу для естетичної характеристики
особистості народу» (розбивка. — Л. К.}12.
Як і багато хто з композиторів-романтиків,
М. Лисенко вбачав у фольклорі основне джерело ком
позиторської творчості. До фольклору зверталися й попе
редники композитора, але новаторство його в тому,
що він, записуючи, опрацьовуючи й вивчаючи український
фольклор протягом усього життя, глибоко проник
у природу народної музики, осягнув особ
ливості народного музичного мислення,
народної мелодики, ладової системи, ритміки, народного багатоголосся, зумів це
творчо використати і перевтілити у влас
ному стилі.
М. Лисенко вперше асимілював у своїй творчості на
родний музичний стиль великого розмаїття фольклорних
жанрів, що виникли в різні історичні періоди. Він уперше
широко використав давні жанри (плачі, обрядові піс
ні), а також епічний фольклор (думи та історичні
пісні). Особливий вплив на музику М. Лисенка мав україн
ський епос. З ним тісно пов’язана характерна для компо
зитора героїчна й епічна образність, а також такі типові
для його музики особливості, як оповідність, експресивнодраматична загостреність емоційна піднесеність образів,
романтичний пафос, картинність.
Для творчості композитора характерні різноманітні
музичні образи народного характеру: героїчні, які часто
втілені з романтичною піднесеністю, епічні, епіко-драма1 Лисенко М. В. Характеристика музичних особливостей україн
ських дум і пісень у виконанні кобзаря Вересая. - К., 1978. - С. 21.
2 Там само.-С. 14.
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тинні, ліричні, лірико-драматичні, танцювальні. Помітне
місце у творах М. Лисенка посідає і втілення народної об
рядовості, народних традицій.
У розкритті народної сфери й використанні фольк
лору простежується еволюція творчості М. Лисенка. На
ранньому етапі композитор залучав тільки окремі елементи
народного музичного стилю, що проявилося в мелодиці йо
го творів, близькій до фольклорної інтонаційності. На зрі
лому ж етапі розширюється коло жанрів народних пісень,
до яких звертався композитор: селянських пісень (лірич
них, протяжних), дум, історичних та обрядових пісень. Він
опанував особливості народного музичного стилю та його
закономірності й у своїй музичній мові творчо використо
вував фольклорну інтонаційність, ладо-гармонічні, фактур
ні та формотворчі особливості цього стилю. Музика
М. Лисенка близька до фольклору, але це вже перевтілена,
асимільована фольклорність. У листі до О. Нижанківського
(1891) він накреслював шлях, яким повинні йти галицькі
композитори і яким він ішов сам: «Якби в такому напрямі
Ви <...> творили на підставі спочатку чисто народної музи,
а далі, пройнявшись наскрізь народною мелодією і штучно
[індивідуально-професійно - Л. X.] творячи, то б сього було
досить. Це підстава єдино непорушна, єдино правдива й
оригінальна перед лицем цілого світу»1.
Велика заслуга М. Лисенка полягає в тому, що він
зумів піднести народне до висот професійної майстерності.
М. Лисенко, як і переважна більшість європейських
романтиків, першорядного значення надавав націона
льній самобутності музичного мистецтва і вважав,
що її можна досягти при опорі композиторської творчості
на фольклорні джерела. Він був переконаний, що тільки зі
створенням національно самобутнього мистецтва на на
родній основі українська музика може бути «почута» у сві
ті і може стати вагомим внеском у світову музичну культу
ру. Маючи на увазі молодих композиторів, М. Лисенко
' Лисенко М. В. Листи. — К., 2004. — С. 193.
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у листі до І. Франка (1885) писав: «Що ж ти нового скажеш,
чим здивуєш, коли з здорового, свіжого джерела не напив
ся та ще й охоти немає?!»'. А в листі до Ф. Колесси (1896)
композитор відзначив: «Європа зі своїм обмеженим ма
жором і мінором мало не все промовила вже світові у тво
рах величних своїх геніїв, нам же ще, хіба, тільки між лю
ди припадає доба з’являтись. Наша пісня в широкому світі
європейському занадто молода, свіжа, нова, — їй належить
будущина»*2. Водночас композитор усвідомлював необхід
ність засвоєння досягнень західноєвропейського та сло
в’янського музичного мистецтва. Важливе значення в
цьому мала його широка обізнаність із сучасним йому му
зичним мистецтвом романтичного стилю.
У формуванні індивідуального стилю композитор
пройшов різні етапи:
1. Засвоєння здобутків національного музичного ми
стецтва. При цьому М. Лисенко творчо використовував не
тільки народний музичний стиль, а й досягнення україн
ської професійної музики: барокового канта, пісні-романсу
та народно-національної опери своїх попередників.
2. Засвоєння здобутків інонаціональних музичних
культур. У використанні як народного музичного стилю,
так й інонаціональних здобутків у М. Лисенка простежу
ються еволюційні тенденції. У лейпцизький період були
написані твори у традиціях загальноєвропейського класи
чного стилю (одночастинна симфонія, квартет). Це ще йо
го студентські композиції. На наступних етапах творчості
М. Лисенка простежується здебільшого інтегрування здо
бутків музики західноєвропейського романтичного стилю
(Ф. Мендельсона, Р. Шумана, Ф. Ліста та ін.), а також
слов’янських композиторів, зокрема російських митців
XIX ст. (М. Глінки, композиторів «Могучої кучки»,
П. Чайковського, А. Рубінпггейна), Ф. Шопена.

* Лисенко М. В. Листи. — К., 2004. - С. 164.
2 Там само. - С. 258.
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3. Асиміляція інонаціонального компонента, стильова
адаптація «чужого» до «свого», досягнення їхнього синтезу
й нової якості національного стилю (стильова генерація).
Завдяки талантові композитора, його великій музич
ній ерудиції, наполегливому засвоєнню й вивченню вели
чезного масиву фольклорного матеріалу, який М. Лисенко
творчо використовував, він зумів створити нову якість на
ціонального стилю, на який спиралися його послідовники
й розвивали цей стиль. В одному з листів до І. Франка
М. Лисенко розкриває свій метод творчості, який пропонує
молодим українським композиторам: «<...> Переймися
тисячами цих [народних. - Л. /Є.] мелодій та свою артиле
рію знання і форми європейської до місця приклади; утвори
есенцію [синтез. - Л. ТС] з цього, прояви свою власну інди
відуальну творчість на ґрунті усього винесеного, вичитано
го, перечувствованого»1.
Хоч М. Лисенко створив цілісний індивідуальний
стиль, проте в ньому виокремлюються дві стильові лінії,
характерні й для інших європейських романтиків:
народна;
1)
2) лірико-психологічна
роман
тичного типу. Твори, у яких проявляється народна
стильова лінія, мають відповідну тематику, яскравий
фольклорний колорит, що виник унаслідок творчого ви
користання народного музичного стилю. У творах, у яких
помітною є друга стильова лінія, композитор найчастіше
втілює лірико-психологічну образну сферу, і в них перева
жають загальноєвропейські романтичні стильові особли
вості. У творах з ознаками першої і другої стильових ліній
митець досягає виразної індивідуально-авторської й націо
нальної специфіки.
Національна тематика й національна
образна
система,
які домінують у творчості
М. Лисенка, були важливим чинником у створенні
української моделі музичного романтизму.
Вирішальну роль у цьому відіграло звертання М. Лисенка
1 Лисенко М. В. Листи. — К., 2004. — С. 163.
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до поезії Т. Шевченка. Ніхто до М. Лисенка і після нього не
написав такої великої кількості творів на тексти цього поета
(понад 80) і нікому до нього не вдалося досягти такої гар
монійності між словом письменника і музикою. Поезія
Т. Шевченка надихала М. Лисенка на написання творів із
народною тематикою й образністю, з національною та
соціально-визвольною ідейною спрямованістю. Поетика
Т. Шевченка позначалася на особливостях драматургії
творів М. Лисенка та на їхній стилістиці. Інтонаційність
поезії письменника, близька до народної, вплинула на
фольклорний характер музичної інтонаційності творів
М. Лисенка, що найяскравіше проявилася у творах на
тексти поета.
Центральне місце у творчості М. Лисенка займає на
ціональна історична тематика часів Козаччи
ни. У творах з цією тематикою провідною є ідея на
родної волі.
Козацький період захоплював багатьох українських
романтиків (насамперед у літературній галузі) тим, що ко
заки були вільними людьми, боролися за волю народу й
досягли державної автономії в Гетьманщині. З вільнолюб
ством козаків тісно пов’язаний їхній героїзм і відданість
Батьківщині, за волю якої вони не шкодували навіть свого
життя. У втіленні цієї тематики у творах Т. Шевченка та
М. Лисенка простежуються реалістичні риси. Звертаючись
до козацької історичної тематики, М. Лисенко, як і
Т. Шевченко, хотів пробудити в пригноблених сучасників
вільнолюбний дух, героїзм. Туга за славним козацьким
минулим у Т. Шевченка й М. Лисенка оберталася закли
ком до боротьби за волю.
Твори козацької тематики М. Лисенка характеризу
ються яскравою героїчною, героїко-драматичною та лірико-епічною образністю. Втілюючи її, він глибоко пройняв
ся епічним фольклором (думами, історичними піснями), і
народна стилістика була творчо перевтілена в різних жан
рах його музики.
Ідея народної волі проводиться і в чималій
кількості творів М. Лисенка з громадянською тема-
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ти кою, які мають героїчну, лірико-епічну та ліричнодраматичну музичну образність. Помітне місце у творах
композитора посідає й патріотична ідея.
Хоч у творчості М. Лисенка часто втілені драматичні
сторінки життя українського народу, проте його музика
наснажена оптимізмом; у ній розкрита могутня енергія
народу, його героїчний дух.
У своїх творах М. Лисенко яскраво проявився і як чу
довий лірик. Композитор створив образи рідної приро
ди, а також натхненні сторінки інтимної лірики —
ніжної й романтично-схвильованої, піднесеної й психоло
гізованої.
У М. Лисенка знайшла яскраве втілення й гуморис
тично-сатирична образність (опера «Енеїда»).
Композитора надихала не тільки національна тема
тика. Його твори пов’язані й із широкою інонаціональною
картиною світу (драматичні сцени «Сапфо», дев’ять пісень
Офелії до трагедії «Гамлет» В. Шекспіра, романси на текс
ти Г. Гейне).
М. Лисенко залишив велику музичну спадщину:
понад 500 аранжувань народних пісень; більше 20-ти
музично-драматичних
творів,
серед
яких
10 опер;
120 камерно-вокальних творів (пісень, романсів, вокаль
них ансамблів); понад 40 хорових творів (серед них чотири
кантати для солістів, хору та симфонічного оркестру); три
симфонічні твори (симфонія, фантазія, увертюра); два ка
мерно-інструментальні ансамблі (квартет і тріо); близько
60-ти фортепіанних творів; 5 творів для скрипки й форте
піано; низка авторських транскрипцій власних творів.
Найяскравіше талант композитора проявився в камерновокальній, хоровій, оперній та фортепіанній музиці.
М. Лисенко творив у характерних для романтизму
жанрах: у камерно-вокальній творчості - пісня, ліричний
романс, романс-монолог, романс-балада, вокальний цикл;
у хоровій - пісня, мініатюра, поема, баркарола; в оперній
творчості — велика історична опера («Тарас Бульба»),
лірико-фантастична опера («Утоплена»), лірична камерна
опера («Ноктюрн»); у фортепіанній творчості - мініатюри
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(ноктюрн, пісня без слів, баркарола, експромт, вальс,
мазурка, полонез, елегія, ескіз), програмні мініатюри,
цикли програмних мініатюр, рапсодії, скерцо. Значна
заслуга М. Лисенка полягає в тому, що він зумів збагатити
ці традиційні романтичні жанри новою національною
характерністю, музичною інтонаційністю й стилістикою.
Тобто він створив яскраві національні різновиди

романтичних жанрів.

М. Лисенко став творцем нового в камерно-вокальній
музиці жанру романсу-думи. Деякі фортепіанні тво
ри нагадують народну думу (перші частини рапсодій, ескіз
у дорійському ладі). Особливого розвитку в його творчості
набула хорова поема. Композитор уперше в україн
ській музиці створив циклічну кантату на український
текст, вокальний цикл, українську сюїту у формі старовин
них танців та низку фортепіанних жанрів. Простежуються
тенденції симбіозу різних жанрів: кантати мають поемні
риси, а романси-монологи близькі до оперних арій.
У творчості М. Лисенка сформувалися й набули най
більш яскравого вияву р і з н і жанри національної
опери:
історико-героїчна народна драма, лірикокомічна опера, лірико-фантастична опера, дитячі опери,
опера-пародія, камерна лірична опера, комічна опера з
сатиричними рисами.
М. Лисенко був яскравим мелодистом. Його мелоди
ка відзначається емоційною виразністю. Найбільш
притаманною особливістю мелодики М. Лисенка є її
наспівність — характерна риса романтизму. Наспівновокальний тип мелодики простежується як у вокальних,
так і в інструментальних творах. У вокальних творах
композитор використовує поєднання кантиленної й
декламаційної мелодики. Мелодія в його вокальних
творах передає загальний настрій вірша, але в ній помітне
й дуже уважне ставлення композитора до
поетичного тексту, завдяки чому декламізується
кантиленна
мелодія,
з’являються
вокальномовленнєві виразові інтонації.
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М. Лисенко значно розширив образну семантику на
ціонально увиразненої мелодики. Він уперше створив яск
раву вокальну декламацію
національного
типу, яку використав в операх та інших вокальних творах.
Мелодика творів «народної» стильової лінії особливо
тісно пов’язана з фольклорною інтонаційністю, яку
М. Лисенко використовував по-різному. Простежуються
такі підходи:
1) залучення цитат народних пісень і створення від
повідного для них музично-стильового контексту;
2) народнопісенні цитатні початки музичних тем,
а далі - їх розвиток в авторських мелодіях;
3) «авторсько-народні» мелодії, створені в дусі на
родних пісень, у яких композитор переінтоновував різні
жанри українського фольклору;
4) індивідуально-авторські мелодії, інкрустовані ли
ше деякими елементами фольклорної інтонаційності.
Під
впливом
народної
музичної
стилістики
М. Лисенко в мелодиці часто використовує розспіви, меліз
матику, вільну метрику, ладову перемінність, поєднання
діатонічних ладів з мажором і мінором, ліричну сексту
(між V — III ст. та І — VI ст.), активні квартові й квінтові хо
ди в кадансах тощо.
У творах другої («лірико-психологічної») стильової
лінії, з окремими фольклорними інкрустаціями або й зо
всім без них, М. Лисенко створив мелодику різноманітного
типу, яка відзначається яскравою емоційною виразністю.
Гармонічна мова композитора відіграє дуже сут
тєву роль у розкритті музично-образного змісту, у втіленні
поетичного тексту в музиці. Ладо-гармонічна мова
М. Лисенка зазнала еволюції. На ранніх етапах він вико
ристовував класичну й ранньоромантичну гармонію.
Згодом у гармонічній мові композитор поєднав компонен
ти типово романтичні й ті, що пов’язані з народним музи
чним стилем. Композитор з б а г а т и в тональну гар
монію елементами натуральних ладів, що
привело до ускладнення ладу, розширення
тональної системи. Крім того, до типових явищ ро
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мантичної гармонії М. Лисенка належать модуляційні ходи
в далекі тональності (часто терцієвого співвідношення), по
силення напруження гармонії через широке використання
акордики альтерованої субдомінанти (при цьому улюбле
ним гармонічним зворотом є перехід альтерованої субдомі
нанти в тоніку), прохідних дисонуючих співзвуч. Компози
тор використовує й колористичні можливості гармонії.
М. Лисенко суттєво оновив хорову й інструментальну
g(кGу$и, використавши засади народного бага
тоголосся. Спираючись на народне багатоголосся, зо
крема, на народну поліфонію, він у своїх композиціях
створив полімелодичну тканину, яка складається з
виразних мелодичних ліній. Особливості народної поліфо
нії в нього поєдналися з професійною поліфонією. Компо
зитор часто використовує імітації (точні й вільні); він ство
рив фугу з темою, насиченою фольклорною інтонаційністю.
У творах М. Лисенка простежується й становлення
таких явищ, як поліпл астовість (в оперній та хоро
вій музиці), поліметрія (в операх), що стане характер
ним для музики XX ст.
Національної специфіки творам М. Лисенка надало й
використання варіантного способу розвитку (з переінтонуванням та оновленням тематичного матеріалу),
який часто подібний до варіантного розвитку в українській
народній пісні. У варіантно-варіаційному способі розвит
ку, до якого часто вдається композитор, відобразилося й
типове для романтизму прагнення передати змінність
єдиного образу, прагнення до плинності в музичній формі.
Поряд із цим, композитор використовує й інші форми роз
витку тематичного матеріалу: контраст, розробку, наскріз
ний тематичний розвиток; простежуються й ознаки сим
фонізму. Але при цьому контраст доволі часто створюється
шляхом варіантних перетворень, а наскрізний розвиток є
динамічною формою варіантних перетворень.
М. Лисенко звертався до різних музич*их g $м:
куплетної, куплетно-варіантної, куплетно-варіаційної, на
скрізної строфічної, змішаної, дво- і тричастинної, сонат
ної, сюїти у формі старовинних танців, фуги, але при цьо
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му вільно трактував ці форми. Часто композитор викорис
товує контрастно-складову форму, зокрема, у жанрі хоро
вої поеми. У поемі поєднуються картинно-епізодичні по
будови оповідного або оповідно-драматичного характеру.
Така форма має деякий генетичний зв’язок із думами.
У ній простежуються й ознаки, характерні для форм рома
нтичного стилю: вільна будова, наскрізний розвиток тема
тизму з його трансформацією.
Хоч до М. Лисенка в українській музиці вже були
майже всі основні жанри тодішнього професійного музич
ного мистецтва Сіх творили в романтичному стилі поперед
ники М. Лисенка - композитори першої половини XIX ст.
і старші сучасники композитора), проте велика його заслу
га полягає в тому, що він розширив і збагатив музичнообразний зміст цих жанрів, надав їм яскравої національної
специфіки. Подиву гідним є те велике розмаїття різнови
дів у кожному з жанрів (оперному, хоровому, камерновокальному, інструментальному), яке створив один компо
зитор. В інших культурах це найчастіше було результатом
творчості цілого покоління митців.
Значне місце в доробку композитора займають
($(*jув(**'
*($ 3*их
F%се*ь
(понад
500 творів) для хору та соло з фортепіано, яке композитор
здійснював протягом усього життя. Він писав такі аранжу
вання насамперед для того, щоб виконувати їх на концер
тах, але була й інша мета - засвоєння народного музично
го стилю (народного характеру, народної музичної мови,
особливостей народного багатоголосся). За 43 роки
М. Лисенко опублікував 7 випусків збірників українських
народних пісень, у які увійшли майже всі їх жанри, крім
дум. Завдяки М. Лисенкові були записані народні пісні, які
виникли, ймовірно, у XVII - XVIII ст. Серед них є високо
мистецькі зразки, які наштовхують на думку про те, що це
була авторська творчість, яка поширилася в міському та
сільському побуті («Ой, глибокий колодязю», «Ох, і не
стелися, хрещатий барвінку» та ін.).
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Як і інші європейські композитори-романтики, які
особливо цінували народну пісню і вважали її зразком,
М. Лисенко, аранжуючи народні пісні, шукав відповідну
для них авторську музичну мову. Цього він досягнув, хоч і
не відразу. Нікому з попередників та старших сучасників
М. Лисенка не вдалося досягти такої відповідності між на
родною піснею та її авторським аранжуванням, як
М. Лисенкові. Це стало можливим завдяки тому, що він
знав величезну кількість народних пісень, був «перейня
тий* їхнім духом, глибоко проник у їхню стилістику.
У багатьох народних піснях, до яких звертався ком
позитор, спостерігаються ознаки натуральних ладів.
В аранжуваннях народних пісень М. Лисенка сформували
ся ладо-гармонічні особливості, які випливають із ладової
специфіки пісень. Часто вживаним в аранжуваннях є на
туральний мінор із натуральним VII ступенем в акордах V,
ПІ, VII ступенів. Для гармонізації дорійського ладу народ
ної пісні М. Лисенко використовує мажорну субдомінанту,
яка іноді переходить у натуральну домінанту, як в аранжу
ванні «Пливе качур по Дунаю» (т. XVII, № 127).
Гармонічна мова аранжувань народних пісень від
значається ладо-гармонічним багатством і різноманітніс
тю. Національної специфіки й свіжого колориту надало
використання в ній мажору та мінору в поєд
нанні з елементами натуральних ладів. Це
належить до новаторських рис стилістики жанру
аранжувань народних пісень. Новаторством відзначається
й хорова фактура, яка часто має полімелодичпу му
зичну тканину. Композитор використовує прийоми народ
ного багатоголосся, що проявляється в поліфонічному ва
ріюванні, «поліфонічному розцвічуванні» хорових голосів.
Крім того, митець створює контрапунктичні самостійні ме
лодії до народної пісні, які виростають із неї і є її вільними
варіантами («Ой з-за гори, гей, та вилітали орли», т. XV,
№ 98). Крім куплетної форми, в аранжуваннях композитор
використовує куплетно-варіантну форму з гармонічним та
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фактурним варіюванням, а також куплетно-варіаційну
форму («Верховино, ти світку наш», т. XV, № 69).
Значне місце у творчості М. Лисенка займають
к(ме$* -в к(ль*%
Gв $и
(пісні, романси,
вокальні ансамблі), яких він написав близько 120. Чимало
з камерно-вокальних творів були написані в жанрі пісні
з яскравим народним колоритом. Більшість із них- на
тексти Т. Шевченка, і в них розкривається переважно
страдницький народний образ дівчини (жінки)-селянки
(дівчини-сироти, покинутої дівчини, вдови тощо). Ці пісні
пройняті фольклорною інтонаційністю («Ой одна, я одна»,
«Не тополю високую» та ін.).
У вокальній ліриці М. Лисенка змальовані чудові кар
тини української природи («Садок вишневий коло хати»,
«Княжна», «Вітер в гаї не іуляє» на тексти Т. Шевченка).
У 70-ті роки М. Лисенко почав писати камерновокальні твори на історичну тематику, переважно
пов’язану з історією українського козацтва («Ой, чого ти
почорніло, зеленеє поле», «Ще як були ми козаками»,
«Гомоніла Україна», «Гетьмани, гетьмани»). Новаційним
із цієї групи на козацьку тематику можна назвати романс
«У неділю вранці рано» на текст Т. Шевченка, який за фор
мою та стилістикою близький до народної думи.
Серед пісень і романсів чимало таких, які не мають
прямого зв’язку з народнопісенним стилем, хоч індивідуа
льність композитора й національна специфіка в них до
сить виразні. Прикладом цього може бути один із найкра
щих романсів М. Лисенка «Мені однаково» на текст
Т. Шевченка, пройнятий патріотичним мотивом.

Інтенсивний розвиток хорового виконавства в Украї
ні, у якому активну участь брав М. Лисенко, сприяв активі
зації його х $ в ї Gв $ч сG%. М.Лисенко напи
сав понад 40 хорових творів. Серед них кантати: одно
частинна «Б’ють пороги» (1878), чотиричастинна «Радуй
ся, ниво неполитая» (1883); поеми: «Заповіт» (1868),
«Ой нема, нема ні вітру, ні хвилі», «Іван Гус» (1881), «Іван
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Як і інші європейські композитори-романтики, які
особливо цінували народну пісню і вважали її зразком,
М. Лисенко, аранжуючи народні пісні, шукав відповідну
для них авторську музичну мову. Цього він досягнув, хоч і
не відразу. Нікому з попередників та старших сучасників
М. Лисенка не вдалося досягти такої відповідності між на
родною піснею та її авторським аранжуванням, як
М. Лисенкові. Це стало можливим завдяки тому, що він
знав величезну кількість народних пісень, був «перейня
тий* їхнім духом, глибоко проник у їхню стилістику.
У багатьох народних піснях, до яких звертався ком
позитор, спостерігаються ознаки натуральних ладів.
В аранжуваннях народних пісень М. Лисенка сформували
ся ладо-гармонічні особливості, які випливають із ладової
специфіки пісень. Часто вживаним в аранжуваннях є на
туральний мінор із натуральним VII ступенем в акордах V,
III, VII ступенів. Для гармонізації дорійського ладу народ
ної пісні М. Лисенко використовує мажорну субдомінанту,
яка іноді переходить у натуральну домінанту, як в аранжу
ванні «Пливе качур по Дунаю» (т. XVII, № 127).
Гармонічна мова аранжувань народних пісень від
значається ладо-гармонічним багатством і різноманітніс
тю. Національної специфіки й свіжого колориту надало
використання в ній мажору та мінору в поєд
нанні з елементами натуральних ладів. Це
належить до новаторських рис стилістики жанру
аранжувань народних пісень. Новаторством відзначається
й хорова фактура, яка часто має полімелодичну му
зичну тканину. Композитор використовує прийоми народ
ного багатоголосся, що проявляється в поліфонічному ва
ріюванні, «поліфонічному розцвічуванні» хорових голосів.
Крім того, митець створює контрапунктичні самостійні ме
лодії до народної пісні, які виростають із неї і є її вільними
варіантами («Ой з-за гори, гей, та вилітали орли», т. XV,
№ 98). Крім куплетної форми, в аранжуваннях композитор
використовує куплетно-варіантну форму з гармонічним та
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фактурним варіюванням, а також куплетно-варіаційну
форму («Верховино, ти світку наш», т. XV, № 69).
Значне місце у творчості М. Лисенка займають
к(ме$* -в к(ль*%
Gв $и
(пісні, романси,
вокальні ансамблі), яких він написав близько 120. Чимало
з камерно-вокальних творів були написані в жанрі пісні
з яскравим народним колоритом. Більшість із них- на
тексти Т. Шевченка, і в них розкривається переважно
страдницький народний образ дівчини (жінки)-селянки
(дівчини-сироти, покинутої дівчини, вдови тощо). Ці пісні
пройняті фольклорною інтонаційністю («Ой одна, я одна»,
«Не тополю високую» та ін.).
У вокальній ліриці М. Лисенка змальовані чудові кар
тини української природи («Садок вишневий коло хати»,
«Княжна», «Вітер в гаї не гуляє» на тексти Т. Шевченка).
У 70-ті роки М. Лисенко почав писати камерновокальні твори на історичну тематику, переважно
пов’язану з історією українського козацтва («Ой, чого ти
почорніло, зеленеє поле», «Ще як були ми козаками»,
«Гомоніла Україна», «Гетьмани, гетьмани»). Новаційним
із цієї групи на козацьку тематику можна назвати романс
«У неділю вранці рано» на текст Т. Шевченка, який за фор
мою та стилістикою близький до народної думи.
Серед пісень і романсів чимало таких, які не мають
прямого зв’язку з народнопісенним стилем, хоч індивідуа
льність композитора й національна специфіка в них до
сить виразні. Прикладом цього може бути один із найкра
щих романсів М. Лисенка «Мені однаково» на текст
Т. Шевченка, пройнятий патріотичним мотивом.
Інтенсивний розвиток хорового виконавства в Украї
ні, у якому активну участь брав М. Лисенко, сприяв активі
зації його х $ в ї Gв $ч сG%. М.Лисенко напи
сав понад 40 хорових творів. Серед них кантати: одно
частинна «Б’ють пороги» (1878), чотиричастинна «Радуй
ся, ниво неполитая» (1883); поеми: «Заповіт» (1868),
«Ой нема, нема ні вітру, ні хвилі», «Іван Гус» (1881), «Іван
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Підкова», низка хорових пісень. Більшість хорових
творів написана на поезії Т. Шевченка. Як і в камерновокальній, у хоровій творчості композитора значне місце
займає історична тематика — переважно козацька історія.
Саме з такою тематикою М. Лисенко вибирав вірші з поезії
Т. Шевченка для своїх хорових творів (кантата «Б’ють поро
ги», поема «Ой, нема, нема ні вітру, ні хвилі», «Іван Під
кова», пісні «Наш отаман Гамалія», «У туркені на тім боці»
та ін.). Крім того, на вірш Т. Шевченка «Іван Гус» написа
ний хоровий твір, у якому через звернення до чеської історії
розкривалися тогочасні суспільні проблеми в Україні.
У хорових творах, які мають поетичні тексти з істо
ричною тематикою, М. Лисенко створив героїчні й епічні
народні образи. У них він розкриває героїчний народний
характер. У цих хорах композитор творчо використав му
зичні особливості історичних, зокрема, козацьких пісень,
дум. Хорові твори М. Лисенка з історичною козацькою те
матикою — це неначе музична історія козацтва, яка будила
в тогочасних українців відвагу, надихала їх на подвиг в ім’я
України.
У 1885 р. М. Лисенко написав хоровий твір - знаме
ниту молитву-гімн «Боже великий, єдиний! Русь-Україну
храни» на вірш письменника та громадсько-політичного
діяча Олександра Кониського. У цьому невеликому за об
сягом творі ліричного й величного звучання композитор
прекрасно передав щиру і віддану любов до України, вбо
лівання за її долю. У різні історичні періоди цей твір був і
залишається в наш час духовним гімном України.
Музич* -Gе(G$(ль*(
Gв $ч%сGь
М. Лисенка велика за обсягом й особливо вагома в мисте
цькій спадщині композитора. Вона є значним надбанням
української музичного мистецтва. Доробок композитора
становить понад 20 музично-театральних творів. Він написав
десять опер («Андріашіада», «Різдвяна ніч», «Утоплена»,
«Наталка Полтавка», «Тарас Бульба», «Коза-дереза»,
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«Пан Коцький», «Зима і Весна», «Енеїда», «Ноктюрн»),
дві незавершені опери («Гаркуша», «Маруся Богуславка»),
чотири музично-театральні твори - «Чарівний сон» (феє
рія на одну дію), «Сафо» (драматичні сцени на дві дії),
«Відьма» (феєрія, незавершена), «Літньої ночі» (незавер
шена), одну оперету («Чорноморці»), чимало музики до
театральних вистав («Простак», «Бичок», «Гамлет»,
«Остання ніч», «Гетьман Дорошенко»).
У музично-театральних творах М. Лисенко найчастіше
звертався до української драматургії, пов’язаної з національ
ною тематикою, таких авторів, як І. Котляревський («Натал
ка Полтавка»), В. Гоголь («Простак»), М. Гоголь («Різдвяна
ніч», «Утоплена», «Тарас Бульба»), М. Старицький («Чарів
ний сон»), Л. Яновський («Відьма»), Я. Кухаренко («Чорно
морці»), М. Кропивницький («Бичок»), Л. СтарицькаЧерняхівська («Гетьман Дорошенко»).
Більшість лібрето музично-театральних творів
М. Лисенка написав М. Старицький, деякі - письменниці
Дніпрова Чайка та Л. Старицька-Черняхівська.
Оперний жанр постійно був у колі мистецьких інте
ресів М. Лисенка, починаючи від раннього періоду його
творчості («Гаркуша», 1864) й до останніх років життя
(«Ноктюрн», 1912).
М. Лисенко писав опери у складних умовах відсутно
сті національного оперного театру. Через це більшість із
них ставилися силами аматорських музично-драматичних
труп М. Старицького та М. Садовського, а деякі опери за
життя композитора не були поставлені взагалі («Тарас
Бульба», «Ноктюрн»),
У своїй оперній творчості М. Лисенко спирався на
традиції українського музично-театрального мистецтва
(вертепу, творів І. Котляревського, С. Гулака-Артемовського) і розвивав їх. Він використовував досягнення західно
європейської (великої історико-романтичної) опери, а та
кож російської опери XIX ст. (М. Глинки, М. Мусоргського,
М. Римського-Корсакова) й асимілював їх на національ
ному ґрунті.
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У музично-театральній творчості М. Лисенка вперше
повною мірою сформувалася модель націо
нальної опери та її жанрові різновиди:
історико-героїчна народна драма («Тарас
Бульба»), лірико-комічна опера («Різдвяна ніч»),
лірико-фантастична опера («Утоплена»), дитяча
комічна опера («Коза-дереза», «Пан Коцький»),
дитяча фантастична опера («Зима і Весна»), опера-пародія
(«Андріашіада»), комічна
опера
з сатиричними рисами («Ене'іда»), камерна
лірична опера («Ноктюрн»). Ці опери й становлять
класичний фонд українського оперного мистецтва XIX початку XX ст.
У створенні М. Лисенком національної моделі опери
важливу роль відіграли:
1. Використання національної мови. Для
М. Лисенка, як і для багатьох інших композиторів націо
нальних культур епохи Романтизму, одним із визначаль
них чинників у створенні національної опери була націо
нальна мова. Композитор надавав важливого значення наці
ональній мові через те, що в ній конденсувалася духовна сут
ність нації. Мовна інтонаційність впливала на музичну інто
наційність, а для вокальної творчості М. Лисенка загалом
був характерний тісний зв’язок слова і музики. Він створив
мелодику (кантиленну, декламаційну), тісно пов’язану з
мовно-словесною та фольклорною інтонаційністю.
2.Значною в операх була роль національних
сюжетів, пов’язаних переважно з народним життям,
народним побутом, народними обрядами й національною
історією, зокрема, з козацькою тематикою.
3. Виведення в опері різнохарактерних народних
селянських персонажів, національних ге
роїв, переважно козаків, а також колективного
образу народу як дійової особи (сільська молодь,
запорізьке козацтво).
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4. Прояв української ментальності в геро
їчних, ліричних та гумористичних образах опер і створен
ня різних яскравих національних характерів.
5. Національно виразна музична мова, яка спи
рається на народний музичний стиль. Компози
тор синтезував стилістику різних жанрів українського
фольклору. Це надало його операм яскравого й різномані
тного народного колориту. В операх М. Лисенка вперше
так широко була використана стилістика дум, козацьких
героїчних пісень. Характеристика народу здійснювалася й
через жанр українських народних танців (козачків, гопач
ків). Композитор спирався також на стилістику кантів,
міської пісні-романсу. Більшість його опер можна визна
чити як народно-національні опери.
6. Національна своєрідність у всіх оперних формах, а
саме:
- у сольних номерах (аріях, аріозо, піснях, каватинах
тощо) та в ансамблях; у цих номерах М. Лисенко викорис
товує переважно пісенну, наспівно-декламаційну мелоди
ку, позначену національною виразністю;
- у речитативах з уперше створеною виразно на
ціональною вокальною декламацією, яка тіс
но пов’язана з українською мовною словесністю та фольк
лорною інтонаційністю;
- у хорових епізодах та хорових сценах, у яких утіле
но колективний образ народу, народні обряди, народні
традиції козацького середовища.
Серед опер М. Лисенка є твори великого масштабу
(«Різдвяна ніч», «Утоплена», «Тарас Бульба», «Енеіда»),
а також невеликі камерні опери (опера-мініатюра
«Ноктюрн», дитячі опери).
Першою оперою М. Лисенка без розмовного чинника
була «Різдвяна ніч» (друга редакція). Потім композитор
іноді включав і розмовні елементи, але в драматургії тво
рів вони займали епізодичне місце.
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У драматургії опер композитор здебільшого поєднує
різні сюжетні лінії, вибудовує її за принципом контрасту,
іноді використовує лейтмотиви.
Опери М.Лисенка мають переважно змішаний
тип побудови: завершені музичні номери співіснують з на
скрізними сценами. Різноманітні в його операх оперні фор
ми: сольні номери - арії, пісні, аріозо таін.; речитативи
(найчастіше складаються з декламаційної, наспівнодекламаційної мелодики, мікроаріозних фрагментів), ан
самблі, хори, ансамблево-хорові частини. Композитор час
то використовує арїї-монологи, аріозо-монологи, а в де
яких операх («Різдвяна ніч», «Утоплена», «Тарас Буль
ба») - монологічні сцени з декількох завершених музич
них номерів одного персонажа.
У сольних номерах (аріях, аріозо), ансамблях, хорах
М. Лисенко поряд із мелодикою пісенного типу часто ви
користовував мелодизовану декламацію різного характеру
(героїчного, епічного, лірико-драматичного).
Особливим новаторством відзначаються хорові
народні сцени, які в операх посідають значне місце й
відіграють важливу драматургічну роль. У хорових епізо
дах часто концентрується основна ідея опер. Хор, як уже
відзначалося, виконує переважно драматургічну функцію
колективного персонажу. Значним досягненням М. Лисенка
є дієві народні сцени в операх. Хоч у написанні та
ких сцен композитор спирався на досвід західноєвропей
ської великої історико-романтичної опери та опер росій
ських композиторів (М. Римського-Корсакова, М. Мусоргського), проте завдяки його талантові й глибокому прони
кненню в народну сферу він створив наче живі народні
сцени з яскравим національним колоритом. У цих дієвих
народних сценах простежується використання композито
ром різноманітних прийомів: диференціація хору на різні
персоніфіковані групи, діалоги між ними з використанням
хорового речитативу; напластування контрастного темати
зму різних хорових груп; поєднання хору з солістами, діа
логи між дійовими особами та голосами хору. В обрядових
народних сценах композитор використав ігрові елементи
(«Різдвяна ніч»).
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Важливу роль в операх М. Лисенка відіграє
оркестр. Увертюри в його операх здебільшого невели
кого розміру, як і в багатьох європейських композиторів
середини - другої половини XIX ст. Тільки в операх «Різд
вяна ніч», «Наталка Полтавка» та «Зима і весна» компо
зитор називає початковий оркестровий номер увертюрою,
а в інших операх — інтродукцією («Утоплена», «Тарас
Бульба»), вступом («Енеїда»). Увертюри або вступи
переважно тісно пов’язані з тематизмом опери. В операх
простежуються й оркестрові вступи до дій, які вводять в
їхню атмосферу, а також самостійні оркестрові номери в
середині дій. Оркестрова партія в операх М. Лисенка
загалом є важливим чинником розкриття фабули та ідейнохудожнього змісту твору, емоційного стану персонажів.
У партії оркестру композитор використовував лейтмотиви.
Важливою складовою частиною опер М. Лисенка є
балетні епізоди, пов’язані зі змістом опери та її жа
нровими особливостями. Такі епізоди є в багатьох його
творах (у «Різдвяній ночі», «Утопленій», «Тарасі Бульбі»,
«Зимі і Весні», «Ене’іді», «Ноктюрні»). У музичнотеатральній спадщині М. Лисенка представлено різномані
тні форми і види балетної музики, призначеної для опер
ного мистецтва. Композитор значно розширив жанрові
рамки балетних епізодів в опері порівняно зі своїми попе
редниками. В останні роки життя М. Лисенко мав намір
створити український балет, який, на жаль, не здійснився.

Музично-театральні твори М. Лисенко почав писати
ще в ранній період творчості. У 1864 р. у нього виникло
бажання створити національну оперу на історичний сю
жет, і композитор працював над оперою «Г($куш(», але
вона не була завершена. її лібрето написав М. Старицький
за однойменною п’єсою О. Стороженка. Опера «Гаркуша»
була першою спробою М. Лисенка втілити в оперному жа
нрі козацьку історичну тематику, яка посіла в
його творчості центральне місце і згодом найяскравіше
була втілена в опері «Тарас Бульба».
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У 1866 р. М. Лисенко написав оперу-пародію
«А*3$%(ш%(3(» як протест композитора та його друзів
проти русифікаторської політики царської влади в Україні,
що посилилася після «Валуєвського циркуляру» 1863 р.
Приводом до написання опери була пригода, яка
сталася в Першій київській гімназії 1866 р. Директор гім
назії Р. Андріашев разом із деякими вчителями уклали лі
тературний календар під назвою «Друг народа». Метою
цього календаря було сприяти русифікації України, і за це
автори сподівалися отримати нагороду. Але на кожній
сторінці календаря траплялися грубі й кумедні помилки,
через що замість нагороди його автори отримали догани.
Ця пригода була використана в сюжеті опери. Її віршоване
лібрето
писали
кілька
осіб,
але
найбільше М. Старицький та М. Драгоманов. Автори лібрето характе
ризували своїх героїв у сатиричному й комедійному плаI нах. Музику до опери уклав М. Лисенко, хоч це була не йо
го власна музика. Використавши метод пародії, компози
тор включив до опери мелодії популярних у той час арій та
романсів. Пародія виникла внаслідок невідповідності са
тиричного змісту тексту відомій музиці, що створювало
комічну ситуацію. Наприклад, дует директора Андріашева
і вчителя Радкевича співався на музику дуету Альфреда й
Віолетти з другої картини опери Дж. Верді «Травіата»,
причому партію Віолетти (колоратурне сопрано) викону
вав баритоно-бас Андріашев. Таким же чином використо
вувалася музика з «Життя за царя» і «Руслана і Людмили»
М. Глинки, з «Аскольдової могили» О. Верстовського та ін.
Подібний метод музичної пародії через чотири роки вико
ристав М. Мусоргський для сатиричної характеристики в
камерно-вокальному циклі «Райок».
Опера «Андріашіада» спочатку ставилася в колі
М. Лисенка та його друзів, а потім набула широкої попу
лярності. Син композитора Остап Лисенко у спогадах від
значає, що з Андріашева став сміятися весь Київ, а гімна
зисти старших класів, побачивши здалеку директора,
наспівували арію Андріашева з «Андріашіади».
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У 1872 р. М. Лисенко написав народно-побутову опе
рету «Ч $* м $ц%», яка стала однією з найпопулярніших і найкращих зразків у цьому жанрі. Лібрето створив
М. Старицький за п’єсою Я. Кухаренка «Чорноморський
побит на Кубані між 1794 та 1796 роками». Сюжет «Чорно
морців» дуже близький до «Наталки Полтавки»
І. Котляревського (дівчина прагне вийти заміж за кохано
го, а мати хоче віддати її за старого жениха; конфлікт за
вершується щасливою розв’язкою). Подібність між
«Чорноморцями» й «Наталкою Полтавкою» простежуєть
ся в поєднанні народно-побутової та ліричної ліній, а та
кож у залученні до твору народних пісень.

У 1872- 1873 рр. М. Лисенко написав оперету
«Р%з3в'*( *%ч» на дві дії, яка була виконана під час Різд
ва аматорським музично-драматичним гуртком у домі сес
тер Ліндфорс. Після цього з’явилася друга редакція твору,
який мав чотири дії, симфонічні епізоди (увертюра, антра
кти). Ця музично-театральна вистава вже мала всі ознаки
опери, але в ній ще були розмовні епізоди без музики.
У 1874 р. опера була поставлена на сцені Київського місь
кого оперного театру. Вокальні партії виконували перева
жно українські аматорські сили, підібрані М. Лисенком
(дружина композитора, його приятель О. Русов, запроше
ний професійний співак С. Гобель).
Перебуваючи в Петербурзі, М. Лисенко доопрацьову
вав оперу «Різдвяна ніч». Її нова редакція вже не мала роз
мовних діалогів. Опера була поставлена в Харкові (1883), а
потім - в Одесі (1884), у Львові (1890). Схвальні рецензії на
вистави цієї опери написали П. Сокальський (у газеті
«Одесский листок») та І. Франко (в газеті «Kuijer
Lwowski»). У 1884 р. клавір опери вийшов друком у Лейпциіу. Сценічне життя цієї опери виявилося найщасливішим, бо вона виконувалася на оперних сценах ще за життя
композитора.
М. Лисенко один із перших втілив у музичнотеатральному мистецтві сюжет повісті М. Гоголя «Ніч пе
ред Різдвом» із книги повістей «Вечори на хуторі біля Ди335
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кальки». Повість М. Гоголя «Ніч перед Різдвом» була
М. Лисенкові духовно близька. Його приваблювало майс
терне зображення в ній народного життя, народних обря
дів, образів сільської молоді, чудовий український коло
рит. У творі М. Гоголя проявилася його любов до України.
Стиль повісті тісно пов’язаний з українським фольклором.
Лібрето опери «Різдвяна ніч» написав М. Старицький.
Він вніс деякі зміни в сюжет повісті М. Гоголя. Старицький
відмовився від фантастичної лінії сюжету письменника й
надав йому реалістичних рис. У лібрето опери немає персо
нажа Чорта, а Солоха зображена не відьмою, а спритною
жінкою. Фантастичний політ Вакули до Петербурга і здо
буття ним царських черевичків (наявний у повісті
М. Гоголя) замінений в опері симфонічною картиною
(«мелодрамою») сну Вакули у третій дії (під час якого
Пацюк підкидає йому черевики від туркені для Оксани) і
його розповіддю про диво, яке нібито з ним сталося
(у четвертій дії). Натомість М. Старицький і М. Лисенко
вводять у сюжет опери героїко-патріотичну лінію й типовий
для українського романтизму мотив туги за козацькою
славою та волею. У зв’язку з цим зазнав змін образ Пацюка.
У М. Гоголя запорожець Пузатий Пацюк, що втік (або його
вигнали) із Запорізької Січі, має гумористичні риси: він ча
клун (знається з нечистою силою), обжера, ледащо (йому
вареники самі стрибають у рот). Тому й дав М. Гоголь цьому
запорожцеві таке непривабливе прізвисько.
Зовсім інший образ Пацюка в опері М. Лисенка.
Він - характерник (знахар), народний героїко-романтичний персонаж, який вболіває за долю України.
Жанр цієї опери лірико-комічний. Основний
конфлікт зосереджений у сфері особистих стосунків коваля
Вакули та сільської дівчини Оксани. Вакула кохає кокет
ливу сільську красуню Оксану, яка несерйозно ставиться
до його почуттів, хоч він їй і подобається.
У третій дії опери особистий конфлікт переноситься в
площину морально-етичної проблеми, і тут розвивається
героїко-патріотична драматургічна лінія. Вакула прихо-
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дить до Пацюка, розповідає про своє кохання до Оксани й
просить дістати для неї царські черевички. Пацюк з обу
ренням і зневагою ставиться до особистих проблем Вакули
і вважає, що у важкий для України час, коли вона втрачає
свою волю, він повинен бути серед козаків («Не до мислі
тут дівчина, як зове тебе Вкраїна»).
У сцені Вакули з Пацюком протиставляються дві
життєві позиції. Вакула переймається тільки коханням до
Оксани, а для Пацюка, як запорожця, чужими були інди
відуалізм і поневолення любовною пристрастю; на пер
шому місці в нього - турбота про Україну, громадянський
обов’язок. Він болісно переживає руйнування Запорізької
Січі, покріпачення народу й байдужість сучасників до долі
України («Вам би тільки, аби шкура ціла, до Вкраїни так
нема і діла»). У цій сцені композитор втілює моральноетичну проблему - протиставлення індивідуалістичної по
зиції (надання переваги інтимним почуттям) громадян
ському обов’язкові (служіння Батьківщині). Ця патріотич
на ідея, якою пройнята партія Пацюка, надавала опері
злободенного й актуального звучання. Відзначена сюжет
на лінія у третій дії вносить різкий контраст до інших лірико-комічних сцен цієї опери. Щаслива розв’язка конф
лікту відбувається в четвертій дії. Повертається Вакула, за
яким затужила його Оксана, дарує їй черевички, і вони
збираються одружуватися.
Відстороненню конфлікту сприяє комічна драматур
гічна лінія. Вона проявляється в багатьох місцях опери,
але в сконцентрованому вигляді представлена у другій дії.
До хати Солохи приходять її залицяльники - Голова, Дяк і
Чуб; вона їх по черзі ховає в мішки, які зав’язує. Кульміна
ція цієї комічної ситуації припадає на той момент, коли
дівчата-колядниці розв’язують мішки, не знаючи, що в
них є, і «визволяють» залицяльників.
Отже, в опері «Різдвяна ніч» простежуються три
драматургічні лінії: лірична (Вакула й Оксана), комі
чна (Солоха, Голова, Дяк, Чуб, сільські тітоньки - Ткачи
ха й ПІ портуниха), героїко-патріотична (Пацюк).
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В опері «Різдвяна ніч» М. Лисенко орієнтувався на
нові тенденції, які розвивалися в західноєвропейському та
російському оперному мистецтві другої половини XIX ст.,
що полягали в наближенні опери до драми. У цьому творі
переважають наскрізні сцени, у яких значне місце
займають мелодизовані речитативи, мікроаріозні фрагме
нти. Проте є і невеликі завершені музичні номери аріозного чи пісенного типу, яким композитор зазвичай не дає
жанрового визначення. Він дав назву лише трьом вокаль
ним номерам: пісня Одарки (з першої дії), каватина Окса
ни (з другої дії) та «оповідання» Вакули (з четвертої дії).
До нових оперних тенденцій належить створення ді
євих народних сцен, зростання ролі оркестру. Значна за
слуга М. Лисенка полягає в тому, що, відмовившись від
розмовних вставок, він в опері «Різдвяна ніч» уперше
створив українську національну
вокальну
декламацію різного характеру.
Значну роль в опері відіграють хорові епізоди
та великі хорові сцени. У них яскраво втілений на
родний характер, народний колорит, який проявляється в
мелодиці, ладо-гармонічних особливостях та в хоровій фак
турі з ознаками народного багатоголосся.
У народних хорових сценах М. Лисенко прекрасно
відтворив поетичну й життєрадісну атмосферу сільського
святкового побуту, описаного у повісті М. Гоголя «Ніч пе
ред Різдвом».
Хори в опері уособлюють сільську молодь, яка є без
посереднім учасником дії. Новаторством відзначаються
хорові сцени, у яких відтворено обряд колядування.
Хор, виконуючи колядки, диференціюється на два гурти:
парубків і дівчат. Крім того, М. Лисенко створює дієві хо
рові народні сцени з персоніфікацією хорових груп, діало
гами між ними й персонажами. Такі колядково-обрядові
сцени є в першій та другій діях, і це їх об’єднує. У колядко
вому обряді композитор використав широко популярні
різдвяні колядки «Добрий вечір тобі, пане господарю»,
«Чи дома, дома бідная вдова», «Ой співали три янголи»,
«Ходив, походив місяць по небу» та духовний кант «Ой
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дивное народження Божого сина». У хорових сценах коля
дування використано ігрові елементи.
У мистецькому опрацюванні відзначених колядок
М. Лисенко досягнув яскравого народного колориту й націо
нальної самобутності. Цьому сприяла своєрідна їх гармоні
зація та хорова фактура з особливостями народного багато
голосся, у якій значну роль відіграють підголоски, само
стійні мелодичні лінії, а іноді використовується й імітація.
Своїм величним, світлим і радісним настроєм народ
ні «колядкові» хорові епізоди здебільшого вносять конт
раст до емоційної атмосфери попередньої дії, і на їхньому
тлі часто звучать речитативи персонажів.
Композитор використовує прийом поєднання різних
за змістом хорів. Так, у першій картині першої дії здалека
чути два хори — парубків та дівчат, немовби з двох кутків
села. Парубки співають колядку «Добрий вечір тобі, пане
господарю», починаючи з приспіву «Радуйся! Ой радуйся,
земле: син Божий народився!» (яка закінчується в тональ
ності d-тоІГ). Після цього дівчата співають колядку «Чи
дома, дома бідная вдова» (в однойменному мажорі), а па
рубки продовжують співати свою колядку. Композитор зі
ставив ці дві контрастні колядки і, використовуючи при
йом поліфонічного напластування, поєднав їх. Величава
колядка парубків у чотиридольному метрі відзначається
урочистістю, розміреним ритмом. Життєрадісна колядка
дівчат звучить у тридольному метрі з активним мелодич
ним рухом і ритмом. Таким чином, композитор викорис
тав прийом поліметрії. На цьому «колядковому» тлі зву
чать наспівно-декламаційні фрази Оксани, яка розмірко
вує над своїм ставленням до Вакули.
«Колядковий» епізод у другій картині переростає в
жваву народно-побутову сцену, яка переривається соль
ними виступами персонажів («пісня» Одарки) та ансамб
лями. У цій народній сцені відтворено жартівливі супереч
ки між парубками й дівчатами, їхні забави. Хорові партії
парубків і дівчат наділені музичними індивідуалізованими
рисами. Дієвості цій сцені надають діалоги між окремими
хоровими групами, хорові речитативні репліки.

339

Доба Романтизму
У динамічній музиці цієї сцени композитор викорис
товує українські народні танцювальні ритми, веселі й раді
сні мелодичні звороти. У цій хоровій сцені він передав
енергійні й гумористичні риси характеру української мо
лоді. Рецензуючи оперу «Різдвяна ніч», П. Сокальський
так писав про цю сцену: «Перед нами народ, який він є,
без будь-яких прикрас та ідеалізації, і обидва автори (ліб
ретист і композитор) досягли тут найвищої точки свого
етнографічного ідеалу в опері»'.
Часте використання колядок у перших двох діях
«Різдвяної ночі» дало дослідникам підстави назвати її
оперою-колядкою.
Яскраві індивідуалізовані характеристики мають
головні герої опери, які переважно є народними персонажа
ми. Даючи їм музичну характеристику, М. Лисенко спирався
на стилістику різноманітних українських народних пісень.
Центральним персонажем опери є Оксана. Для
створення її музичного образу композитор використав пі
сенно-танцювальну, ліричну та лірико-драматичну інтонаційність, у якій творчо перевтілив фольклорні джерела.
Образ Оксани найбільш динамічний. На початку опери
(перша дія) Оксана зображена жартівливою й кокетливою
сільською красунею; залицяння Вакули вона сприймає не
серйозно. Подальші сюжетні події (щезнення Вакули)
приводять до зміни і в образі Оксани. Вона стає серйоз
ною, люблячою дівчиною, здатною на глибокі почуття й
переживання.
На відміну від Оксани, образ Вакули не зазнає
суттєвих змін. Це народний ліричний герой, який палко
кохає і страждає. Він у селі - виняткова особистість: має
незвичайну силу; не тільки добрий коваль, а й прекрасний
художник. Його полонило таке сильне кохання, що серде
чні почуття для нього понад усе. Він готовий використати
й «нечисту силу», щоб задовольнити примху Оксани
(дістати царські черевички) й одружитися з нею.
1 Сокольський П. З приводу постановки в Одесі «Різдвяної ночі»
// П. Сокальський. Вибрані статті та рецензії. - К., 1977. - С. 126.
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Усе це надало народному героєві романтичних рис.
Романтичні стильові риси яскраво проявилися в його му
зичній характеристиці: вокальна партія Вакули, а також
оркестрове звучання, що її супроводжує, відзначаються
яскравою емоційністю в розкритті любовних почуттів і пе
реживань героя. У ній переважає лірична музична образ
ність. У музичній сфері цього персонажа (вокал, оркестро
ва партія) помітна рецепція загальноєвропейських роман
тичних традицій (особливо в гармонії), які поєднуються зі
стилістикою української пісні-романсу. Композитор пере
важно не дає жанрового визначення музичних номерів,
які співає Вакула. Лише один номер у четвертій дії
М. Лисенко називає «оповіданням Вакули».
Значну роль в опері посідає й персонаж Пацюк.
Його музичні номери у третій дії належать до найкращих у
цьому творі. Пацюк характеризується епічною та героїч
ною інтонаційністю, у якій композитор перевтілив стиліс
тику народних дум, героїчних козацьких та лірико-епічних
пісень. У його партії М. Лисенко, спираючись на україн
ський епос, уперше в українській опері створив вокаль
ну національну декламацію епічного й ге
роїчного характеру. Ті нові творчі здобутки компо
зитора, що з’явилися в музичній характеристиці Пацюка,
були потім розвинуті в опері «Тарас Бульба».
У тій частині третьої дії, коли Пацюк вирішив вряту
вати Вакулу, при згадці у словесному тексті його партії про
чорта в оркестрі з’являється мелодичний зворот, який по
чинається форшлагом із низхідним стрибком на октаву й
наступним висхідним рухом. Цей мелодичний зворот і
становить лейтмотив чорта. Він неодноразово з’являється
у сцені Вакули з Пацюком, а також на початку оркестрової
«мелодрами», яка змальовує, як уві сні Вакулі з’явився
чорт і поніс його до столиці. Лейтмотив чорта звучить в
оркестрі і в «оповіданні» Вакули в четвертій дії, коли
йдеться про чорта. Отже, хоч лібретист переніс в опері фа
нтастичну лінію в реалістичне русло й відмовився від пер
сонажа Чорта, проте в музиці композитор зберіг його,
створивши відповідний лейтмотив.
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Народними рисами позначена партія Одарки подруги Оксани. Її пісня «Ой на дубі листя січеться» на
прикінці другої картини першої дії близька до народних
побутових пісень.
З комічною драматургічною лінією опери пов’язані
другорядні персонажі- Солоха та її залицяльники:
Чуб, Голова і Дяк. У їх характеристиці композитор
часто використовує танцювальні ритми.
Гумористичними рисами наділений персонаж Дяк.
Комічний ефект створює його мова «високого стилю» з
церковнослов’янськими вкрапленнями, а також музична
характеристика Дяка: в речитативах у сцені з Солохою
(друга дія1), та в аріозному фрагменті «О ізбранная Солохо», у якому він освідчується їй у коханні. У цьому аріозо
композитор використав ритм полонезу, що надало його
партії піднесено-урочистого характеру. Водночас у ній є й
інтонації примітивних міських пісень. Через такі музичні
засоби «любовне аріозо» набуло гротескних рис.
В опері «Різдвяна ніч» значну роль відіграють
ансамблі. Комічний ефект створює квартет Солохи та її
залицяльників, які знаходяться в мішку (друга дія12).
Музичні репліки персонажів звучать на тлі оркестрової
партії з танцювальним тематизмом.
Особливо велике місце в опері належить оркест
рові. Він має переважно цілком самостійну роль і вико
нує важливу драматургічну функцію: бере активну участь у
розвитку сюжетної фабули опери, у характеристиці персо
нажів, поглиблює розкриття психологічного стану героїв.
Композитор створив оркестрові антракти до другої і
третьої дій. Самостійне значення має оркестрова «мело
драма» (кінець третьої дії), якою змальовується сон Вакул и
(у ньому він летить на Чортові до Петербурга, зустрічається
із запорожцями, а потім — із Царицею й отримує від неї че
1 Лисенко М. В. Зібрання творів : у 20 т. - Т. IV : Різдвяна ніч. -

К., 1953.-С. 205.
2 Там само — С. 228.
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ревички). Оркестровими засобами на початку другої карти
ни першої дії композитор зображує хуртовину. В увертюрі,
пов’язаній з музичним тематизмом опери, відображено
притаманну їй різнобарвну емоційну атмосферу.
Яскраво національна й високопрофесійна опера
М. Лисенка «Різдвяна ніч» здобула популярність і, як уже
відзначалося, ставилася ще за життя композитора в різних
містах України.

У 1883 р. М. Лисенко завершив другу оперу
«УG Fле*(» за сюжетом повісті М. Гоголя «Майська ніч,
або Утоплениця» (лібрето М. Старицького). її вперше
поставила музично-драматична трупа М. Старицького в
Харкові. Музична мова сольних номерів, хорів, ансамблів
опери не проста і вимагала від виконавців високої профе
сійної майстерності. Постановка цієї опери трупою
М. Старицького свідчить про неабиякі виконавські мож
ливості його трупи.
Сюжет повісті М. Гоголя «Майська ніч» міг приваби
ти М. Лисенка своєю поетичністю у відтворенні україн
ської природи, народних звичаїв, чудовим народним ко
лоритом, яскравими народними образами, гумором,
легкою іронією, а іноді й сатирою.
У лібрето опери в діалогах використано прозаїчний
текст повісті М. Гоголя (перекладений українською мо
вою). Але в опері є й розмовні епізоди, створені на тексти
М. Старицького. Він написав також тексти до пісень, арій,
хорів, ансамблів, включив до опери два свої вірші «Туман
хвилями лягає» і «Ніч яка, Господи, місячна, зоряна».
У лібрето використано й тексти народних пісень.
М. Старицький у лібрето опери не змінював фабули
повісті М. Гоголя й послідовності її розвитку. Однак є деякі
відмінності: розширення жанрово-побутових епізодів, до
повнення окремих моментів сюжету або їх інше тлумачен
ня. М. Старицький і М. Лисенко ввели народно-обрядову
сферу, залучаючи до опери троїцькі й русальні пісні та хо
роводи, пов’язані зі святом «Трійці» («Зеленої неділі»).
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В опері розширено роль персонажа Зовиці, яка названа
Горпиною. На відміну від повісті, у лібрето приділяється
увага особистому життю героїні, залицянню до неї Писаря.
У лібрето, крім любовної пари (Левко і Галя), представле
на ще й комічна любовна пара - Горпина й Писар (друга
дія), яка в розвитку інтриги відіграє суттєву роль. Писар,
бажаючи догодити Горпині й віднадити Голову від Галі,
сам пише записку від імені комісара і вкладає в руку Лев
кові, який спить. У повісті М. Гоголя цю записку йому дає
Панночка - утоплена. Таким чином, лібретист переводить
фантастику в реальне русло, що було характерне й для
опери «Різдвяна ніч».
Опера «Утоплена» має три дії, 31 номер. Музичними
номерами є сольні виступи персонажів (пісні, серенада,
романс, аріозо, арії, балада), ансамблі (дуети, тріо, септет),
хори, балет (танок русалок), фінальні сцени з ансамблями
й хорами.
У цій опері М. Лисенко створив драматургію зміша
ного типу: поряд із завершеними музичними номерами,
у ній є й наскрізні сцени, а також розмовні епізоди, іноді й речитативи (у № З «Речитатив і серенада Левка» та в ін
ших номерах). Така драматургія з розмовними епізодами
була характерна для французької opera comique, що по
значилося на перших редакціях опер «Фауст» Ш. Гуно та
«Кармен» Ж. Бізе. Перші редакції опер «Галька»
С. Монюшка та «Продана наречена» Б. Сметани також бу
ли з розмовними епізодами.
М.Лисенко назвав свою оперу лірико-фантаст и ч н о ю, хоч у ній наявна комічно-побутова сфера.
В опері «Утоплена» простежуються три сюжетні лі
нії: лірична (Левко і Галя), комічно-побутова
(Голова, Горпина, Каленик, Писар, Винокур), фантас
тична (Панночка, Русалки). У цій опері М. Лисенко
створив різноманітні за своїм емоційно-образним змістом
хори: ліричні, танцювальні, обрядові, гумористичносатиричні, славильні.
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Опера М. Лисенка «Утоплена» відзначається яскра
вою національною самобутністю. Іноді цитуючи народно
пісенні джерела, а частіше перевтілюючи їх, композитор
створив виразний український народний колорит. Уперше
в цій опері він використав такий прийом, як створення
власної музики на тексти народних пісень.
Персонажі опери наділені яскравими індивідуальними й
національними рисами. Найбільшим мистецьким досяг
ненням М. Лисенка в цій опері є втілення фантастичної
лінії - образи русалок та хорові народні сцени.
Фантастичні образи русалок розкриті в їхніх хо
рах і танцях у музиці з яскравим народним колоритом.
Близькість до обрядових пісень (русальних та веснянок)
простежується в хорах русалок «Вже місяць над нами ви
соко», у хороводі «Ох, і глупої пори» (танок Русалок).
Гра у «Ворон» відтворює дитячу народну гру «Крук»,
запис якої зробив П. П. Чубинський під час етнографічностатистичної експедиції 1874 р.
Романтичні риси в цій фантастичній сцені просте
жуються в оркестровому вступі до музичного номера
«Чарівний сон», яким змальовано колористичний музич
ний пейзаж весняної ночі, коли вся природа, як зазначено
в ремарці, «починає грати, відмінюватись чарівними вог
нями, усе світиться якимсь надзвичайним сяйвом». У му
зиці це передано тендітною мелодикою, яка базується на
розвитку однієї поставки з її хроматизацією, колористич
ною гармонією, прозорою фактурою. На подібному тема
тизмові побудоване й оркестрове завершення фантастич
ної сцени, яким теж змальовано пейзаж, але вже схід сон
ця. Таким чином композитор створив оркестрове обрам
лення фантастичної сцени у третій дії.
Крім хорів русалок, в опері є також чимало інших хо
рових епізодів, які відіграють важливу музичнодраматургічну роль. Хор в опері «Утоплена» уособлює
українську сільську молодь, яка диференціюється на парубків-козаків (дія відбувається в козацькому селі) та дівчат.
У цій опері М. Лисенко створив різноманітні за своїм емо
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ційно-образним змістом хори з народним колоритом: лі
ричні, танцювальні, обрядові, гумористично-сатиричні,
славильні.
На початку опери звучить парубочий пісенний хор
«Туман хвилями лягає», який належить до найкращих не
тільки у творчості М. Лисенка, айв українській хоровій
музиці взагалі. Цей ліричний хор із наспівною мелодією,
яка повільно розгортається, створений на основі перевті
лення народної стилістики (у мелодиці, гармонії, фактурі),
немовби змальовує поетичну картину літньої вечірньої пори.
У першій дії прекрасним мистецьким довершенням
відзначається дівочий ліричний хор «Ой зав’ю вінки».
У ньому М. Лисенко використав обрядову троїцьку пісню в
опрацюванні для триголосного хору з використанням на
туральних ладів (зокрема, фрігійського), ладової перемін
ності, особливостей народного багатоголосся (народної
поліфонії). Хор має куплетно-варіаційну форму. Оновлен
ня тематизму в куплетах відбувається через появу в бага
тоголосній фактурі нових мелодичних ліній, підголосків,
гармонічного варіювання.
Усі хори першої дії, зокрема обрядові, створюють чу
довий світло-ліричний колорит свята «Трійці» («Зеленої
неділі») і яскраве тло для ліричної сюжетної лінії опери.
Порівняно з «Різдвяною ніччю», у хоровій частині
опери «Утоплена» у першій та другій діях М. Лисенко бі
льше спирався на давніші пласти українського фольклору;
тут яскраво проявилася його самобутня музична мова, для
якої характерне поєднання натуральних ладів із можоромінорними засобами. Оригінальності надало й викорис
тання поліфонії народного типу.

Найбільшим творчим здобутком оперної творчості
М. Лисенка й українського оперного мистецтва XIX ст.
взагалі стала опера «Т($(с Бульб(» за повістю
М. Гоголя. Лібрето опери написав М. Старицький. У ній
композитор реалізував своє прагнення створити яскраву
національну історико-героїчну оперу. Праця М. Лисенка
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над оперою тривала протягом 1880 — 1891 рр. Він підготу
вав до видання клавір, який був опублікований у Лейпцигу
1913 р. — уже після смерті композитора. М. Лисенкові про
понували поставити цю оперу в Москві на імператорській
сцені, але вона мала йти російською мовою. М. Лисенко
надавав важливого значення мові опери й на таку пропо
зицію не погодився.
За
жанром «Тарас
Бульба»—
історикогероїчна народна драма. Хоч у ній, як і в повісті
М. Гоголя, не відображені реальні історичні факти, проте її
зміст тісно пов’язаний з відповідними історичними подія
ми в Україні XVII ст. — визвольною боротьбою козаків
Запорізької Січі проти національного гноблення польсь
кими
поневолювачами.
Звертаючись
до
історїї,
М. Лисенко хотів привернути увагу суспільства до сучасних
проблем — безправного становища українців у бездержав
ній ситуації і пробудити в них національну свідомість.
Опера має три дії, 36 музичних номерів. Більшість із
них — це сцени з наскрізною побудовою, у які входять речи
тативи, ансамблі, співи хору, завершені вокальні номери.
В опері розкривається конфлікт між протидіючими
сторонами — козаками й польськими завойовниками, а та
кож конфлікт двох життєвих позицій: жертовне служіння
справі визволення України (запорізьке козацтво, герої —
Тарас Бульба та його син Остап) й егоїстичне прагнення до
свого особистого щастя, розкрите в образі другого сина
Тараса Бульби - Андрія. Він покохав дочку польського
воєводи Марильцю і, перейшовши до ворожого табору,
зрадив Батьківщину, що привело до його трагічної смерті
від руки свого батька.
Український табір композитор змальовує національ
но визначеною інтонаційністю з використанням історич
них пісень та дум, а також народних танців. Польський та
бір охарактеризований католицьким хоралом і польськи
ми національними танцями — полонезом та мазуркою.
Одним із найбільших досягнень М. Лисенка в опері
«Тарас Бульба» є створення багатопланового образу
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українського народу — головної дійової особи опе
ри, який представлений у масових сценах як активна дію
ча сила. Найбільш новаторською є хорова народна сцена у
третій дії, пов’язана із відтворенням середовища запорізь
кого козацтва, з яскравим втіленням його героїчного обра
зу’. Ця дія складається з двох картин і фіналу. Оркестровий
вступ вводить глядача в бурхливу й сповнену героїки атмо
сферу Запорізької Січі Початковий хор запорожців «Гей,
не дивуйте, добрії люди» звучить як заклик до боротьби за
визволення України. До найкращих народних сцен нале
жить друга картина третьої дії, де зображено Запорізьку
Раду, яка скидає старого кошового й обирає нового. Цю
картину7 можна назвати монументальною хоровою фрес
кою, у якій ніби відтворено життєву сцену суперечок між
запорожцями, прийняття ними рішень тощо.
До значних здобутків опери належить і створення ба
гатогранного образу полководця Тараса Бульби.
У цього героя підкреслюється його патріотизм; для нього
Україна та запорізьке козацтво - найголовніше в житті.
Він відважний і мудрий полководець. Партія Тараса (бас)
досить велика. У його вокальних номерах є пісня «Гей літа
орел», що дуже близька до народних героїко-епічних пі
сень, але здебільшого партія Тараса побудована на мело
диці з наспівною декламацією, з рішучими, героїчними
інтонаціями. В одному з найкращих номерів партії Тара
са — емоційно-піднесеному аріозо «Що у світі є святіше по
над наше побратимство?» герой наснажує козаків на ратні
подвиги. Із глибоким драматизмом композитор розкриває
душевний стан Тараса, коли він дізнався про зраду сина «О! будь клята тричі та година, що сплодив я сина на по
гибель», а також і в трагічній сцені у його виступі «Орел
був — не козак».
Образ Остапа в опері близький до образу Тараса.
Він мужній, цілеспрямований, відданий козацтву і батькі
вщині. Його партія невелика, він виступає в ансамблях з
Андрієм, Тарасом. Остап співає єдиний завершений музи
чний номер у трагічній кульмінації опери - сповнений
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драматизму речитатив «Хто вбив його?» і лірикодраматичну арію «Що ти вчинив?».
В образі Насті (дружини Тараса й матері Остапа та
Андрія) М. Лисенко створив правдивий народний образ
української жінки, яка мала тяжку долю, живучи в розлуці
зі своїм чоловіком та дітьми. У музичній мові партії Насті
композитор творчо перевтілив особливості українських
ліричних пісень та народних планів.
Тарасові та Остапові в опері протиставляється
Андрій - ліричний герой, який діє за велінням серця.
Андрій таМарильця в музиці опери охарактеризовані
як персонажі з лірико-романтичними рисами.
В опері «Тарас Бульба» важливу драматургічну роль
відіграє оркестр. Композитор створив інтродукцію,
антракти та окремі оркестрові епізоди, зокрема сцену бит
ви у п’ятій дії. Оркестрова інтродукція побудована перева
жно на темах опери. Вступ починається героїчною темою,
яка символізує заклик до боротьби за волю України. Її по
чаткові інтонації стали лейтмотивом опери й звучать
у партії Тараса й Остапа - борців за волю народу.

М. Лисенко плідно працював і в інших жанрах. Він є
автором одночастинної симфонії, симфонічної фантазії
«Український козак-шумка», квартету, тріо, творів для
скрипки і фортепіано, але в інструментальній музиці най
більших здобутків він досяг у фортепіанних творах. Це й
не дивно, адже М. Лисенко був концертуючим піаністомвіртуозом.
Ф $GеF%(**( музик( М.Лисенка, у якій
нараховується близько 60-ти творів, також є важливою ча
стиною музичної спадщини композитора. У формуванні
інтонаційно-слухового фонду М. Лисенка значну роль віді
гравала західноєвропейська фортепіанна музика, яку він
як піаніст виконував з дитинства. Через це на музичне ми
слення, що проявилося у фортепіанних творах, значний
вплив мала його піаністично-виконавська діяльність.
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У фортепіанних творах М. Лисенка простежується за
своєння досягнень західноєвропейської романтичної му
зики. Особливий вплив на композитора мала музика
Ф. Шопена. Один зі своїх пізніх творів — «Експромт»,
ор. 38 (gis-moll) М. Лисенко створив навіть як наслідуван
ня стилю видатного польського композитора. Про це свід
чить його ремарка: «у стилі Шопена».
Західноєвропейські музичні романтичні «імпульси»,
а також вплив музики Ф. Шопена, Ф. Ліста проявилися
у фортепіанній творчості М. Лисенка в жанровому плані,
в образно-інтонаційній сфері з переважанням інтимної
лірики й танцювальної жанровості, у мелодичних, гармо
нічних, піаністично-фактурних особливостях. Однак
М. Лисенко як талановитий композитор зумів творчо пе
ревтілити й асимілювати романтичні інонаціональні здо
бутки і створити індивідуальний, національно виразний
стиль у фортепіанній музиці. Характеризуючи цю музику
композитора, С. Людкевич відзначав, що навіть у роман
тичних жанрах - елегіях, тенях без слів, полонезах
«Лисенко, при всіх явних слідах чужих впливів, заховує
все ж стільки своїх індивідуальних і національних ознак
у мелодиці, що, чуючи їх, все ж таки не скажеш, що се
“чистий” Шопен, чи Ліст, а се таки - Лисенко»'.
Хоч фортепіанну музику' в романтичному стилі писа
ли й інші українські композитори — попередники й сучас
ники М.Лисенка, проте тільки в нього український
романтичний стиль концертної фортепіанної музики набув найбільш сформованого вигляду.
У ньому яскраво виділяються дві стильові лінії. Перша «народна» стильова лінія з переважанням фольклорної
інтонаційності наявна у фортепіанних творах з народною
1 Людкевич С. Микала Віталійович Лисенко як творець україн
ської національної музики // Людкевич С. Дослідження, статті, рецен
зії, виступи : у 2 т. / упоряд., ред., перекл. і прим. 3. Штундер. — Т. 1. Львів, 1999.-С. 291.

350

XIX століття
та історичною тематикою й образністю. Вона простежуєть
ся у фортепіанних мініатюрах, створених на основі народ
нопісенних цитат («Без тебе, Олесю», «Пливе човен води
повен», «Ой, зрада, карі очі, зрада»), в «Українській сюїті
у формі старовинних танців на основі народних пісень»,
у двох рапсодіях на українські народні теми, в «Епічному
фрагменті» (C-Dur), «Ескізі в дорійському ладі», у двох
маршах («Кубанському» й «Запорізькому»), у двох форте
піанних рапсодіях.
У більшості фортепіанних творів М. Лисенка прояви
лася друга - «лірико-психологічна» стильова лінія роман
тичного типу. У цій групі творів значне місце посідає
романтична лірика, якій притаманна щирість,
теплота й задушевність. Сприйнявши й перевтіливши
«імпульси» західноєвропейської музики, композитор зумів
створити виразно національну українську романтичну
фортепіанну лірику.
У фортепіанному доробку М. Лисенка домінуючими є
фортепіан-ні мініатюри, притаманні романтичній
європейській музиці: «пісні без слів», ноктюрни, баркаро
ли, елегії, експромти, романси, ескізи, рондо, різні танці і
вальси, мазурка, полонези, ціла низка програмних п’єс.
Серед них найбільше ліричних мініатюр. У бага
тьох мініатюрах відбився ніжно-ліричний стан душі ком
позитора (у «піснях без слів», ноктюрнах, елегіях, барка
ролі та ін.). У деяких творах втілені драматичні пережи
вання («Момент розпачу») й елегійний настрій («Елегія»,
«Журба», «Сумний спів»).
Для «озвучення» багатоманітних ліричних почуттів
М. Лисенко, як і Ф. Шуберт, Ф. Мендельсон, Ф. Шопен,
Р. Шуман та інші романтики, використовував інстру
ментальну кантилену («спів фортепіано»), у якій
поєднувалося вокальне й інструментальне начала. Вона
притаманна більшості ліричних мініатюр композитора.
У ліричних мініатюрах М. Лисенко створив фортепі
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анну кантилену з українською національ
ною специфікою.
Особливості
кантиленної
мелодики
творів
М. Лисенка тісно пов’язані з українською народнопісен
ною мелодикою. Від неї в ліричних кантиленних мелодіях
його творів- коротке «вокальне дихання», особливості
tempo rubato1. Створена композитором українська форте
піанна кантилена вимагає при виконанні відтворення духу
й специфіки українського народнопісенного та романсово
го мелосу. Така кантилена простежується в багатьох ліри
чних мініатюрах М. Лисенка. Це «Пісні без слів» (ор. 9,
е-moll), «Ноктюрні» (ор. 9, b-moll), «Баркаролі» (ор. 15,
е-moll), у програмних мініатюрах.
У фортепіанних мініатюрах М. Лисенка простежуєть
ся також характерна для романтичного стилю полімелодизація фактури. Створюючи таку фактуру, компо
зитор використовував деякі особливості народного багато
голосся. Це яскраво помітно в Пісні без слів (ор. 10, № 1).
Початок п’єси нагадує зачини багатоголосних хорових пі
сень, коли пісню починає один голос, а потім приєднуються
інші голоси, які є підголосками або самостійними мелодич
ними лініями, що супроводжують основну мелодію.
У відтворенні різних відтінків емоційного ліричного
стану значну роль відіграє гармонія, яка відзначається
колорисгичністю й виразністю. Для створення національ
ного колориту композитор іноді використовує елементи
натуральних ладів, які поєднуються з мажорно-мінорними
засобами. Наприклад, у другій частині «Пісні без слів»
(ор. 10, № 2, b-moll) у кадансах теми народного характеру
звучить міксолідійська домінанта. У мелодиці ноктюрну
(ор. 9, b-moll) простежуються елементи лідійського ладу
(при відхиленні в Des-dur).
1 Видатний сучасний виконавець музики М. Лисенка - внучка
композитора Р. О. Лисенко відзначила саме такі особливості його лірич
ної кантилени, яка потребує відповідної виконавської інтерпретації.
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Серед фортепіанних мініатюр М. Лисенка є й віртуо
зні твори, як, наприклад, «Героїчне скерцо» (ор. 25), яке
побудоване на зіставленні контрастних образів у складній
тричастинній формі. Романтична схвильованість прита
манна «Прелюдії» (с-тоії). На стрімкому фігураційному
тлі звучить романтично-патетична мелодика.
У фортепіанній творчості М. Лисенка широко пред
ставлені й типові для романтичної фортепіанної музики
танцювальні жанри - мазурка, два концертні валь
си, два концертні полонези, меланхолійний вальс, таран
тела. Для М. Лисенка, як і для інших романтиків, танці,
написані для фортепіано, не мали прикладного значення,
а були високохудожніми музичними творами.
Два «Концертні вальси» (ор. 6 та ор. 17, № 2) - це ве
ликі вальси, що мають розгорнуту форму з використанням
сюїтного принципу побудови (чергування кількох розді
лів) та ефектним, віртуозним викладом. Твір ор. 6
М. Лисенко назвав «Valse briUanŒe», підкреслюючи тим
самим його належність до віртуозного «брильянтового»
стилю, що розвинувся в романтичній фортепіанній музиці.
Зокрема, він властивий і деяким вальсам Ф. Шопена.
До віртуозних фортепіанних творів М. Лисенка на
лежать і два «Концертні полонези» (ор. 5 та ор. 7).
Створюючи їх, композитор також спирався на традиції по
лонезів Ф. Шопена, але у музиці М. Лисенка помітні харак
терні національні риси. Полонезам українського митця
притаманне величаве могутнє звучання з використанням
щільної акордової фактури, що наближає її до оркестрової.
Для цих творів характерне зіставлення контрастних образів.
М. Лисенко звертався й до старовинних західноєвро
пейських танців XVI -XVIII ст., яким надав українського
колориту. До них належать два «Гавоти» (ор. 22, ор. 29).
«Гавот» ор. 22 написаний на тему української народної пі
сні «Ходить гарбуз по городу».
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Старовинні західноєвропейські танці М. Лисенко ви
користав у своєму ранньому творі- «Українській
сюїті» (у формі старовинних танців на основі народних
пісень). У сюїті використані такі танці епохи Бароко, як ку
ранта, сарабанда, гавот. Але «Українська сюїта» не є стилі
зацією старовинної західноєвропейської сюїти XVII першої половини XVIII ст. Це - оригінальний твір, у якому
цей жанр трактований у романтичних традиціях. Компо
зитор написав твір з яскравим національним колоритом.
У кожній п’єсі сюїти М. Лисенко використав українську
народнопісенну цитату, яка зазначена в назві’. У сюїту
композитор залучив ліричні й танцювальні народні пісні,
а також пісню-романс («Сонце низенько»). Західноєвро
пейські танці, такі як куранта, сарабанда, гавот трансфор
мовані М. Лисенком на український лад. Національного
забарвлення набули й типові для західноєвропейської
клавірної музики Прелюдія, Токата, Скерцо. Використо
вуючи народні джерела, композитор створив різнобарвні
ліричні й танцювальні образи народного характеру.
«Українська сюїта» М. Лисенка - це перший зразок
стильової адаптації давньої західноєвропейської музики
епохи Бароко до національної музики із залученням укра
їнських народних пісень.
До великих музичних форм належить «Соната
а,-то її* (ор. 16), написана 1875 р. Вона складається з
трьох частин: сонатного Allegro, ліричного Adagio та ди
намічного Рондо. У ній композитор асимілював західно
європейські традиції класичної (Л. ван Бетховена) та ранньоромантичної
фортепіанної
сонати
(Р. Шуберта,
Ф. Мендельсона) і створив першу українську фор
тепіанну сонату.
’Прелюдія- «Хлопче-молодче», Куранта- «Помалу-малу,
братику, грай», Токата- «Пішла мати на село», Сарабанда- «Сонце
низенько, вечір близенько», Гавот— «Ой чия ти, дівчино, чия ти»,
Скерцо — «Та казала мені Солоха».
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Значним досягненням української фортепіанної му
зики є дві рапсодії М. Лисенка. Музичний зміст цих
рапсодій на українські народні теми, насамперед перших
частин, і зв’язки їхнього тематизму з думами дають підста
ви припустити, що вони могли бути навіяні образами істо
ричного минулого (часів Козаччини). Перша рапсодія
(ор. 8) була написана 1875 р., а друга (ор. 18)- 1877 р.
На цих творах міг позначитися вплив репертуару кобзаря
Остапа Вересая (дум, історичних пісень), з яким
М. Лисенко спілкувався в першій половині 70-х років.
Жанр рапсодії був поширеним в європейській роман
тичній інструментальній музиці (Ф.Ліста, А. Дворжака,
Е. Дало).
У перших частинах обох рапсодій М. Лисенко пере
дав подих історичного минулого в епіко-драматичній му
зичній образності, творчо перевтілив думний епос. Звер
нувшись до традиційного романтичного жанру, компози
тор наповнив його новим змістом, новою образністю,
створив у ньому український національний колорит нової
якості (перш за все завдяки використанню стилістики
дум). Через це рапсодії М. Лисенка, порівняно з україн
ськими рапсодіями його попередників, відзначаються яск
равим новаторством, а національна своєрідність
у них виражена настільки яскраво й самобутньо, що вони
стали художнім відкриттям.
Кожна з рапсодій М. Лисенка складається з двох конт
растних частин. Перші частини повільні, епічного або
лірико-епічного оповідного характеру; другі - швидкі,
танцювальні.
Особливо новаторськими рисами відзначається пер
ша частина Першої рапсодії. Вона побудована на основі
лірико-драматичної народної пісні «Ой, глибокий колодя
зю», яку М. Лисенко видозмінив і створив епіко-драматичний музичний образ. У цій частині з вільним імпровіза
ційним викладом М. Лисенко вперше у фортепіанній му-
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зиці створив новий жанр оповідного характеру, у якому
синтезувалася інтонаційність лірико-драматичної народ
ної пісні й стилістика українських дум. Уже в повільному
вступі {Introduzione} простежується використання компо
зитором думних вокальних інтонацій та елементів кобзар
ського інструментального супроводу з трансформацією
всього цього у фортепіанній фактурі, насиченій пісеннодекламаційними інтонаціями з елементами дорійського
ладу, мелізматикою.
Перша частина Першої рапсодії багата на віртуозні
пасажі, які в М. Лисенка, як і в інших романтиків (творців
фортепіанної музики) насичені інтонаціями вокального
типу мелодики. Заслуга композитора полягає в тому, що
він зумів створити романтичні віртуозні пасажі
з яскравими національно виразними рисам и, використавши при цьому думну інтонаційність.
У Другій рапсодії - «Думці-Шумці» М. Лисенко спи
рався на традиційний жанр для української музики епохи
Романтизму «думки-шумки». Перша частина (думка) має
лірико-епічну образність. Друга частина цієї рапсодії хара
ктеризується танцювальним тематизмом, який нагадує
шумки, чабарашки. У цій частині зображено життєрадісну
й світлу народно-жанрову картину.
Фортепіанна творчість М. Лисенка піднесла цей жанр
на високий професійний і мистецький рівень. Значна за
слуга композитора полягає в тому, що він створив концер
тний репертуар української фортепіанної музики націона
льно-романтичного стилю в різних жанрах, — як у мініа
тюрних, так і у великих формах.
Таким чином, М. Лисенко в усіх жанрах творчості є
композитором-новатором. Він збагатив їх новим змістом,
новою музичною образністю та стилістикою. У кожному з
музичних жанрів була створена нова якість національного
стилю, зароджувалися ті стильові риси, які розвинулися в
українській музиці початку XX ст.
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Запитання та завдання для самоконтролю
1. Яка роль М. Лисенка в розвитку української музичної
культури?
2. Визначте естетичні й творчі принципи М. Лисенка.
3. Що нового з’явилося в творчості М. Лисенка у викорис
танні фольклору?
4. Які традиції західноєвропейської та російської музики
використав М. Лисенко у своїй творчості?
5. Що нового вніс М. Лисенко в розвиток українського
романтизму?
6. Визначте новаторські риси в різних жанрах творчості
композитора.

Опубліковані музичні твори
Аранжування народних пісень
1. Лисенко М. В. Зібрання творів : у 20 т. - Т. XV :
Українські народні пісні для хору. — К., 1956.
2. Лисенко М. В. Зібрання творів : у 20 т. - Т. XVI:
Українські пісні для хору. — К., 1955.
3. Лисенко М. В. Зібрання творів : у 20 т.- Т. XVII:
Українські народні пісні для голосу з фортепіано. - К., 1954.
4. Лисенко М. В. Зібрання творів : у 20 т. - Т. XVIII:
Українські народні пісні для голосу з фортепіано. — К., 1953.
5. Лисенко М. В. Зібрання творів : у 20 т.- Т. XX:
Українські обрядові пісні. — К., 1956.

Хорова творчість
1. Лисенко М. В. Зібрання творів : у 20 т. - Т. І: Музика до
«Кобзаря» Т. Шевченка. Кантати. — К., 1953.
2. Лисенко М. В. Зібрання творів : у 20 т. - Т. II: Хори та
вокальні ансамблі. - К., 1967.
3. Лисенко М. В. Зібрання творів : у 20 т. - Т. X : Хори та
вокальні ансамблі. — К., 1951.

Камерно-вокальна творчість

1. Лысенко М. В. Солоспіви. - Т. I: Вокальні твори на тек
ста Т. Шевченка / вступ, ст. та наук. ред. Т. П. Булат. — К., 1991.
2. Лисенко М. В. Солоспіви. - Т. 2: Вокальні твори на сло
ва різних авторів / редакція Т. П. Булат. — К., 1991.
Музично-театральна творчість
1. Лисенко М. В. Зібрання творів : у 20 т. - Т. IV : Різдвяна
ніч. -К_, 1953.
2. Лисенко М. В. Зібрання творів : у 20 т. — Т. V : Утопле
на.-К., 1956.
3. Лисенко М. В. Зібрання творів : у 20 т. — Т. VI: Тарас
Бульба. —К., 1957.

Інструментальна творчість

1. Лисенко М. В. Зібрання творів : у 20 т. — Т. ХП : Камерноінструментальні твори. - К., 1950.
2. Лисенко М. В. Зібрання творів : у 20 т. — Т. XIII - XIV :
Твори для фортепіано. - К., 1952.
3. Лисенко М. Юнацька симфонія : партитура / ред.
М. Скорика. - К., 1973.
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8. НА ЗЛАМІ СТОЛІТЬ
(КІНЕЦЬ XIX - ПОЧАТОК XX сG л%Gь)
Епоха кінця XIX - початку XX ст. стала перехідною й
переломною в історичному розвитку європейської культу
ри. У стильовому відношенні вона відзначається різномані
тністю й строкатістю. Не згасали традиції романтизму,
особливо в тих національних школах, у яких продовжувала
розвиватися течія національного романтизму. Композито
ри цих шкіл спиралися на традиційні основи творчості
(француз Габріель Форе, німець Макс Реґер, чех Леош
Яначек, фін Ян Сібеліус, норвежець Едвард Ґріґ, росіянин
Сергій Рахманинов та ін.). В Україні — це Микала Лисенко,
Кирило Стеценко, Микола Леонтович, Станіслав Людкевич,
Яків Степовий, Василь Барвінський. У музиці цих авторів
значне місце надавалося використанню фольклору, але в
його інтерпретації відбувалася значна еволюція, і в твор
чості композиторів цього спрямування спостерігається
чимало новаторського. Романтизм збагачувався новими
рисами, на нього впливали інші стильові течії. Тобто заро
джувалися ознаки неоромантичного стилю.
У цей час з’явилося й покоління нових творців, зорі
єнтованих на ламання старого й прокладання нових шля
хів для розвитку мистецтва. Суттєвий вплив на розвиток
нових тенденцій у мистецтві мали суспільно-історичні ре
алії (війни, революції, розпад імперій тощо), а також нові
явища в естетичній думці (вплив німецьких філософів
А Шопенгауера, Ф. Ніцше, Е. Гуссерля, італійця Б. Кроче
та ін.). Новий дух епохи породжував модерні напрями і
стилі в мистецтві (від французького слова modeme новий, сучасний). До таких нових стилів у музичному мис
тецтві належали імпресіонізм та експресіонізм.
На музичне мистецтво мала вплив символістська по
езія та живопис того напрямку, який у Німеччині та Авст
рії дістав назву Jugendstil та сецесіон (від латинського
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secessio — відхід убік, віддалення). Так по-різному в різних
містах називалися об’єднання художників у Відні, Мюнхе
ні, Берліні, які виступали проти академізму. Для них була
характерна психологічна витонченість, любування красою,
насолоджування чарівними, неземними образами.
Музичний імпресіонізм знайшов втілення у творчос
ті французьких композиторів К. Дебюссі, М. Равеля, екс
пресіонізм — в операх німецького композитора Р. Штрауса,
у творах композиторів нововіденської школи А. Шенберга
та його послідовників А. Берга й А. Веберна.
Особливі зміни в цю перехідну епоху простежуються в
гармонічній мові творів композиторів — розширення тона
льної системи, послаблення функціональних зв’язків (імпре
сіонізм), поява атональної системи (нововіденська школа).
У цю епоху виникає зацікавленість античними міфо
логічними сюжетами, стилізацією музики минулих епох.
Ця тенденція привела до художнього напрямку, який отри
мав назву неокласицизм. У творчості одного компо
зитора могли поєднуватися різні стильові орієнтири.
В Україні наприкінці XIX - на початку XX ст. на роз
виток музичного мистецтва, як і культури загалом, знач
ний вплив мало зростання політичної активності народу й
суспільні процеси, що відбувалися в той час. Запанували
ідеї свободи особистості й розширення її індивідуальних
прав. Український рух розвивався від відстоювання права
на вільний розвиток рідної мови та культури до виборю
вання самостійної Української держави. У суспільнополітичній думці спостерігався калейдоскоп різних полі
тичних орієнтацій (національно-патріотичної, соціалісти
чної), що проявилося в існуванні різних партій. Розпалися
Російська та Австро-Угорська імперії. Український народ,
як і інші народи після розпаду імперій, виборював неза
лежність, що вилилося в утворення Української Народної
Республіки (УНР) та Західноукраїнської Народної Респуб
ліки (ЗНР) у 1918 р., які згодом об’єдналися. І хоч україн
ська революція зазнала поразки, проте її здобутки й уроки
мали історичне значення. Установилася влада більшовиків
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(1919) із диктатом із центру Росії - Москви. Утворилася
Українська Соціалістична Радянська Республіка (1922) зі
своїм адміністративним центром та апаратом.
Революції, війни, голод, розруха на початку XX ст. усе це ускладнювало працю митців. Вони жили у важких
умовах, помирали в молодому віці від епідемії тифу
(К. Стеценко, Я. Степовий), а дехто став жертвою політич
ної боротьби: у 1921 р. розстріляли поетів Григорія Чуприн
ку, Гната Михайличенка, у батьківському домі був убитий
чекістом композитор Микола Леонтович. Суспільно-істо
рична ситуація кінця XIX - початку XX ст. породжувала
великі надії й розчарування. Як і в попередньому періоді,
більшість українських митців відгукувалися на потреби
нації і займалися не тільки творчістю, а й культурницькою
роботою.
Хоч українська культура розвивалася у складних су
спільно-історичних умовах, проте від кінця XIX до початку
XX ст. у різних галузях вона мала значні здобутки. Заро
джувалися нові естетичні тенденції, виникали нові худож
ні орієнтири, оновлювалися музичні засоби виразності.
Піднесення й розквіт художньої культури, які дослідники
називають національним відродженням, заро
дившись у цей час, досягли кульмінації у 20-ті роки, але
були пригальмовані більшовицькою владою у 30-ті роки
(«розстріляне відродження»).
Розквіт культури зумовлювався величезною працею
патріотично настроєної української інтелігенції всупереч
усім заборонам влади; він стимулювався також револю
ційною атмосферою — виборюванням волі народу, націо
нальної незалежності.
Ця складна епоха потребувала розкриття в мистецтві
нових ідей, нових тем та образів. Ті суттєві зрушення, що
відбувалися в Західній Європі, а також і в ближніх сусідів у Польщі («Молодої Польщі»), у Росії (у діячів так званого
«срібного віку»), не могли не вплинути на Україну
(«Молода муза»).
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Майже в усіх галузях культури, зокрема, і в літературі
та мистецтві, відбувалося «шукання нових горизонтів»
(І. Франко). Оновлювалася творчість більшості видатних
митців, але при цьому в одних переважало дотримання
традицій, а інші прагнули радикальних змін у художніх
орієнтирах.
У л%Gе$(Gу$*их к л(х виникала полеміка між
прихильниками реалізму й народності в літературі, її наці
ональної ідентичності й служіння ідеалам суспільства і
тими, хто орієнтувався на нові модерні тенденції в євро
пейській літературі. У 1901 р. поет Микола Вороний звер
нувся до українських письменників із відкритим листом
(опублікованим у «Літературно-науковому віснику»), який
набув значення своєрідного маніфесту українського моде
рнізму. Він хотів опублікувати твори письменників в аль
манаху «З-над хмар і з долин», які б, як він писав, хоч час
тково наближалися до новітніх течій європейської літера
тури: «<...> Хочемо уникати творів грубо-реалістичних з
щоденного життя, а натомість бажаємо трошки філософії
(пантеїстичної, метафізичної, містичної навіть)»; «<...>
спокою треба, відпочинку для стражденної, зневіреної ду
ші сучасного інтелігента <...>»’. Це були нові, але помірко
вано модерні погляди. Ті, хто їх сповідували, гуртувалися
навколо журналу «Українська хата» (1909 - 1914). У 1906 р.
у Львові виникло угрупування митців «Молода муза»
(до нього входили письменники Богдан Лепкий, Василь
Пачовський, Петро Карманський, Михайло Яцків, компо
зитор Станіслав Людкевич та ін.), яке перебувало під
впливом модерністів «Молодої Польщі». Вони виступали
проти традиційного етнографічно-побутового опису в лі
тературі, за її орієнтацію на нові європейські течії.
У ході дискусії щодо різних підходів до розвитку
української
літератури
одних (традиційного
спрямування) називали «народниками», а інших — «модер
ністами». Але в художній творчості це виглядало не так
1 Літературно-науковий вісник. — 1901. — Кн. 9. — С. 14.
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однозначно. Суттєва відмінність була, наприклад, між
«народниками» - Оленою Пчілкою, яка писала в старому
напрямі з тенденцією до описового зображення етногра
фічного побуту народного життя, і творчістю І. Франка.
Та й ті, що декларували модерні стильові гасла, часто від
ходили від них у своїй творчості.
До старшого покоління належав Іван Франко —
центральна постать в українській літературі цього часу.
Він, як і Т. Шевченко, був проводирем нації. Це була бага
тогранна, унікальна особистість із дуже широкими енцик
лопедичними знаннями й феноменальною пам’яттю. Уся
його різнобічна діяльність як видатного письменника,
літературознавця, критика, фольклориста, вченого, полі
тика була спрямована на визволення народу, надання
українській літературі та мистецтву національної ідентич
ності, виведення культури своєї нації на європейський рі
вень. Він обстоював суспільну роль літератури й мистецт
ва, її важливе значення у визвольних змаганнях народу.
І. Франко зробив внесок і в розвиток українського музико
знавства, пишучи статті про український фольклор та
професійну музику.
Своїми численними творами (поезією, прозою,
драмами), а також перекладами з різних мов світу
І. Франко розкрив перед українською літературою нові го
ризонти. Як політик і письменник він постійно перебував
у пошуку, в еволюції. І. Франко був письменником-реалістом, народником і водночас інспірував процеси оновлення
літератури. Дослідники відзначають модерні риси в його
віршах, особливо в поетичній збірці «Зів’яле листя», у якій
по-новому розкрито духовний світ ліричного героя.
Творами останнього періоду (ліричною поезією, поемами
«Похорон», «Мойсей» та ін.) поет закладав підвалини мо
дерної літератури. У поемі «Мойсей» на основі біблійного
сюжету І. Франко порушив актуальну проблему для всіх
часів — пророк (митець) і народ.
На зламі століть розгорнулася діяльність і високомис
тецька творчість великої поетеси Л е с і Українки. Уній
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жив бунтарський, прометеївський дух боротьби за нове
національне й суспільне життя, за нову людину. Зовсім
іншого характеру набула в неї громадянська лірика із си
льним бадьорим тоном. Леся Українка, прекрасний зна
вець зарубіжної літератури, зокрема, нових її течій, збага
тила свої твори новими філософськими думками, почут
тями, новими поетичними барвами. З одного боку, їй вла
стива піднесено-романтична тональність, а з іншого — тон
ка лірика з пантеїстичними, символічними, колористич
ними рисами («Лісова пісня», ліричні вірші). Вона, як і
І. Франко, виводила українську літературу зі сфери пере
важно селянської тематики на широкі обрії.
Письменницькі індивідуальності на початку XX ст.
були дуже різними, але тяжіли вони до романтичного типу
творчості. Для характеристики цих оновлювальних сти
льових тенденцій Леся Українка вжила термін новоромантизм (у сучасній дослідницькій літературі здебільшого
вживається термін неоромантизм). Неоромантичними за
стилем були всі її драми1. На думку Лесі Українки, озна
кою неоромантизму було «вилущення» героя з маси й
утвердження його повноцінної особистості. «Новоромантизм прагне звільнити особистість у самій масі, розширити
її права, дати їй можливість знаходити подібних до себе
або, якщо вона виняткова і при цьому активна, дати їй
можливість підняти до свого рівня інших <...> Таким чи
ном, зникає маса як стихія, а на її місце стає суспільство,
тобто об’єднання самостійних особистостей»12.
Для поетики літературних творів неоромантичного
стилю характерні відсутність довгих описів, «непереможна
хвиля ліризму», нахил до ритмічності та музикальності,
«незвичайно тонка, філігранна робота зі словом»3.
1 Наєнко М. К. Романтичний епос. Ефект романтизму і україн
ська література. — К., 2000. — С. 132.
2 Українка Леся. Твори : у 12 т. — Т. 12. - К., 1930. - С. 217.
3 Франко І. Старе й нове в сучасній українській літературі
//ЛНВ.—1904. — Т. 25. - С. 81 - 82.
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У цей час в українську літературу увійшло багато
письменників-прозаїків, серед яких найвидатнішими були
Михайло Коцюбинський, Василь Стефаник, Ольга Кобилянська та інші представники нової школи. У їхній творчо
сті простежуються модернізація художнього мислення,
ознаки неоромантичного стилю зі складовими елементами
символізму («Царівна» О. Кобилянської), імпресіонізму
(«Фата моргана», «Інтермецо» Михайла Коцюбинського)
тощо. У новелах В. Стефаника — експресіоністичність
образів та екзистенціальна проблематика.
Особливо оновилася поезія у митців молодого поко
ління — Миколи Вороного, Олександра Олеся, раннього
Павла Тичини, Григорія Чупринки, Василя Пачовського
та ін. їхня творчість розвивалися переважно в неороман
тичному стилі із символістськими рисами. У поезії більшо
сті авторів музикальність та колір стають зображальним і
виражальним началом і підносяться до символу. Особливо
музикальною була поезія Олександра Олеся. Його твори,
які публікувалися в 1909, 1911 рр., відразу привертали ува
гу композиторів (Миколи Лисенка, Кирила Стеценка,
Якова Степового, Станіслава Людкевича). Тонка інтимна
лірика Олександра Олеся з новою сферою почуттів, коло
ристична й емоційно багатовідтінкова, впливала на онов
лення музичної стилістики композиторів.

На межі XIX — XX ст. значні зміни відбувалися
в б$(з Gв $ч му мисGецGв%, зароджувалися нові сти
льові течії. В архітектурі виник стиль модерн з
притаманною для нього декоративністю. Застосовувалися
нові конструкції з металу та залізобетону. Поєднання рис
модерну з романтичною еклектикою характерне для спо
руд Владислава Городецького в Києві. У такому
стилі побудовані нинішній Національний художній музей,
Національний будинок камерної та органної музики, так
званий «будинок з химерами» тощо. Архітектор Василь
Кричевський став творцем так званого «національно
го модерну», використавши традиції української народної
архітектури та декоративного мистецтва (будинок Полтав-
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ського губернського земства, 1905 — 1909 рр., нині Полтав
ський краєзнавчий музей).
У цей час працювали видатні скульптори
Леонід Позен (створив пам’ятники І. Котляревському
та М. Гоголю в Полтаві), Іван Кавалерідзе (монументи
Т. Шевченка в Ромнах і Полтаві та ін.). У скульптурі,
з’являлися модерні напрямки. Так, імпресіоністичні риси
простежуються у скульптурних композиціях символічного
змісту Василя Іщенка («Сон художника», 1911р.),
який працював у Києві та Парижі й зазнав впливу Огюста
Родена. Справжнім новатором був всесвітньо відомий ску
льптор Олександр Архипенко. У 1902- 1905 рр. він
навчався в Київському художньому училищі. О. Архипенко
захоплювався ідеями символізму, і його стиль уже на ран
ньому етапі був позначений рисами модерну. Молодого
митця цікавила проблема кольору та простору в скульпту
рі. Працюючи в Парижі (з 1908 р.), у Нью-Йорку (1929),
О. Архипенко постійно був у пошуках і відкрив нові шляхи
розвитку в цій галузі. Дослідники вважають його осново
положником абстракціонізму в скульптурі. Виставки
О. Архипенка експонувалися в країнах Західної Європи та
Америки.
У Західній Україні найвідомішими скульпторами цьо
го часу були Петро Війтович, Антон Попель,
Михайло Паращук. А. Попель та М. Паращук ство
рили знаменитий пам’ятник польському поетові Адаму
Міцкевичу у Львові (1905 - 1913). М. Паращук удоскона
лював свою майстерність у Парижі, зокрема, у майстерні
О. Родена. У його творчості спостерігається поєднання рис
реалізму з бароко. Протягом 1906- 1913 рр. він виконав
чимало скульптурних портретів видатних українських дія
чів культури: письменників І. Франка та В. Стефаника,
композиторів М. Лисенка, С. Людкевича.
Значні досягнення на межі століть були і в україн
ському живописі. Вплив модерних тенденцій поміт
ний у полотнах Олександра Мурашка, зокрема з
імпресіоністськими рисами («Паризьке кафе», «Три гра
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ції»). До майстрів українського модерну зараховують
Михайла Жука, Петра Холодного, Михайла
Бурачека, Абрама Маневича таін. Молоде поко
ління митців Західної України також розвивалося під
впливом нових модерних напрямків - імпресіонізму, течії
сецесіон (Іван
Труш,
Олена
Кульчицька,
Олекса Новаківський).
У 10-х роках XX ст. в Україні з’являється нова мисте
цька течія, в основу якої було покладено конструктивні особ
ливості візантійського та давньоруського живопису. Її пред
ставником став визначний майстер Михайло Бойчук,
який згодом створив школу монументального живопису.
На цей період припадає й розквіт української гра
фіки у творчості Георгія Нарбута, Михайла
Бойчука, Олександра Богомазова.
Традиції й новаторство на зламі століть простежуєть
ся і в українському театрі. Театр Миколи Садовського (1906-1920рр.) став першим українським
стаціонарним театром в Україні (у приміщенні Троїцького
Народного дому в Києві, там, де нинішній Державний ака
демічний театр оперети). Він спирався на традиції україн
ського театру XIX ст. і був театром музично-драматичним.
Артисти зазвичай мали добрі голоси, тому, крім драм, ста
вили й опери українських композиторів («Запорожця за
Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, «Утоплену», «Різдвяну
ніч» та «Енеїду» М. Лисенка, «Катерину» М. Аркаса, «Рок
солану» Д. Січинського та ін.), а також іноземних компо
зиторів («Гальку» С. Монюшка, «Продану наречену»
Б. Сметани, «Русалку» О. Даргомижського, «Сільську
честь» П. Масканьї). Серед артистів театру були видатні
виконавці - Марія Заньковецька, Олена Петляш, Марія
Литвиненко-Вольгемут, Іван Мар’яненко, Микола Садовський. Хором театру керували Олександр Кошиць, Василь
Верховинець, Петро Гончаров. Хореографією займався
В. Верховинець.
Актором театру М. Садовського був також Лесь
Курбас, який згодом став реформатором українського
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театру. Він виступив проти монополії побутового реалісти
чного театру й ратував за створення театру на засадах но
вих європейських течій. Л. Курбас разом із Гнатом Юрою
та Амвросієм Бучмою, а також вихованцями Музичнодраматичної школи імені М. Лисенка в 1917 р. організував
«Молодий театр», у якому робив всілякі експерименти з ме
тою оновлення театру. Ставилися п’єси різних стильових на
прямів, зокрема реалістично-психологічні (В. Винниченка),
символістичні (Олександра Олеся). У театрі Леся Курбаса
рівнозначними були слово, пластика й музика. У 1920 р.
була поставлена вистава
«Гайдамаки» за поемою
Т. Шевченка з музикою К. Стеценка.
Музич*( кульGу$(. На межі ХІХ-ХХст.
продовжує розвиватися музична культура концертного
типу. Значного розвитку набуло хорове виконавство, яке
здійснювало як естетичну, так і суспільно-громадську функ
цію. У Наддніпрянській Україні хоровою справою займалися
М. Лисенко, М. Леонтович, К. Стеценко, Я. Яциневич,
О. Кошиць, Г. Давидовський, Д. Ревуцький та ін.
Новим
явищем
стали
концертні
подорожі
М. Лисенка з хором по Україні (1892, 1893, 1897, 1899,
1902 рр.), у репертуарі якого значне місце займала україн
ська музика. Згодом цю традицію продовжив К. Стеценко,
здійснивши хорові подорожі по Україні в 1920 році.
У Західній Україні значну роль відіграло музичнохорове товариство «Боян», засноване у Львові 1891 р. Його
філії виникли в багатьох містах Західної України. Заснов
никами та першими керівниками «Боянів» були Анатоль
Вахнянин, Філарет Колесса, Станіслав Людкевич, Максим
Копко, Йосиф Кишакевич, Денис Січинський, Остап
Нижанківський та ін. Більшість із них були композитора
ми. «Львівський Боян» організовував конкурси на хорові
твори, солоспіви, що стимулювало українську музичну
творчість. У 1903 р. був заснований «Союз співацьких і му
зичних товариств» (під керівництвом А. Вахнянина), який
виконував об’єднувальну роль у діяльності хорових това-
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риств «Боянів», сприяв утворенню нових музичних това
риств. У 1907 р. «Союз співацьких і музичних товариств»
змінив назву на «Музичне товариство імені М. Лисенка».
Прогресивні українські діячі надавали хоровій справі
особливого значення, оскільки виконання хорами україн
ського репертуару (аранжувань народних пісень, профе
сійної музики) наближувало людей до свого коріння,
пробуджувало почуття патріотизму. Видатним хормейсте
ром став Олександр Кошиць (1875 - 1941). У 1909 р.
О. Копіиць почав диригувати студентським хором Київ
ського університету та студентським оркестром. Зі студент
ським хором він здійснював концертні подорожі. У Києві
О. Кошиць провів низку концертів, зокрема, концерт укра
їнських кантів, вечір хорових мініатюр. Ще в часи Україн
ської Народної Республіки була створена Республіканська
хорова капела (хористи підбиралися на конкурсній осно
ві). На початку 1919 р. О. Кошиць виїхав з цією капелою за
кордон з метою ознайомити світ з українською музикою, а
через неї- і з Україною. Концерти цього хору (1919 —
1926 рр.) у різних містах європейських країн (Чехословаччина, Швейцарія, Франція, Бельгія, Голландія, Англія,
Німеччина, Польща, Іспанія), а згодом у США, Канаді,
Мексиці, Аргентині, Уругваї, Бразилії, на Кубі мали тріум
фальний успіх. Численні рецензії на виступи капели свід
чать, що іноземна публіка захоплювалася українськими
народними піснями, які звучали в аранжуванні компози
торів, та іншою українською професійною музикою;
вражав також виконавський рівень капели, висока майс
терність диригента О. Кошиця.
Після поразки УНР капела О. Кошиця та її керівник
опинилися поза батьківщиною. Особа О. Кошиця, який був
не тільки видатним хормейстером, а й композитором,
у радянській Україні вважалася одіозною, і на його твор
чість було накладено табу. О. Кошиць не міг повернутися в
Україну. Композиторські твори цього митця не можна бу
ло виконувати в Україні аж до 60-х років XX ст. І тільки
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останнім часом звучить церковна музика композитора й
народні пісні в його аранжуванні.
Прогресивна
українська
інтелігенція,
яка
об’єднувалася в різних товариствах («Просвіта», «Бонн»,
«Український клуб», «Українська хата» та ін.), проводила
культурно-освітню роботу'. Серед різних заходів слід від
значити організацію ювілейних урочистостей, присвяче
них І. Котляревському (1903), Т. Шевченкові (1906,
1911 рр.), М. Лисенку (1903).
На початку XX ст. майже в усіх культурних центрах
Наддніпрянської України особливого розвитку набуло ка
мерно-інструментальне виконавство. Інтенсифікувалося
фортепіанне виконавство (як сольне, так і ансамблеве).
На цей період припадають концерти видатного піаніста
М. Лисенка та інших представників київської школи Г. Ходоровського, В. Пухальського, К. Михайлова та ін.
У Харкові фортепіанне виконавство пов’язане з видатними
піаністами О. Горовіцом, Р. Генікою. У Наддніпрянській
Україні відбувалися гастролі російських піаністів
С. Рахманинова, О. Скрябіна, М. Метнера та ін.
Серед скрипалів-виконавців виступали з концертами
М. Ерденко, Я. Хейфец, К. Горський. У цей період зростає
роль симфонічної музики в музичному житті. Концерти
такої музики відбувалися не тільки при сприянні Росій
ського музичного товариства, - їх організовували різні то
вариства, диригенти та ін. Симфонічна музика - переважно
західноєвропейська, російська, зрідка українська - звучала
не тільки в Києві, а й у Житомирі, Чернігові. У музичному
житії Наддніпрянської України помітною була діяльність
диригента і скрипаля Д. Ахшарумова. Як диригент він з ор
кестром здійснив дев’ять турне різними містами України.
Відбувалися також камерні концерти. Функціонували до
сить відомі смичкові квартети у Харкові, Києві, Одесі.
У музичному житті Західної України значну роль
відігравали, крім українських, польські та німецькі това
риства й установи. Саме інонаціональні установи сприяли
розвитку інструментального та симфонічного виконавства.
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Серед інонаціональних осередків виділяється Галицьке
музичне товариство, яке займалося організацією концер
тів камерної, хорової та симфонічної музики. Протягом
1898- 1917 рр. на концертах прозвучали всі симфонії
Л. ван Бетховена. З вересня 1902 р. у Львові почала працю
вати філармонія (на приватних засадах). Із філармоній
ним оркестром виступали на авторських концертах відомі
західноєвропейські композитори Р. Штраус, Г. Малер,
Р. Леонкавалло, славетні українські співаки О. Мишуга,
С. Крушельницька, а також скрипалі, віолончелісти та ін.
Оркестр супроводжував виступи хорів «Львівського Боя
на» і брав участь у виконанні українських творів (кантати
«Б’ють пороги» та хорової поеми «Іван Гус» М. Лисенка
таін.). У Галичині виступали з гастролями оркестр Віден
ського симфонічного товариства, Мюнхенський симфоні
чний оркестр. Серед великої кількості гастролерів-інструменталістів були митці світової слави: піаністи Ф. Бузоні,
Л. Годовський,
І. Падеревський, Артур
Рубінпггейн,
М. Лешетицький;
скрипалі
Л. Ауер,
С. Барцевич,
Ф. Крейслер, Ж. Тібо; віолончеліст П. Казальс, клавеси
ністка В. Ландовська.
Світову славу здобули на початку XX ст. українські
співаки із Західної України Олександр Мишуга, Соломія
Крушельницька, Модест Менцинський. Вони вдосконалю
вали свою майстерність в Італії й виступали на різних опер
них сценах світу. Олександр Мишуга (лірикодраматичний тенор) із тріумфом співав на сценах театрів
Риму, Мілана, Парижа, Лондона, Берліна, Відня, Петер
бурга, Варшави. Гастролював у Львові та Києві. Світове ви
знання здобула Соломія Крушельницька (сопра
но), яка співала разом з Енріко Карузо, Тітта Руффо, Федо
ром Шаляпіним. Вона виконувала складні партії, зокрема
в операх Р. Вагнера, Р. Штрауса, Дж. Пуччіні. Завдяки ви
конанню С. Крушельницькою заголовної ролі в другій ре
дакції опери Дж. Пуччіні «Мадам Батерфляй» (опера в пе
ршій редакції зазнала фіаско на прем’єрі) була відроджена
ця опера. Композитор подарував С. Крушельницькій своє
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фото з написом «Найкращій і найчарівнішій Батерфляй»
(1904). С. Крушельницька гастролювала на сценах усіх ви
значних театрів Європи, країнами Латинської Америки, а
також виступала у Варшаві, Петербурзі, Львові. Відомим у
різних країнах Європи був і Модест Менцинський
(драматичний тенор). Він брав участь в оперних виставах
у Відні, Лондоні, Берліні, Бейруті, Львові. Прославився та
кож як виконавець партій в операх Р. Вагнера, Дж. Верді,
Р. Штрауса.
Нової якості набула музич*( св%G(. М. Лисенко,
розуміючи значення національної освіти, зокрема й для
виховання національних кадрів, відкрив у Києві в 1904 р.
Музично-драматичну школу (на кошти, подаровані йому
до ювілею). Курс навчання тривав 9 років. До школи мали
право вступати діти всіх верств населення. У ній уперше
був відкритий відділ української драми та клас бандури.
На Наддніпрянській Україні важливими осередками
музичної освіти були спеціальні навчальні заклади (учи
лища, школи, музичні класи) при відділеннях Імператор
ського Російського музичного товариства. Вони дотриму
валися єдиних програм і статусів, вироблених у Петербурзі
та в Москві. Виховний процес базувався на вивченні творів
західноєвропейської та російської музики. Музичні учи
лища, крім Києва, були в усіх губернських містах України:
Харкові, Одесі, Полтаві, Сімферополі, Житомирі, Катери
нославі. На базі Київського училища 3 листопада 1913 р.
була відкрита Київська консерваторія. Її директором приз
начили В. В. Пухальського, а в 1914 р. ним став Р. М. Глієр.
У1913 р. була організована Одеська консерваторія, а в 1917 —
Харківська. Ці консерваторії відігравали в Україні важливу
роль у вихованні виконавців, композиторів та педагогів.
Були і приватні музичні школи в Києві, Житомирі,
Катеринославі, Полтаві, Сумах та інших містах.
У Західній Україні в 1903 р. при «Союзі співацьких і му
зичних товариств» у Львові було засновано «Вищий музич
ний інститут», першим директором якого став А. Вахнянин, а
згодом цю посаду обіймали С. Людкевич, В. Барвінський.
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У 1912 р. у Львівському університеті з ініціативи музи
кознавця А. Хибінського була заснована кафедра музико
знавства, перетворена 1914 р. на Інститут історії музики,
який у 1920 році отримав назву «Інститут музикознавства».
На високий науковий рівень піднялася музична фо
льклористика. На початку XX ст. в цій галузі працювали
видатні
вчені
Ф. Колесса,
С. Людкевич,
К. Квітка,
Й. Роздольський, Д. Ревуцький. Було здійснено нові запи
си українських народних пісень, надруковано нові збірни
ки. Серед них - збірник «Галицько-руські народні мело
дії», записані Й. Роздольським (1525 мелодій, розшифру
вав і підготував їх до друку С. Людкевич); «Мелодії гаївок»
Ф. Колесси та В. Гнатюка; «Мелодії українських народних
дум» Ф. Колесси; три збірки пісень А. Конощенка та ін.
Уперше з’явилися записи народного багатоголосся. Дослід
ниця Є. Ліньова, використовуючи фонограф, зробила за
писи українського народного багатоголосся на Полтавщи
ні (1903) і написала працю «Опыт записи фонографом
украинских народных песен» (1905).
Нового професійного та мистецького рівня досягло
музич*е мисGецGв .
Через те, що в бездержавній ситуації українська ку
льтура перебувала на українських землях у заблокованих
умовах, а інші держави, до складу яких входили ці землі,
усіляко перешкоджали її існуванню й натомість дбали про
розвиток своїх культур, М. Лисенко та його послідовники
не могли обмежитися лише композиторською творчістю, а
активно займалися ще й організацією українського музи
чного життя: створювали музичні товариства, влаштову
вали концерти з українською музикою. І в часи УНР, а по
тім і в радянській Україні композитори продовжували бути
активними учасниками розбудови своєї культури.
У такій несприятливій історичній ситуації художній
культурі, зокрема й музичній, відводилася важлива суспі
льна роль. Ця тенденція в українській музиці увиразнила
ся з другої половини XIX і посилилася на початку XX ст.
Саме так розумів призначення своєї музично-просвітни
цької діяльності й композиторської творчості М. Лисенко.
Такий підхід до творчості сповідували і його послідовники —
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Микола Леонтович, Кирило Стеценко, Яків Степовий,
Станіслав Людкевич, Василь Барвінський та ін. З цим
пов’язане й те, що композитори зверталися до поетичних
текстів громадянського спрямування з національновизвольною, соціальною, революційною тематикою. У роз
критті цієї тематики зростає емоційна наснаженість, про
тестуюче начало. Своєю підвищеною енергетичністю тво
ри мали значний вплив на слухача. У них виникала й шлі
фувалася нова інтонаційна сфера.
Більшість композиторів на зламі століть творили в
національно-романтичному стилі, який роз
вивався. У зв’язку з активною збирацькою та видавничою
діяльністю в галузі музичного фольклору (М. Лисенко,
М. Леонтович, С. Людкевич) значно збагатилася скарбни
ця українських народних пісень. Розширилася й жанрова
палітра залучених до композиторської творчості фолькло
рних зразків. Особливо популярними стали обрядові пісні,
у який помітними є рудименти язичницького світогляду.
Перевтілення фольклору в композиторській творчості
набуло на початку XX ст. особливої значущості, і в цьому
з’явилася нова якість. Це яскраво проявилося в послідовни
ків М. Лисенка — у творчості М. Леонтовича, К. Стеценка,
С. Людкевича, В. Барвінського. Можна твердити про появу
в українському музичному мистецтві цілого «фольк
лористичного» напрямку.
Більшість композиторів зверталися до жанру
аранжування народних пісень. Значна заслуга
М. Лисенка в тому, що він дотримувався позиції відпо
відності аранжування духові й стилю народної пісні.
У цьому він був прикладом для своїх послідовників, і вони
теж цим не нехтували. Однак нове покоління, розвиваючи
традиції М.Лисенка, перейшло на позицію індивіду
альної ініціативності. Це проявилося в поглиб
ленні змісту народної пісні в композиторському опрацю
ванні, розвитку її стилістики, що приводило до створення
авторських мелодій, які супроводжували народну мелодію,
до збагачення форм аранжування. Унаслідок цього аран
жування ставало авторською хоровою мініатюрою.
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У музичній стилістиці творів національно-романтич
ного стилю простежуються дві тенденції. У творах з народ
но-національними образами домінуючою є інтонаційність
фольклорного типу, перевтілена композиторами відповід
но до індивідуального стилю; у композиціях з іншою тема
тикою виразніше проявляється індивідуально-авторський
тип інтонування. Це простежується у творах М. Лисенка та
його послідовників.
Хоч для композиторів, які творили наприкінці XIX на початку XX ст., характерний національно-романтичний
стиль, проте в більшості з них є твори із зародженням
ознак оновлення музичного мислення. У цьому оновленні
значну роль відіграла неоромантична поезія з новими, ха
рактерними образами, новою поетикою, новою інтонаційністю (Олександр Олесь, М. Вороний, П. Карманський
таін.), а також нові стилі в європейському мистецтві,
зокрема імпресіонізм.
На зламі двох епох зросла увага до внутнішнього
мікрокосмосу людини. Це яскраво проявилося в
багатовідтінковій ліриці композиторів. «Стихія ліриз
му» захопила не тільки літературу, а й музику. Українські
митці цієї доби яскраво проявилися як лірики, і саме в лі
ричній сфері вони досягли найбільшої оригінальності й
високої художньої майстерності. Хоч для музичного рома
нтизму була характерна особлива увага до лірики й емо
ційно-лірична образність, проте на початку XX ст. поряд із
традиційно-романтичними з’являються твори з іншим ха
рактером лірики, яка відзначається новизною й незвичніс
тю. У стилістиці цих творів наявні ознаки зародження
неоромантичного стилю.
У творах з ознаками неоромантичного стилю лірика
стає емоційно стриманою, споглядальною; завдяки онов
ленню гармонічної мови, колористичності звучання від
творюються різні відтінки ліричних почуттів, різні психо
логічні стани. У прагненні до краси й насолодження коло
ристичним звучанням можна помітити деякий вплив
імпресіонізму (найяскравіше проявився у творчості
Ф. Якименка).
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У ліриці розкривається єдність людини з приро
дою. Але з’являються твори, у яких природа виступає як
самостійне явище. Особливо яскраво це проявилося у тво
рах Ф. Якименка з імпресіоністськими рисами.
З ліричною образністю пов’язана тенденція до
мініатюризму, тобто схильність до написання мініа
тюр, у яких відтворено різнобарвний світ почуттів, миттєві
настрої. У мініатюрах проявилася рафінованість компози
торського письма, відшліфованість деталей.
Інша тенденція, яка характерна для композиторської
творчості початку XXст., — це звертання до релігійної
тематики. На цей церіод припадають значні досягнення
в українській духовній музиці — твори М. Лисенка,
К. Стеценка, М. Леонтовича, Я. Яциневича та ін. Це був
наступний
вершинний
етап
після
творчості
М. Березовського, Д. Бортнянського, А. Веделя. Відзначені
композитори початку XX ст. зуміли вдихнути в канонічні
жанри нове життя. Під впливом панівного романтичного
стилю суттєво оновилася стильова палітра духовної музи
ки й увиразнилася її національна специфіка. Але при цьо
му вона відповідала своїй сакральній функції.
Новим явищем цієї епохи стало відкриття «дитя
чого світу» в композиторській творчості, у якій від
творена простота й чарівність, безпосередність світо
сприйняття (дитячі опери М. Лисенка, К. Стеценка,
фортепіанні мініатюри В. Барвінського, Ф. Якименка).
На зламі двох століть композитори продовжували
втілювати в музиці сміхову парадигму. Але сміховий
світ у цей час набув нової якості — поряд із гумором у тво
рах
проявляються
критико-викривальні
тенденції
(М. Лисенко, К Стеценко, С. Людкевич).
Композиторів цікавила й тематика давньої світової
літератури: давньогрецька (музично-драматичні твори
«Сапфо» М. Лисенка, «Іфігенія в Тавриді» К. Стеценка),
твори В. Шекспіра (пісні М. Лисенка до драми «Гамлет»).
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У творчості композиторів кінця XIX - початку XX ст.
представлено майже всі жанри, які на той час були в євро
пейській музиці. Хоч симфонічна музика ще займала
скромне місце, але в той час симфонічні твори писали
Володимир Сокальський (1863-1919), Павло Сениця
(1879- 1960), Іван Рачинський (1861 -бл. 1921), Василь
Барвінський (1888- 1963), С. Людкевич (1879- 1979),
Ф. Якименко (1876- 1945). Переважала хорова, камерновокальна та камерно-інструментальна музика, музичнотеатральний жанр.

8.1. ПіS н ій п [ ріо д
Q B R P т B рн O f P Q о X д ія R P н о A т і 7 ТВОРЧОСТІ
Мик ли ЛO A [ н Q а
У 90-х роках XIX - на початку XX ст. зростає культу
рницька діяльність М. Лисенка, і він стає активним учас
ником українського національного руху. Велике значення
в цьому плані мали п’ять хорових концертних подорожей
композитора в 90-х роках по різних містах України, які
проходили з великим успіхом. Широкі верстви населення
мали можливість ознайомитися на концертах з україн
ською народною та професійною музикою і музикою ін
ших слов’янських народів.
М. Лисенко виступав у концертах як диригент і піа
ніст. Його завданням було не тільки давати людям естети
чну насолоду, а й прилучати їх до своєї культури, будити
національну свідомість. У 1903 р. передова українська інте
лігенція організувала вшанування М. Лисенка з нагоди
35-річчя його творчої діяльності. Цей ювілей набув розго
лосу по всій Україні. У Західній Україні (Галичині, на Бу
ковині) ювілей М. Лисенка перетворився у всеукраїнське
свято, на якому був присутній і сам ювіляр. Вшанування
композитора відбулося і в Києві. На його честь влаштували
концерти також у Петербурзі та інших містах. Друзі
М. Лисенка організували збір коштів на видання його тво
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рів та купівлю дачі. Але він використав ці кошти на засну
вання Музично-драматичної школи, яка почала функціо
нувати з 1904 р. М. Лисенко був директором школи й ви
кладав у ній фортепіанну гру. Спираючись на досягнення
світової освіти, він прагнув створити національну музичну
освіту. У Наддніпрянській Україні це була в той час єдина
школа, яка давала основи такої освіти. Школа та її дирек
тор постійно перебували під наглядом поліції. У лютому
1907 р. на його квартирі жандарми зробили обшук і ком
позитора заарештували, проте вранці відпустили. У жан
дармерії на нього завели «справу». Але М. Лисенко актив
но працював, незважаючи на політичні переслідування.
М. Лисенко був у колі тих діячів, які займалися пере
важно культурницькою працею (відстоювання вільного
існування й розвитку української мови та культури). Це
проявилося в організації товариств, які влаштовували ве
чори, концерти української музики: Київське літературноартистичне товариство, хорове товариство «Боян». Остан
нім товариством, яке очолив М. Лисенко, був «Україн
ський клуб» (1908). Воно проводило значну громадськопросвітницьку діяльність. Постійно відбувалися літерату
рні та музичні вечори, влітку влаштовували курси для на
родних учителів. При «Українському клубі» був створений
комітет для спорудження пам’ятника Т. Шевченкові та ко
мітет для відзначення 50-х роковин від дня смерті поета на
чолі з М. Лисенком (1911).
Російська царська влада боялася українського націо
нального руху і таку діяльність українського культурни
цького спрямування вважала небезпечною для імперії.
У жовтні 1912 р. «Український клуб» влада закрила й забо
ронила його діяльність, а на керівників товариства — серед
них і М. Лисенка — завели кримінальну справу. До остан
ніх днів свого життя М. Лисенко самовіддано працював на
благо української культури, і можливо, саме розправа над
«Українським клубом» негативно вплинула на його здо
ров’я. 6 листопада 1912 р. М. Лисенко помер. Похорон
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композитора перетворився на грандіозну демонстрацію
народу, який виявив шану і любов до великого митця.
Композиторська творчість М. Лисенка пізнього пері
оду була досить інтенсивною в різних жанрах. Кожен із
них збагачений новими рисами, що свідчить про еволюцію
романтичного стилю композитора. У попередній період
М. Лисенко черпав натхнення з поезії Т. Шевченка, вона й
визначала близькість його музики до фольклору У пізній
період композитор, крім поезії Т. Шевченка, звертається
до поезії своїх сучасників - І. Франка, Лесі Українки,
М. Старицького, Дніпрової Чайки, до поетів із модерними
рисами у творчості - Олександра Олеся, М. Вороного.
У музичній інтерпретації цих поетів, особливо Олександра
Олеся, музика композитора суттєво оновилася, збагатила
ся й поглибилася її емоційна палітра. Вона значно менше
інкрустована фольклорними елементами, а в деяких тво
рах вони не простежуються, хоча музика має національну
виразність.
Революційна атмосфера того часу відобразилася в
деяких хорових творах М.Лисенкагімнічногохарак
теру: «Вічному революціонері» на слова І. Франка (1905),
«Трьох тостах» (1906) на слова Олександра Олеся. Перед
революційна ситуація передана в хорі «Три менти» на
текст Олександра Олеся (1908). У цьому хорі немовби зі
ставляються дві картини, у яких передається стан страху
перед ворогом і його подолання. Поділивши хор на певні
групи, використавши декламаційну мелодику, М. Лисенко
створив ніби зриму хорову сцену. Вона передає атмосферу
тривоги, напруження, тихих кроків, переляку перед воро
гами. Такі елементи театралізації були новим явищем в
українській хоровій музиці.
Ідея народної волі розкрита в хоровій поемі «Псаль
ма Давидова» (1911), написаній на вірш Т. Шевченка, що є
переспівом псалма Давида. Звертаючись до неї,
Т. Шевченко і М. Лисенко хотіли привернути увагу до під
невільного становища рідного народу.
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Виразний національний колорит мають дві кантати,
присвячені двом великим українським поетам - «На вічну
пам’ять І. Котляревському» (на текст Т. Шевченка, 1895 р.),
написану з нагоди сторіччя першого видання «Енеїди»
(1898), для солістів, хору та симфонічного оркестру, і
«До 50-річчя з дня смерті Т. Шевченка» (1911) для солістів,
хору із супроводом фортепіано. Дві знаменні дати відзна
чалися багатьма прогресивними діячами України, і в цьо
му активну участь брав М. Лисенко. У цих одночастинних
кантатах, що мають вільну наскрізну форму, у музичній
мові митець спирається на фольклорну стилістику. Компо
зитор будує драматургію кантат від образів світлоліричних до героїчних у кантаті «На вічну пам’ять Котля
ревському» та від скорботних до світло-величних у кантаті
«До 50-річчя з дня смерті Т. Шевченка».
Новою сторінкою в музиці М. Лисенка були твори
релігійної тематики. На канонічні тексти він напи
сав «Херувимську», різдвяний кондак «Діва днесь пресущественного раждаєт», хорову мініатюру на окремі рядки
138 псалма «Камо піду от лиця твоего, Господи», здійснив
аранжування духовних кантів «Пречистая Діва, мати Русь
кого краю», «Хрестним древом». Деякі з цих творів були
опубліковані на початку XX ст. У радянську епоху через
ідеологічні перешкоди й заборону церковної музики духов
ні твори не увійшли до опублікованого зібрання творів
М. Лисенка і до 90-х років XX ст. не виконувалися, хоч во
ни належать до найкращих зразків у доробку композитора.
У цих творах проявився талант композитора як лірика.
У Лірична образність у духовних творах М. Лисенка
відзначається ніжністю, поетичністю. їй притаманна емо
ційна й мелодична виразність, наспівність. Мелодика яск
раво індивідуальна, і тільки зрідка відчутні фольклорні
вкраплення. У цих творах композитор спирається на особ
ливості народного багатоголосся, яке поєднує з професій
ною поліфонією. Не вдаючись до інтонаційної близькості
до фольклору, М. Лисенко зумів досягти національної ви
разності. Цими творами він разом з іншими композитора380
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ми того часу започатковував романтичний стиль в україн
ській духовній музиці.
Різні
грані
ліричної
образності
проявилися
в камерно-вокальній та фортепіанній творчості
М. Лисенка цього періоду. У вокальному циклі на тексти
Г. Гейне з «Книги пісень» (12 романсів, два дуети) у пере
кладах Лесі Українки та Максима Славинського компози
тор втілив романтичне емоційно наснажене ліричне по
чуття з використанням наспівної романсової мелодики
(1893). На ті самі тексти в 1840 р. Роберт Шуман написав
цикл «Любов поета», і вплив Р. Шумана та Франца Шубер
та відчутний у циклі М. Лисенка, хоч у ньому наявні й ін
дивідуально-авторські та національні риси.
Творчості М. Лисенка притаманні й образи романтич
ного пориву (популярний романс на текст І. Франка «Без
межнеє поле»), а ліричні твори овіяні сердечністю й теп
лотою (романс «Не забудь юних днів» на текст І. Франка).
Зовсім інший тип вокальної лірики композитор
створив на тексти Олександра Олеся (романси «Айстри»,
«На сірій скелі мак цвіте», «Прийди, прийди», «Осінню віє»,
«Порвалися струни»), У поезії Олександра Олеся лірика
багатовідтінкова, він ніби «малює» настрій, любується об
разами, емоціями. Для нього характерна багатозначність
символічних образів, прихований зміст. Під впливом поезії
Олександра Олеся у М. Лисенка змінюються характер ліри
ки та стильові особливості музичної мови. Лірика в цих ро
мансах стає емоційно стриманою, психологічно заглибле
ною або споглядальною. Композитор дуже уважний до пое
тичного слова, що позначилося на мелодиці, яка переважно
аріозна або декламаційна. Гра барвами, півтонами в поезії
передається в музиці любуванням колористичною гармо
нією (романс «Айстри» та ін.). Саме у М. Лисенка вперше
в українській музиці з’явилися ознаки неоромантичного
стилю з окремими елементами імпресіонізму.
У
фортепіанній
творчості
М. Лисенка
в останній період переважає жанр програмної мініатюри.
У них відтворено певний емоційний стан, пов’язаний з ін-
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тимними переживаннями — щастям любові й гіркотою роз
луки. М. Лисенко об’єднав мініатюри в цикли. В «Альбом
літа 1900р.» входять три мініатюри- «Признання»,
«Пісня кохання», «Серенада»; в «Альбом особистого» —
«Момент розпачу», «Момент зачарування»; в «Альбом лі
та 1902 р.» — «Знемога та дожидання», «Враження від ра
дісного дня», «Елегія».
В оперній творчості М. Лисенка пізнього періоду
також помітні еволюційні процеси. Політично актуальною
була опера «Енеїда» (1910). Її лібрето1 створене на основі
відомої бурлескно-травестійної поеми І. Котляревського.
Твір І. Котляревського - це переробка античної поеми
«Енеїда» Вергілія, її серйозного змісту в комедійний;
античні
герої
перелицьовуються
на
українські.
М. Лисенко, спираючись на поему І. Котляревського, ство
рив комічну оперу із сатиричними рисами. Під образами
троянців малися на увазі волелюбні українські козаки.
У змалюванні троянців і карфагенок композитор викорис
товує український національний колорит. Троянці в опері
характеризуються в хорових сценах із народно-ліричною
та героїчною інтонаційністю. Дівчата-карфагенки вико
нують веснянковий хоровод. Саме хорові сцени в опері на
лежать до найкращих.
Комічно й викривально зображені боги Олімпу,
зокрема верховний бог Зевс, перед яким інші боги раболіпствують (друга дія). У вдало створеному словесному те
ксті та музиці боги показані примітивними, чванливими,
пихатими. Богиня Афіна в арії називає Зевса паном і бать
ком, який «народ кохає, як лев курчатко». Для музичної
характеристики богів Олімпу М. Лисенко знаходить різні
прийоми: декламаційну мелодику, яка адекватно відтво
рює сатиричні слова тексту, танцювальну мелодику легко
важного характеру з банальними мотивами. В оркестро
вому номері «Кортеж богів» композитор дуже вдало пере
1 Лібрето
Черняхівська.
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дав їхню грубість, тупість і примітивність. У цьому номері
він створив симбіоз грубувато-гротескного маршу, у якому
імітується хода богів, та примітивної танцювальної мелодії
типу вуличних міських пісень. Комічний ефект має також
балетний номер «Гопак на Олімпі». Сатирично зображую
чи богів Олімпу, М. Лисенко, очевидно, мав на увазі цар
ську владу Російського самодержавства.
Гедоністичний мотив звучить в арії Венери, яка пе
реводить дію в ліричне русло. Її арія-вальс «Звуть мене
люди — мати кохання», що набув популярності, належить
до найкращих сторінок лірики М. Лисенка.
Крім комедійно-сатиричної, в опері виразно пред
ставлена й лірична лінія, якою розкривається кохання
троянця Енея до карфагенки Дідони. їхні арії й дуети на
писані в лірико-романтичному стилі. Кохання закінчуєть
ся драматично — Еней, керуючись почуттям обов’язку,
змушений залишити Дідону й відправитися разом із троян
цями в похід1. Особливо важко це переживає Дідона.
Драматизмом сповнена її партія наприкінці опери. У фі
налі опери М. Лисенко використав новаційний драматур
гічний прийом напластування двох хорів — троянців та
карфагенок - із різним текстом.
Таким чином, «Енеїда» — багатопланова опера, у якій
поєднується комічне, сатиричне, ліричне й героїчне. Це
велика за обсягом опера, у якій наявні оркестрові номери,
хори, балет, сольні номери та ансамблі. В опері є розмовні
епізоди та розгорнуті музичні номери. Така структура ти
пова для українського музичного театру. Водночас поєд
нання елементів драматичного й музичного спектаклю та
хореографії було характерне для європейського театру по
чатку XX ст. Музичний спектакль наближався до драмати
чного. Така тенденція простежується в музичнотеатральному творі М. Лисенка «Сапфо» (1896-1904),
який він назвав «драматичними сценами». У музичних
1 Напрошуються аналогії з історії козацтва. Козаки залишали
своїх дружин, коханих і йшли боронити свою Батьківщину.
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номерах цих сцен композитор намагався створити архаїч
ний (античний) колорит. Звертання до античного сюжету
також було в річищі європейського театру початку XX ст.
«Дитячий світ» прекрасно відтворений в операх
М. Лисенка «Коза-Дереза» (1888), «Пан Коцький» (1891),
«Зима і Весна» (1892), які створені на основі лібрето пись
менниці Дніпрової Чайки. Композитор назвав ці театральні
твори «оперками». За визначенням композитора, «КозаДереза», «Пан Коцький» - комічні опери, «Зима і Весна фантастична опера. Музика дитячих опер має яскравий
народний колорит. Комічні опери призначені для дітей
молодшого віку, а «Зима і Весна» — для дітей і дорослих.
В основу сюжету опери «Зима і Весна» покладена народна
казка про Зиму і Весну, у якій відобразилося народне пан
теїстичне сприйняття природи з персоніфікацією різних її
явищ, які виступають як живі істоти (Весна, Зима, Вітер,
Метелиця, Ожеледь та ін.). Композитор використав у цій
опері звукозображальні прийоми: імітував спів солов’я,
дзюрчання струмка, дзеленчання дзвонів. Яскравого на
родного колориту й поетичності надали цій опері хори,
зокрема обрядові з використанням народних пісень.
Композитор використав прийом поліфонічного напласту
вання різдвяної колядки «Нова радість стала» і щедрівки.
Перші постановки дитячих опер відбувалися в домі
М. Лисенка, а виконавцями були діти самого композитора,
М. Старицького та інших. У створенні спектаклів допома
гала Леся Косач (Леся Українка).
Останню одноактну оперу «Ноктюрн»
(1912)
М. Лисенко назвав оперою-хвилинкою. Вона справді є ка
мерною оперою-мініатюрою. У ній проявилося характерне
для європейської музики початку XX ст. тяжіння до рафі
нованих малих форм, що простежується в різних жанрах,
зокрема, і в опері. Ніжною й милозвучною музикою
М. Лисенко оспівує любов двох закоханих. У цій опері не
мовби відтворено «сон літньої ночі», у якому ніби наново
відроджуються почуття колишньої любові. У музиці опери
передане почуття щастя кохання і ностальгія за минулим.
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Кінець XIX - початок XX століть
Композитор свідомо створив інтимну ліричну атмосферу
минулого старосвітського середовища.
В опері основна лінія - фантастична, яка не має роз
горнутого сюжету. Єдиний реальний персонаж - Служни
ця. Вона прибирає в кімнаті старовинного дворянського
дому й зі зневагою ставиться до всього стародавнього, що
там є. Після того, як вона вийшла з кімнати, там відбува
ється фантастичне дійство. У нічній кімнаті з’являються
фантастичні персонажі Цвіркун і Цвіркунка, які співають
про кохання. Злітаються персонажі Золоті й Рожеві сни й
кружляють у танці. Після того, як годинник б’є дванадцяту
ночі, оживає статуя Вакханки. У її арії оспівується радість
кохання; з рам портретів виходять Панна, Офщер і старень
ка Пані. Напівреальні персонажі Панна й Офіцер в аріях
розповідають про своє минуле життя. Панна провела жит
тя у смутку за єдиною коханою людиною, а Офіцер співає
про своє незрадливе кохання до Панни і смерть на полі
битви з іменем коханої на вустах. Старенька Пані сідає за
клавесин і грає вальс. Під його звуки танцюють Панна й
Офіцер і згадують, що під цей вальс вони вже танцювали й
прощалися перед війною, на якій було вбито Офіцера.
Наприкінці опери звучить наспівно-ліричне тріо Цвіркуна,
Цвіркунки та Вакханки про пісню минулого, яка нагадує
кохання. Минуле відійшло в небуття, і тільки пісня зали
шилася як «відгук минулого» - такий зміст фінального
урочистого квінтету, що його співають усі персонажі. На
інтонаціях вальсу побудоване інструментальне завершен
ня твору. Наприкінці опери поетична й мрійлива атмос
фера переривається звучанням за вікном з вулиці росій
ської солдатської пісні «Последний нонешний денёчек».
Таким чином, М. Лисенко втілив конфлікт тонкого
інтимного світу особистості, її прекрасних почуттів і грубої
повсякденної тогочасної реальності. В опері наскрізно
проходить ідея про невмирущу силу кохання. Вальс стає
лейтмотивом кохання.
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Музична атмосфера опери різнопланова. При зма
люванні фантастичних персонажів - Цвіркуна й Цвіркунки, балету Рожевих і Золотих снів композитор створює ча
рівну музику - поетичну, ніжну, витончену, використовує
колористичні ефекти. До балетного номера Рожевих і Зо
лотих снів є така авторська ремарка: «Сни. Чарівна музи
ка». У музиці, у її колористичному звучанні, яким відтво
рено цю «чарівну» атмосферу, помітні новаційні музичні
засоби. При характеристиці напівреальних персонажів
Панни й Офіцера композитор спирається переважно на
інтонаційність міської пісні-романсу. У Вальсі, який грає
старенька Пані, а також у дуеті Панни й Офіцера «Сонце в
твоїх лиш очах» з елегійною образністю відчутна стиліза
ція пісень, які звучали у старосвітському середовищі пер
ших десятиліть XIX ст.
Отже, музика М. Лисенка пізнього періоду резонува
ла з деякими новими віяннями, які відбувалися в Європі.
Його творчість була типологічно близькою до музики тих
європейських композиторів, які творили в національноромантичному стилі. В Україні М. Лисенко став фундато
ром національної композиторської школи. На його тради
ціях формувалося нове покоління молодих композиторів,
його
послідовників —
К. Стеценка,
М. Леонтовича,
С. Людкевича, Якова Степового, В. Барвінського.
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1. Що нового з’явилося в музичному житті та освіті на
межі XIX-XX ст.?
2. Охарактеризуйте культурницьку діяльність М. Лисенка
на пізньому етапі.
3. Що нового з’явилося в тематиці, жанровій системі тво
рів М. Лисенка початку XX ст.?
4. Визначте новаційні стильові риси в духовній та камерновокальній творчості М. Лисенка.
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8.2. КO рO R о Ст [ f [ н Q о
Серед послідовників М. Лисенка Кирило Григорович
Стеценко (1882- 1922) був у безпосередніх контактах з
класиком української музики. М. Лисенко мав особливо
великий вплив на його світогляд і творчі принципи. Як і
М. Лисенко, К. Стеценко яскраво проявив себе в різних ді
лянках як композитор, хоровий диригент, музичний кри
тик, культурний діяч.
К. Стеценко народився 1882 р. у селі Квітки Канівсько
го повіту (нині Черкаської області) у бідній сім’ї художника-аматора. Змалку Кирило виявив зацікавленість живо
писом та музикою, тому в 1892 р. вступив у Києві до школи
художника Миколи Мурашка й одночасно до Софійської
духовної школи. Він продовжив освіту в Київській духов
ній семінарії (1897 - 1903). Ці духовні заклади давали й де
яку музичну освіту. У них функціонував хор, у якому співав
К. Стеценко. Крім того, він був ще й помічником регента
хору в Михайлівському монастирі. Завдяки цим духовним
осередкам К. Стеценко став добре обізнаним з українською
та російською церковною музикою. У його творчості цер
ковна музика потім зайняла особливо важливе місце.
Ще в роки навчання в семінарії у К. Стеценка форму
вався національно-патріотичний світогляд. Цьому сприя
ло середовище деяких семінаристів, які були прихильни
ками українського руху, брали участь у революційних ви
ступах 1905 р. Але найбільший вплив на К. Стеценка мала
особистість М. Лисенка, з яким він познайомився 1899 р.,
коли співав у його хорі. У цей час М. Лисенко формував
хорову капелу для третьої концертної подорожі. Він помі
тив обдарування К. Стеценка й зробив його своїм поміч
ником. Опікуючись К. Стеценком, М. Лисенко спрямову
вав юнака на шлях праці на ниві української музичної ку
льтури, радив йому записувати і вивчати фольклор.
М. Лисенко вважав, що після його смерті К. Стеценко про
довжить його справу. Так воно й сталося. Усією різнобіч-
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ною діяльністю К. Стеценко служив справі розвитку укра
їнської музичної культури.
Контакти К. Стеценка з М. Лисенком під час хорової
подорожі були особливо важливі у формуванні його по
глядів, естетичних засад та набутті професійних навичок
хорового диригента. У репертуарі капели була переважно
світська українська музика, зокрема, аранжування україн
ських народних пісень. Стихія української музики захопи
ла К. Стеценка. М. Лисенко був для нього прикладом
у справі розвитку української музичної культури, зокрема
популяризації української музики, народної пісні. Під час
концертної подорожі К. Стеценко переконався в необхід
ності таких заходів для піднесення музичної культури на
роду. Згодом він сам здійснював концертні подорожі з хо
ровою капелою по Україні.
У 1902 р. К. Стеценка призначили керівником семі
нарського хору, який на той час був одним із найкращих
у Києві. З цим хором К. Стеценко дав кілька концертів
уЛук’янівському народному домі. На концерті звучали
українські народні пісні, твори українських композиторів.
Після закінчення духовної семінарії К. Стеценко став
учителем музики та співу в Київській церковноучительській школі. З метою вдосконалення музичної
освіти він вступив у 1903 р. в Києві до музичної школи
Імператорського Російського музичного товариства (клас
композиції професора Є. Риба), а після відкриття музичнодраматичної школи М. Лисенка продовжує навчання в ній
(у класі професора Г. Любомирського).
Організація хорів і виконання ними української музи
ки для К Стеценка, як і для М. Лисенка та М. Леонтовича,
було важливою справою всього життя. Особливої популя
рності набув створений ним у 1903 р. київський Народний
хор (у ньому співали переважно робітники), концерти яко
го мали великий успіх. Виконання цим хором переважно
українських народних пісень в аранжуванні М. Лисенка та
К. Стеценка викликало в молоді зацікавленість народною
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піснею, пробуджувало національну свідомість. Зросла по
пулярність К. Стеценка як композитора.
У педагогічній діяльності в учительсько-духовній
школі К. Стеценко надавав значну роль народній пісні у
виховному процесі. У 1906 р. він уклав репертуарний по
сібник «Луна», у якому були переважно народні пісні.
Такий підхід до навчання в духовному закладі, у якому ку
льтивувалася церковна музика, був досить сміливим. Під
час перевірки навчання у школі ревізори Синоду зробили
такий запис: «Заметно увлечение малороссийскими пес
нями из сочинений Лысенко <...>». Це було порушення, бо
в циркулярі зазначалося: «Иметь наблюдение за тем, что
бы увлечение малороссийскими песнями и чтение ими
малороссийских книг не создали благоприятной атмосфе
ры для т. наз. “украинофильской агитации”»1.
Така спрямованість педагогічної діяльності, а також
виступи Народного хору з українським репертуаром були
причиною того, що К Стеценко став для влади неблагонадійною людиною. У період наступу реакції (1905 - 1907 рр.)
репресій зазнали українські діячі. Під такий обстріл по
трапила редакція газети «Громадська думка», яку влада
закрила. Під час обшуку в редакції були знайдені протоко
ли; вони свідчили, що там відбувалися зібрання, в яких
брала участь українська інтелігенція. Влада шукала полі
тичну організацію. 17-18 січня 1907 р. провели обшук і
арешти людей, які згадувалися у протоколах. Серед за
арештованих були й М. Лисенко та К. Стеценко. Але тоді,
мабуть, не знайшли нічого підозрілого, бо наступного дня
К. Стеценка та М. Лисенка відпустили. Однак цим скорис
талося церковне начальство, і в 1907 р. К. Стеценка адміні
стративно перевели, а по суті, вислали з Києва в глухе міс
то на Донеччині Олександрівськ-Грушевський (нині місто
Шахти), де він мав працювати в духовній школі. Це роби
1 Козицький П. Кирило Григорович Стеценко (Біографічний
нарис) // Музика. - 1923. -№ 2. - С. 12.
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лося для того, щоб ізолювати активного культурного діяча
від українського музичного життя в Києві.
Хоч такі переміни були для К. Стеценка важким уда
ром, але разом із цим у нього зміцнів дух протесту, про що
свідчить його творчість цього періоду (хор «Сон» на слова
П. Грабовського, романс «Коваль» на слова І. Франка).
Згодом за допомогою О. Кошиця К. Стеценкові вда
лося перейти на роботу до Білої Церкви, де він працював
учителем гімназії. У Білій Церкві К. Стеценко організував
концерти, у яких звучала українська та російська музика.
Регулярно писав рецензії на вистави Міського театру в Ки
єві творів російських та західноєвропейських композито
рів, на вистави Українського театру. Ці статті, які є свід
ченням зародження української музичної критики, стано
влять цінне джерело для дослідження музичного життя
тогочасного Києва.
У цей період громадська активність К. Стеценка про
явилася в організації разом із поетом Олексієм Ковален
ком нотного видання «Кобза», у якому мала друкуватися
нотна продукція Східної та Західної України. Він також
брав участь у підготовці Шевченківського ювілею, допома
гав збирати кошти на спорудження пам’ятника поетові.
К. Стеценка не могло задовольнити провінційне міс
то Біла Церква. Його тягнуло до Києва; він прагнув вдос
коналюватися як композитор. У Києві К. Стеценко зі своєю
родиною прожив один рік (кінець 1908 - 1909 рр.). Викла
дав у педагогічному та вчительському інститутах і в інших
закладах, писав рецензії до газети «Рада», іноді займався з
професором Г. Любомирським. Перевтомившись, він за
хворів і через матеріальні нестатки змушений був переїха
ти з Києва до міста Тиврів (нині Хмельницької області), де
викладав співи в духовному училищі. Тиврів сподобався
К. Стеценкові своєю чарівною природою. У цьому місті
композитор плідно працював: писав хори, романси.
До К. Стеценка в Тиврів влітку 1911 р. приїжджав
композитор Яків Степовий. Ще до їхньої зустрічі
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К. Стеценко написав статтю про вокальний цикл Якова
Степового «Барвінки», опубліковану в газеті «Рада» в
1910р. У цій статті чітко визначені пріоритети К. Стеценка
щодо української музики на тому етапі. На початку статті
він писав: «Українська музика за останні роки придбала
собі кілька щирих і талановитих адептів-композиторів.
Розпочата батьком української музики М. В. Лисенком ни
ва не залишилася без діячів; сім’я, що посіяв він, дає рос
лини — діяльність його має продовжувачів. Продовжувачі
ці розробляють ниву української музики, ідучи кожний
своїм шляхом, кожний — відповідно своєї вдачі і талантові,
але в більшості сходяться в одному головному принципі,
що возвістив М. В. Лисенко, — в обов’язковому націоналіз
мі музики. В українській музиці М. Лисенко утворив певну
школу, і завдання його духовних синів — розробляти і до
повнювати все, що до цієї школи буде відноситися. Більш
нового в українській музиці, більш повного, ніж дав нам
М. Лисенко, вигадувати нам зараз не пора. Дав би Бог скористати те, про що нам у своїх працях возвістив наш бать
ко, наш отаман — М. Лисенко»1.
Матеріальні труднощі змусили К. Стеценка шукати
нових місць для життя і праці. У 1911 р. він переїжджає в
село Голово-Русава Подільської губернії, де дістав пара
фію, і розпочалася його священицька діяльність. Але це не
завадило писати музику й займатися іншими справами.
Він завідував голово-русавською церковно-парафіяльною
школою. На період перебування К. Стеценка в ГоловоРусаві припадає його знайомство з М. Леонтовичем (це
село недалеко від Тульчина, де мешкав М. Леонтович), і з
цього часу почалася іхня щира дружба і взаємопідтримка.

1 Стеценко К. Українська музика («Барвінки» Я. Степового)
//Рада. — 1910.- № 15. К. Стеценко використовував термін «націона
лізм» (музики) у значенні національно увиразненої музики — так, як
цей термін використовують зарубіжні музикознавці.
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Після Лютневої буржуазної революції (1917) й пова
лення царату К. Стеценко виїжджає з Голово-Русави до
Вінниці, а через місяць - до Києва. Після того, як в Україні
до влади прийшла Центральна Рада, він запропонував ба
гато проектів: відкрити музичні школи в багатьох містах
України, кобзарську школу, Державний диригентський
інститут, створити Державну хорову капелу, заснувати
«Українське музичне товариство».
У складних умовах існування УНР здійснити ці про
екти за короткий час було практично неможливо. Але
К Стеценкові разом із його однодумцями вдалося заснувати
Перший український національний хор, яким керував він
сам, а також О. Кошиць. Разом з О. Кошицем К Стеценко
організував Республіканську капелу, яка виїхала 1919 р.
у велику концертну подорож по Європі та Америці, щоб по
знайомити весь світ з українською музикою.
Після встановлення в Україні радянської влади
К. Стеценко також залишався в центрі музичного життя.
Він працював на посаді завідувача музичної хорової секції
в «Дніпросоюзі». На цій посаді організував дві хорові ка
пели (Перша і Друга капели «Дніпросоюзу»). Наприкінці
1920 р. К Стеценко очолив Другу мандрівну капелу, яка
виступала з концертами по різних містах і селах України.
У програмі концертів були аранжування українських на
родних пісень, твори М. Лисенка, М. Леонтовича, Якова
Степового, О. Кошиця, М. Вериківського, К. Стеценка.
У надзвичайно важких побутових умовах, коли панували
голод і тиф, капела робила велику справу - ознайомлюва
ла простих людей із народу з високим мистецтвом. Але пі
сля повернення з подорожі виявилося, що «Дніпросоюз»
реорганізовано, і музично-хорову секцію ліквідовано.
К Стеценко залишився без праці й заробітку. Через це він
був змушений виїхати в село Веприк (біля Фастова), де діс
тав парафію УАПЦ й став служити священиком. Але й
у Веприку К. Стеценко займався організацією культурного
життя. Завдяки йому в селі виникла театральна трупа і
сільський хор, який виступав із концертами в різних селах.
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Активність К. Стеценка проявилася і в релігійній
сфері. Він був одним із поборників створення в Україні ав
токефальної православної церкви, входив до складу комі
сії, що займалася перекладами богослужбових книг із цер
ковнослов’янської мови на українську. К. Стеценко був
учасником Усеукраїнського Православного Церковного
Собору (жовтень 1921 р.), який проголосив автокефалію
Української Православної Церкви. На цьому Соборі звуча
ла його церковна музика.
У 1922 р. в Україні поширилася епідемія тифу, від
якого К. Стеценко передчасно помер. Зі спогадів дружини
композитора дізнаємося, що жили вони тоді у страшній
матеріальній скруті.
У к мF зиG $ськ%7 Gв $ч сG% К Стеценко звер
тався до таких тем, які його хвилювали як людину й гро
мадянина. Музика митця емоційно виразна, їй притаман
на щирість вислову, поетичність. У цьому він був типовим
романтиком. За складом свого таланту К Стеценко лірик. Саме ліричні та лірико-драматичні твори належать до
найкращих у спадщині митця. Для його ліричних образів
характерна психологічна заглибленість і ніжність почуттів.
Мелодика творів К. Стеценка відзначається наспівні
стю, однак він проявив свою майстерність і в мелодичній
декламації. Композитор надавав важливого значення по
ліфонії. Фактура його творів (хорових, для голосу із супро
водом фортепіано) часто має самостійні мелодичні лінії,
нерідко насичені хроматизмами. Для створення колорис
тичного звучання, експресії він використовував прийоми
пізньоромантичної гармонії. Стеценку-композиторові влас
тива лаконічність вислову, відшліфованість деталей,
рафінована витонченість.
Творча спадщина К. Стеценка досить велика. Він
проявив себе як вокальний композитор: писав хорову,
камерно-вокальну музику, опери, а також музику для театру.
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К. Стеценко був хоровим диригентом, і тому зрозуміла
його особлива увага до хорової музики, яку викону
вали насамперед керовані ним хори. На ній позначилося
його прекрасне знання можливостей хору, а на вокальній
музиці загалом - знання й відчуття можливостей голосу.
Тому мелодика творів К. Стеценка відзначається вокальніс
тю та природністю.
У хорових творах проявилася громадянська позиція
митця, і в низці його творів відображено ту суспільну ат
мосферу прагнення, захоплення й розчарування, в якій
жила тогочасна українська інтелігенція.
Хорова музика К. Стеценка національно увиразнена.
У нього є твори, близькі до народної пісенності, але
в більшості з них переважає індивідуально-авторське на
чало. Поряд із пісенною мелодикою у творах значне місце
займає мелодизована декламація. Композитор полюбляв
мелодичні хроматизовані лінії.
Музична драматургія твору часто розвивається в на
прямку драматизації. Розкриваючи складні колізії тексту,
К. Стеценко досяг у хоровому звучанні виразного
драматизму.
Композитор значно збагатив хорову фактуру, яка в
нього мелодизована, поліфонізована. Це дає йому можли
вість розкрити зміст твору з психологічною глибиною. Для
більшості його творів характерна диференціація хорових
партій. Завдяки цьому створюється нашарування різних
мелодичних ліній, зокрема, й контрастних.
Для хору К. Стеценко написав близько 200 творів.
Серед них найбільше аранжувань народних пісень (120).
Найкращі його аранжування, як і у творчості
М. Леонтовича, перетворювалися на оригінальні твори.
Особливо полюбляв К. Стеценко жанр колядок і щедрівок.
При їх аранжуванні він досягав поетичності, ніжної лірич
ності. Дуже популярною стала народна пісня «Павочка хо
дить» в його аранжуванні, яка справедливо вважається
перлиною української хорової лірики.
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Значне місце у творчості К. Стеценка займають і хори
на тексти різних поетів - акапельні й із супроводом фор
тепіано (40). Композитор писав хори на вірші українських
поетів - Т. Шевченка, Лесі Українки, П. Грабовського,
Олекси Коваленка, Олександра Олеся, М. Вороного та ін.
У хоровій музиці К. Стеценка помітний тісний зв’язок
творчості митця з суспільно-політичною ситуацією того
часу. Композитор не стояв осторонь від проблем життя
свого народу і вболівав за його долю. У цьому проявилися
його демократичні та патріотичні погляди. Він належав до
тієї когорти української інтелігенції, яка своєю творчістю
прагнула впливати на суспільні процеси, на свідомість
українського соціуму. Для цього особливо придатним був
хоровий жанр, бо саме українська музика в той час звучала
на хорових концертах, які були доступні для широкого ко
ла слухачів. Цим зумовлене те, що громадянська тематика
зайняла центральне місце в хоровій творчості К. Стеценка,
і основним її об’єктом став народ та його життя. Тема на
роду, України наскрізно проходить через усю хорову твор
чість композитора; у її втіленні відбувається еволюція в
ідейному, емоційно-образному та стильовому планах.
Уже в ранній період творчості К. Стеценко пише хори
з народною тематикою, у яких відображена важка доля
народу та України. Це стосується хорів «Бурлака», «Моги
ла» (1902) на тексти Б. Грінченка, а також хорової поеми
«Рано-вранці новобранці» на слова Т. Шевченка (1904).
У хорі «Бурлака» розкривається доля бурлаки, який заги
нув на чужині, у хорі «Могила» — важка доля України, а в
поемі «Рано-вранці новобранці» — драма селянської роди
ни. У цих творах К. Стеценко близький до народної стиліс
тики - використовує народнопісенні інтонації, особливості
народного багатоголосся, куплетно-варіаційну форму.
У них відчутне засвоєння традицій М. Лисенка в розкритті
народної тематики.
З 1905 року частіше з’являються хорові твори з гро
мадянською тематикою, які були відгуками на події сучас397
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носгі. У них змінюється інтонаційна сфера, образи, еволю
ціонують засоби виразності. У період 1905 - 1907 рр.
К. Стеценко написав хори «Содом» та «Прометей» на текс
ти О. Коваленка, а також «Заповіт» на вірші Т. Шевченка.
Використовуючи маршову жанрову основу в акапельному хорі «Содом», композитор передав стан протесту.
У тексті хору йдеться про важке життя народу, яке порівню
ється з «Содомом». У хорі можна відчути зв’язки з масови
ми революційними піснями, але є також і ладовоінтонаційні зв’язки з народною піснею (підвищений IV ст.
у мінорі, хроматизм на відстані). Дослідники припускають,
що цей хор був відіуком на розправу царату з народом у
1905 р. За життя композитора цей хор не був опублікований.
Суспільно актуальним для того часу був хор «Проме
тей» (у супроводі фортепіано). Образ Прометея з давньогрецького міфу для тогочасних митців символізував не
скореність борців за волю народу. Героїзм цих борців оспі
вується в хорі «Прометей». У ньому простежуються харак
терні драматургічні прийоми, які композитор використо
вував у творах наступних періодів. Це - поєднання двох
контрастних тематичних шарів у першому епізоді (хор
складається з трьох епізодів): у фортепіанній партії звучать
енергійні, закличні інтонації, а в партії хору — контрастний
тематизм із характерною для нього епічною розповідніс
тю, яка драматизується. Другий прийом - це розвиток за
кличних інтонацій фортепіанної партії, які стають темати
чним зерном, у хоровому звучанні в другому епізоді. Цей
епізод за текстом розкриває символіку образу Прометея.
Важливе суспільне значення мали й кантати, при
свячені М. Лисенкові («Слава Лисенкові»,
1903 р.),
«Шевченкові» (1910). Актуальною на той час була й канта
та «Єднаймося» на вірші І. Франка, у яких звучали закли
ки до возз’єднання українського народу.
Лірико-драматичний акапельний хор «Сон» (1908)
написаний на автобіографічний вірш П. Грабовського,
який був замучений на засланні. Як у вірші поета, так і в
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хорі розкрито важке становище в’язня та його мрія про во
лю. У музиці хору це передано одночасним зіставленням
двох контрастних емоційно-образних шарів, що звучать у
різних голосах. Так, на початку хору світло-лагідне зву
чання в партії сопрано (коливальний рух у межах мажор
ної терції) передає світлі настрої, які виникли у сні й
пов’язані з волею, а хроматична мелодична лінія в інших
голосах надає звучанню драматичного відтінку. Таке зістав
лення двох контрастних емоційно-образних шарів по го
ризонталі та по вертикалі простежується в усій цілісній
композиції. Крім того, протягом усього хору розвивається
той тематичний комплекс, який експонувався в першому
епізоді. Хор «Сон» був суголосний тим суспільнополітичним процесам, які відбувалися після репресій ца
рату в 1907 р.
Новаційними рисами відзначається хор «Хмари»
(в супроводі фортепіано, 1911р.) на слова М. Вороного.
Характерна для романтизму тенденція розкриття через
образи природи душевного стану людини простежується і
в ранній модерній поезії. У вірші М. Вороного страшні
хмари пов’язані з грізною силою, через яку особа позбав
ляється щастя й надії.
К. Стеценко зумів у хоровому звучанні виразно пере
дати навалу страшних хмар, завивання вітру, використо
вуючи відповідний тематизм, досягаючи ілюстративного
ефекту. У цьому хорі композитор застосував характерний
для нього прийом - напластування різних мелодичних лі
ній. Вони насичені хроматизмами, напруженими тритоновими інтонаціями. К. Стеценко продемонстрував великі
виразові можливості хору, значно збагатив хорову палітру.
У похмурих тонах і з підкресленим драматизмом роз
крита тема важкого становища народу в хорі «Над нами
ніч» на слова Олександра Олеся (із супроводом фортепіано,
1917 р.). У цьому хорі зіставляється пейзаж ночі, страшні
переживання людей зі світом їхніх мрій. Велика майстер
ність композитора проявилася в насиченні хорової фак
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тури мелодичними самостійними лініями з декламацій
ною мелодикою, напруженими інтонаціями. Хорова фак
тура диференціюється на різні персоніфіковані голоси.
Твір має ознаки драматичної сцени й належить до нова
торських явищ у хоровому мистецтві того часу.
Суспільні зміни викликали й появу хорів «публіцис
тичного» характеру з відтворенням емоційного стану ра
дості. До них належить акапельний хор «Радійте, співай
те» на текст Олександра Олеся (1918). У цьому гімнічному
хорі виражена радість із приводу здійснення мрій та на
дій - «живе Україна і вільний народ». В основі тематизму
хору енергійна інтонаційність, маршовий ритм. Це була
вже нова інтонаційна сфера, породжена новим часом, яка
згодом стала характерною для радянських масових пісень.
У 1920 р. К. Стеценко написав хор «Свобода, рівність і
любов» на текст П. Тичини. Разом із П. Тичиною він здій
снював поїздку по Україні з хоровою капелою. Це був важ
кий час після громадянської війни, панування розрухи, ко
ли людям жилося особливо важко, але вони з радістю ходи
ли на концерти капели. Усе це описав П. Тичина в книжціщоденнику «Подорож з капелою К. Г. Стеценка» (К., 1982).
У вірші П. Тичини прославляються люди, які бороли
ся за свободу. К. Стеценко у своєму творі зіставляє два конт
растні плани: величне звучання, пов’язане з образами под
вижників, та драматично-напружене (другий розділ), яке,
очевидно, передає ту складну ситуацію, що виникла у
20-х роках. Значною є роль фортепіанної партії в другому
розділі: вона відтворює стан невпевненості, тривоги. Це пе
редається і в репліках хорових голосів. Напружені інтонації
та гармонічні засоби створюють драматичне тло цього роз
ділу. Для цього твору К. Стеценка, як і багатьох інших,
характерна диференціація хорових голосів, поєднання конт
растних мелодичних ліній. У цьому творі проявилася майс
терність композитора у створенні великих хорових полотен.
К. Стеценко є також автором ліричних хорів. У них
розкривається індивідуальність митця як лірика. Компо
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зитор звертається до образів природи, через які переда
ються почуття людини, як наприклад, у хорі «То була ти
хая ніч» на слова Лесі Українки. Перша частина цього хору
сприймається як музична акварель. Музичними засобами
композитор ніби малює картину тихої ночі.
Одним із художньо довершених ліричних творів є хор
«Веснонько, весно» на слова О. Коваленка (із супроводом
фортепіано, 1911 р.). У романтичних традиціях веснянковий
пейзаж пов’язується з почуттям кохання. Композитор пре
красно передав «весняну атмосферу» в ніжно-ліричному
звучанні хору. Початковий тематизм хору, що звучить у
партіях сопрано та альтів, трохи подібний до народних вес
нянок, але це вже авторське переінтонування фольклорного
прообразу. Цей тематизм є основою для подальшого розви
тку хору. Його інтонації варіюються й розвиваються у фор
тепіанній партії та в різних голосових партіях хору. Для від
творення настрою «чари кохання» композитор використав
колористичні гармонії на органному пункті.
До найкращих хорових композицій К. Стеценка на
лежать духовні твори. Він написав дві Літургії (Літургія
Іоанна Золотоустого та Літургія для хору та народного спі
ву), Всенічну, Панахиду, Весілля та низку окремих церков
них творів.
Духовними творами К Стеценко, як і М. Лисенко та
М. Леонтович, започаткував новий етап розвитку церков
ної музики в Україні. Ці композитори свідомо ставили собі
за мету створити національно увиразнену духовну музику і
цього успішно досягли. Той струмінь ліризму, що характе
рний для романтичного стилю їхніх світських творів, своє
рідно проявився і в духовній музиці.
К. Стеценко був священиком, і тому не дивно, що йо
го твори пройняті релігійним духом і відповідають Бого
службовому чинові.
Серед духовних творів К. Стеценка виділяється його
Літургія Св. Іоанна Золотоустого (почав писати в 1907 р.,
завершив у 1910). Національна увиразненість цього літур-
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гічного циклу досягнута не цитатним використанням на
роднопісенних джерел, а глибоким їх перевтіленням і
створенням «українського духу». Композиторові вдалося
витворити український стиль духовної музики, позначе
ний романтичними стильовими рисами. У Літургії панує
не суворий аскетизм, а м’яко-лірична настроєва атмосфера
без надмірної почуттєвості.
Музичні частини Літургії, відповідно до Богослужбо
вого чину, поділяються на псалмодійні та співочі. У Літур
гії К. Стеценка переважає співоче начало. Навіть псалмо
дійні Єктенії часто мають лірично-розспівні каданси. У час
тині «Вірую» композитор переходить від псалмодійного
викладу до співочого, розкриваючи драматичні моменти
тексту. Літургія овіяна світло-радісними та ніжно-лірич
ними почуттями. В окремих її частинах простежується ме
лодика пісенного типу й досить часто лірична мелодика
широкого дихання.
У Літургії проявився талант К. Стеценка як мелодиста.
Вона приваблює і своїм гармонічним звучанням. У ній спо
стерігаються гармонічні особливості, пов’язані з народною
стилістикою: ладова перемінність, використання мінорної
домінанти як наслідок міксолідійського ладу (початок Літур
гії). Особливого колориту надають Літургії гармонічні бар
ви з використанням альтерованих акордів, домінантового
нонакорду, ланцюгів септакордів, колористичних звучань
унаслідок використання затримань, органних пунктів. Але
все це використано в міру і створило в Літургії зачаровуюче
звучання й духовний умиротворений стан.
У хоровій фактурі Літургії митець часто використовує
прийоми народного багатоголосся, що надало їй націона
льного колориту. Простежується й характерна для
К Стеценка в хорових творах фактура, насичена виразни
ми мелодичними лініями.
Композитору вдалося створити в Літургії відповідну
для церкви музично-емоційну ауру і своєрідно проявити
композиторський індивідуальний стиль.
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Літургія К. Стеценка та інші його духовні твори стали
невід’ємною частиною церковного репертуару в україн
ській церкві в наш час. Вони належать до найкращих над
бань українського музичного мистецтва й часто звучать у
концертному виконанні.
Своєю хоровою музикою К. Стеценко вніс чимало но
вого в українську музику і проклав нові шляхи в розвитку
цього жанру.
Як лірик К. Стеценко яскраво проявився в камер
но-вокальному жанрі (50творів). Композитор пи
сав на тексти різних українських поетів, але особливо йому
припала до душі поезія Олександра Олеся: на його вірші
написано більше половини творів. Звертався К Стеценко й
до віршів іноземних поетів — Генріха Гейне (в перекладі
Панаса Мирного), Костянтина Бальмонта. Крім пісень та
романсів, К. Стеценко писав і вокальні ансамблі та мело
декламації (популярний на той час жанр у Європі).
Камерно-вокальні твори К. Стеценка різні за темати
кою та стилістичними засобами. У деяких піснях та роман
сах він порушує суспільно актуальну тематику: сатира на
російське самодержавство в романсі «Цар Горох» (пере
спів В. Самійленка з П. Ж. Беранже), заклик до боротьби
за кращу долю в романсі «Коваль» (на текст І. Франка).
Така тематика звучить і в лірико-драматичних творах.
У них розкрито переживання людини через її гнітючий
стан у суспільстві («Квітчані сльози» на текст Бориса Грінченка), незадоволеність митця дійсністю («Душа болить»,
«І ви покинули» на вірші Олександра Олеся, «І золотої й
дорогої» на вірші Т. Шевченка).
Особливо приваблювала К. Стеценка любовно-лірич
на тематика. їй присвячена більшість камерно-вокальних
творів композитора. При її розкритті він звертався до текс
тів переважно Олександра Олеся та інших авторів. У цих
романсах вражає багата гама почуттів. У них почуття ко
хання розкрите з романтичною піднесеністю («О, не ди
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вуйсь», «Нащо, нащо тобі питати», «Небо з морем обняло
ся» на текст Олександра Олеся) або ніжно й поетично
(«Чому?» на вірші Олександра Олеся). В інших романсах
передано смуток і переживання через нерозділене кохання,
розлуку («Ти все любиш його», «Зустрітися, щоб зразу роз
лучитись», «Порвалися струни» на вірші Олександра Олеся).
У романсі «Моргана» на текст М. Вороного ніжне почуття
кохання розкрите через образи фантастичного марення.
Любовно-ліричні романси захоплюють щирістю почуттів,
поетичністю. До ліричних належать і романси пейзажного
типу, зокрема популярна «Вечірня пісня» (на вірші
В. Самійленка), а в любовно-ліричних романсах почуття
героя здебільшого суголосні з образами природи.
Мелодика пісень і романсів К. Стеценка тільки іноді
пов’язана з фольклорною інтонаційністю, як, наприклад,
у пісні
«Плавай,
плавай,
лебедонько»
(на
вірші
Т. Шевченка), у якій змальовано образ селянської дівчини.
Більшість же камерно-вокальних творів не мають прямого
зв’язку з фольклором. К. Стеценко в цьому жанрі не тільки
тонко відтворює емоційний настрій вірша: він музичними
засобами точно передає акцентуацію та інтонацію вірша,
виділяє ключові слова тексту. Але при цьому мелодика не
позбавлена вокального начала. Рівноправною з вокалом є
фортепіанна партія. У її мелодичних лініях, гармонії роз
кривається настрій і зміст тексту.
К. Стеценка приваблював і оперний жанр. Він
звернувся до сюжетів з української історії в операх «Поло
нянка», «Кармелюк», але вони, на жаль, залишилися не
завершеними.
Продовжуючи
традиції
М. Лисенка,
К. Стеценко створив дві дитячі опери: «Лисичка, Котик і
Півник» та «Івасик-Телесик».
Двічі звертався К. Стеценко до драматичної сцени
Лесі Українки, створеної за мотивами давньогрецької ле
генди «Іфігенія в Тавриді». Спочатку він написав на цей
текст мелодекламацію (для читця, хору та фортепіано), а
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в 1920 — 1921 рр. - оперу «Іфігенія в Тавриді». У драматич
ній сцені Лесі Українки не розкривається зміст усієї дав
ньогрецької легенди про Іфігенію, дочку грецького царя
Агамемнона. Іфігенію вели на страту, але волею богині
Артеміди вона була врятована від смерті й перенесена з
Еллади на чужу для неї землю - у Тавриду (Крим). Там
Артеміда зробила Іфігенію жрицею свого храму. Давньо
грецький поет Еврипід у трагедіях змальовує Іфігенію ге
роїчною жінкою-патріоткою, здатного на самопожертву
заради Батьківщини. Саме такий образ виведений і в дра
матичній сцені Лесі Українки та в опері К. Стеценка.
Структурними компонентами опери К Стеценка, як і
драматичної сцени Лесі Українки «Іфігенія в Тавриді», є
хори дівчат біля храму та монологи Іфігенії, у яких роз
крито боротьбу почуттів героїні. Життя на чужині їй здаєть
ся пеклом, і в якусь хвилину вона хоче заподіяти собі
смерть. Але, згадуючи Прометея, який заради людей пішов
на страждання, вона вирішує підкоритися обов’язку.
У суворому колориті співів дівчат, які уславлюють Артеміду,
композитор прагнув відтворити античний колорит. Контра
стом до нього є монолог Іфігенії, сповнений тривоги й пе
реживання. У партії Іфігенії К. Стеценко використав мелодизовану декламацію, якою дуже чутливо не тільки відтво
рено настрій тексту, а й чудово передано його зміст. Музич
ною мовою вокальної партії та оркестру емоційно розкрито
різну градацію почуттів героїні. Пізньоромантичні риси від
чутні в експресивній мелодиці та гармонії твору, а також і у
використанні багатьох лейтмотивів. «Іфігенія в Тавриді» оригінальний і новаторський твір для української музики
початку XX ст. Це перший зразок моноопери.
К. Стеценко писав також музику до драматичних вистав.
З його музикою до «Гайдамаків» за однойменною поемою
Т. Шевченка ставилася вистава в театрі Л. Курбаса.
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1. Визначте спільні творчі принципи К. Стеценка і
М. Лисенка.
2. У яких навчальних закладах К. Стеценко здобув музич
ну освіту?
3. Визначте сфери культурницької діяльності К. Стеценка.
4. Як у творчості К. Стеценка відбилася складна суспіль
но-політична атмосфера в Україні початку XX ст.?
5. Визначте характерні стильові особливості хорової му
зики К. Стеценка.
6. Яким чином проявилися нові стильові риси романтизму
в камерно-вокальній та оперній творчості К. Стеценка?
7. Як позначилися духовні освітні осередки, а також пара
фіяльна служба на творчості К. Стеценка?
8. Що характерно для нового стилю духовної музики
К. Стеценка?
ОFубл%к в(*% музич*% Gв $и
1. Стеценко К.
ри.-К., 1963.
2. Стеценко К.
К., 1963.
3. Стеценко К.
музика.-К., 1964.
4. Стеценко К.

Зібрання творів : у 4 т. - Т. 1 : Хорові тво
Зібрання творів : у 4 т. - Т. 2 : Солоспіви. Зібрання творів : у 4 т. — Т. 4 : Театральна

Хорові духовні твори. - К., 1997.

Рек ме*3 в(*( л%Gе$(Gу$(

1. Історія української музики : у 6 т. - Т. З : Кінець ХЕХ —
початок XX ст. — К., 1990. — 421 с.
2. Кирило Стеценко Спогади. Листи. Матеріали. - К.,
-475
1981.
с.
3. Пархоменко Л. Кирило Стеценко. - К., 2009. - 389 с.
4. Тичина П. Подорож з капелою К. Г. Стеценка (Щоден
ник).-К„ 1982.-261 с.
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8.3. МO Q о R а Л[ о н т о @ O W
Микола Дмитрович Леонтович (1877 - 1921) - компо
зитор непересічного таланту, який у розквіті творчих сил
був убитий, став жертвою тогочасної більшовицької влади.
Народився М. Леонтович у мальовничому регіоні Україні на Поділлі в селищі Монастирьок Брацлавського повіту.
Батько композитора - сільський священик, був освіченою
людиною, грав на різних інструментах, а мати дуже любила
українські народні пісні й чудово їх співала. Музичні здіб
ності М. Леонтовича, а також родинна атмосфера сприяли
тому, що музика стала його основним покликанням, а лю
бов до народної пісні він зберіг на все життя.
М. Леонтович навчався в духовних закладах: у духо
вній школі в м. ПІаргороді (1888 - 1892), у Подільській ду
ховній семінарії (1892 - 1899), де він поряд із загальною та
релігійною здобув і музичну освіту. Уже в роки навчання
проявилося його зацікавлення музикою: у семінарії він
керував хором, опанувавши гру на різних інструментах,
грав в оркестрі. Під час вакацій приїжджав до батьків у се
ло Білоусівка Брацлавського повіту і там записував народ
ні пісні. Закінчивши семінарію, М. Леонтович міг стати
священиком або вчителем. Він обрав другу професію і
працював у різних освітніх закладах: у сільській школі в
Чукові, у Тиврівському духовному училищі, у Вінницькій
церковно-учительській школі, у залізничній школі
м. Гришине на Донбасі, у жіночій єпархіальній школі
м. Тульчина. Таким чином, М. Леонтович працював у різ
них провінційних містах переважно на Поділлі, переходя
чи з однієї школи до іншої. Хоч йому доводилося виклада
ти різні предмети, проте основними для нього були уроки
музики та співу. Закоханий у музику, у народну пісню,
М. Леонтович прагнув це прищепити й своїм учням. Куди
б не закинула його доля, він організовував хори, оркестри,
а для хорів робив аранжування народних пісень. Його мож
на назвати музикантом-просвітником, який ніс музичну
освіту в народ.
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М. Леонтович був дуже вимогливим до себе. Часто,
не задоволений написаним, він створював різні варіанти
аранжувань однієї і тієї ж пісні1. Перша підготовлена ним
збірка хорових аранжувань народних пісень із Поділля за
лишилася рукописною. Друга збірка пісень із Поділля в
його аранжуванні була опублікована в Києві 1903 р. із при
святою М. Лисенкові. Хоч про його аранжування
М. Лисенко відгукнувся схвально, сам автор не був задово
лений цими творами, скупив тираж і знищив його.
М. Леонтович відчував потребу в новому підході до
хорового опрацювання народної пісні. І такий новий під
хід він згодом знайшов. Але з часом М. Леонтович відчув,
що йому потрібна ґрунтовна музична освіта. Протягом
1903 - 1904 рр. він буває в Петербурзькій співацькій капелі,
де слухає лекції. Там же займається з відомим теоретиком
Семеном Бармотіним (теорія музики, гармонія, поліфонія)
та Олексієм Пузиревським (хорове виконавство). Після ус
пішного складання іспиту (22 квітня 1904 р.) М. Леонтович
отримує свідоцтво регента церковних хорів. Для подаль
шого вдосконалення професійної майстерності влітку
1908 р. він їде в Москву і там знайомиться з Болеславом
Яворським — відомим ученим-теоретиком, у якого став
брати
консультації.
Упродовж
багатьох
років
М. Леонтович приїжджав до Б. Яворського на консультації
до Москви, а з 1916 р.- і до Києва, куди той переїхав.
Заняття з Б. Яворським сприяли вдосконаленню профе
сійної майстерності композитора. Це позначилося на по
дальших аранжуваннях народних пісень, у яких суттєву
роль стала відігравати поліфонія.
Тривалий час М. Леонтович не був відомий як ком
позитор. Він був дуже скромною людиною. Його сучасник
Ол. Чапківський відзначав, що М. Леонтович був «надто
1 КорнійЛ. Нотна рукописна спадщина Миколи Леонтовича в
Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського (До проблеми
текстологічного дослідження) // Записки Наукового товариства імені
Шевченка. - Т. CCLV1I1. - Львів, 2009. - С. 484 - 488.
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суворий до себе, бо деякі пісні обробляв на кілька років, н^
даючи нікому; цурався слави, боявся галасу»1. Ситуація
змінилася, коли хор Київського університету під орудою
О. Кошиця 1916 р. виконав аранжовану М. Леонтовичем
пісню «Щедрик». Слухачі були вражені цим твором, і від
тоді українська музична громадськість із великою увагою
ставилася до цього композитора, шануючи його талант.
Життя М. Леонтовича суттєво змінилося, коли він на
прикінці 1918 р. переїхав до Києва. Будучи людиною суспіль
но активною, патріотом української культури, він почав пра
цювати в різних її галузях. З 1919 р. М. Леонтович викладає в
Музично-драматичному інституті імені М. В. Лисенка, у На
родній консерваторії. Як інспектор у Музичному комітеті
Комісаріату Народної освіти, разом з іншими діячами пік
лується про організацію першого українського симфонічно
го оркестру, української хорової капели.
М. Леонтович був прихильником автокефалії україн
ської православної церкви. Разом із К. Стеценком він увій
шов до Всеукраїнської православної церковної ради, яка й
займалася питаннями автокефалії цієї церкви. Перше вико
нання його «Літургії» було приурочене до заснування пер
шої української парафії, і вона виконувалася в київському
Миколаївському соборі на Печерську 22 травня 1919 р.
У 1920 р. денікінські війська захопили Київ, і
М. Леонтович ви'іхав до Тульчина, де продовжував творчу
працю. У цей час він, крім аранжувань народних пісень,
писав хорові твори на тексти українських поетів: «Льодолом», «Літні тони», «Моя пісня», «Легенда», почав пра
цювати над оперою «На Русалчин Великдень». Компози
тор був у розквіті творчих сил, однак повного мірою зреа
лізувати свій талант не зміг. Його життя було раптово пе
рерване вбивцею - радянським чекістом Грищенком. Це
сталося 23 січня 1921 р. в батьківському домі у с. Марківці.
М. Леонтович належав до національно свідомої інтеліген
1 Чапківський On. Микола Леонтович.
Смерть // Музика. - 1923. - № 1. - С. 6.
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ції, а більшовицька влада розпочала репресивні дії пер
шою чергою саме проти таких людей.
М. Леонтович писав переважно в хоровому жанрі.
Його композиторські твори були тісно пов’язані з його ви
конавсько-хоровою, педагогічною діяльністю. Як послідов
ник М. Лисенка, М. Леонтович надавав особливої ваги ство
ренню національно ідентифікованої музики, і при досяг
ненні цього для нього пріоритетним був український
фольклор. М. Леонтович був закоханий у народну пісню ще
з дитинства. Композитор записував народні пісні, пошире
ні, перш за все на Поділлі, тобто в тому регіоні, де він наро
дився і працював. Багато пісень записував від селян, а та
кож від учнів та друзів. У музичному архіві М. Леонтовича1
зберігається чимало неопублікованих записів народних пі
сень, здійснених композитором12. Крім пісень із Поділля,
є фольклорні зразки з Київщини, Харківщини.
Основним жанром творчості М. Леонтовича стали
хорові аранжування українських народних пісень. Він аран
жував близько ста народних пісень, деякі - у різних варіан
тах. Для композиторського опрацювання брав пісні, які
сам записав, а також зі збірок українських народних пісень
А. Конощенка, К. Поліщука, К. Квітки та ін.
У виборі пісень для аранжування М. Леонтович на
давав перевагу ліричним, лірико-побутовим, календарнообрядовим пісням, тобто фольклорній ліриці. Ліризм,
очевидно, був близький духовному світові композитора.
Сучасники М. Леонтовича відзначали, що він був люди
ною великої шляхетної душі.
Як відомо зі спогадів, М. Леонтович спілкувався із
селянами, цікавився їхнім побутом, інтересами; це дало
йому можливість відчути народну душу й тонко передати
характер народної пісні.
1 Архів М. Леонтовича зберігається в Інституті рукопису Націо

нальної бібліотеки України імені В. 1. Вернадського.
2 Музичний архів М. Д. Леонтовича
каталог /
Л. П. Корній, Е. С. Клименко. - К., 1999.
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У жанрі аранжувань українських народних пісень
М. Леонтович спирався на закладені М. Лисенком прин
ципи, які полягали в тому, щоб якнайповніше розкрити
музично-образний зміст пісні, зберегти її індивідуальну й
національну своєрідність. У творчості М. Лисенка наміти
лися еволюційні тенденції в цьому жанрі (про що вже
йшлося), і він накреслив нові шляхи його розвитку.
М. Леонтович відзначав, що «розкладати пісню по
даних зразках, типах дуже легко, але завдання художника
інше — шукати нових форм, які б найкраще виявили ідею
пісні»1. Він став новатором у жанрі хорового аранжування
народної пісні. Якщо М. Лисенко в аранжуваннях точно
передавав словесний і музичний текст народної пісні, то в
М. Леонтовича простежується дещо вільне ставлення до
словесного тексту (заміна деяких слів, їх повторення).
Тобто намітилися тенденції дещо вільного трактування
народної пісні.
До найвиразніших новаційних ознак творів цього
жанру належить прояв індивідуальної ініціатив
ності - поєднання об’єктивно-народного з
суб’єктивно-авторським. Об’єктивно-народне, яке
було закладене в народній пісні, підкреслюється викорис
танням відповідних народних ладів, народного багатого
лосся (перемінна кількість голосів, розщеплення основної
мелодії на варіанти, чергування багатоголосних сполучень
з унісонами та октавами, консонансні звучання з перева
жанням терцій, квінт та підголоскові мелодичні лінії).
Суб’єктивно-авторське виявляється в розвитку «ідеї
пісні» (за словами М. Леонтовича), створенні власного ху
дожнього образу, який випливає з народної пісні. Тому
в його аранжуваннях посилюється драматизм, закладений
у народній пісні, привносяться психологічні нюанси.
У «Щоденнику» М. Леонтовича є запис, у якому роз
кривається його підхід до опрацювання фольклору:
«Досліди у народній музиці викликають до життя нові
1 Козицький П. Творчість Миколи Леонтовича // Творчість
М. Леонтовича. — К., 1977. - С. 10.
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форми гармонії та контрапункту, що органічно зв’язані із
народною піснею, бо пісня як художній удосконалений
твір дає не тільки одну мелодію, але таїть у собі всі музичні
можливості (гармонію, контрапункт і т. ін.)»1.
Народна пісня була поштовхом для створення автор
ського музичного контексту. Суб’єктивно-авторське начало
увиразнювалося в контрапунктичних мелодіях, які супро
воджували народну пісню (вона остинатно проводилася
протягом усього твору в різних голосах). Тобто композитор
створив полімелодичну хорову фактуру, у якій виділялися
мелодичні лінії - яскраві й емоційно виразні. Ці контра
пунктичні мелодії переводять народну оповідь в індивіду
ально-психологічне русло. У результаті поєднання різних
мелодій по вертикалі у низці творів гармонічна мова стає
новаційною (зростання затримань, використання септако
рдів першого, третього, шостого ступенів, різних нетерцієвих
поєднань),
як
наприклад,
в
аранжуваннях
«Із-за гори сніжок летить», «Коза». Лінеаризація хорової
партитури була новаторським явищем тієї доби.
М. Леонтович був блискучим майстром хорової коло
ристики, що проявилося в поєднаннях різних голосів і темб
рів, у протиставленні груп однорідних та різних голосів,
у використанні співу із закритим ротом, вигуків. Іноді ком
позитор імітує звучання народних інструментів: кози («Ду
дарик»), народного оркестру («За городом качки пливуть»).
Розкриваючи зміст пісні, М. Леонтович долав купле
тну форму, характерну для народних пісень, і створював
цілісну композицію, яка випливає з драматургії розгор
тання тексту. І форма його композицій найчастіше купле
тно-варіаційна, але є риси тричастинної форми. Аранжируючи народні пісні, М. Леонтович модифікував цей
жанр у хорову мініатюру на народній ос
нові. У його творах помітні ознаки народної жанрової
сцени («Коза», «Мак»), а деякі з них наближаються до хо
рової поеми («Піють півні», «Котилася зірка»).
1 Леонтович М. Пам’ятна книжка (Щоденник) // Микола Леон
тович. Спогади. Листи. Матеріали. — К., 1982. —С. 159 - 160.
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Як драматична розповідь звучить хор «Мала мати
одну дочку». Завдяки авторським мелодіям, які супрово
джують фольклорне джерело, композитор досяг глибокого
драматизму. У пісні йдеться про важку долю матері та доч
ки, з якої знущається її чоловік. Особливого драматизму
досяг композитор у четвертому куплеті пісні. Авторська
мелодія початку партії сопрано звучить як «крик душі»,
що випливає з тексту «ой п’є п’яниця, п’є гуляє».
М. Леонтович значно посилив драматизм, закладе
ний у народній пісні «Козака несуть», створивши траге
дійну музичну картину. У цій пісні передана картина по
хорону козака («козака несуть і коня ведуть, кінь голово
ньку клонить»). У сумній народній пісні відчутна маршова
хода, а коливним рухом мелодії ніби ілюструється текст —
«кінь головоньку клонить». Композитор створив до цих
слів контрапунктичну мелодію, яка виростає з мелодії на
родної пісні й передає траурну маршову ходу. Ця автор
ська мелодія стала вступом до пісні, звучить вона і в заве
ршенні твору в партії басів. Іншим авторським контрапун
ктом, теж пов’язаним з народною піснею, передано драму
дівчини («а за ним його дівчина білі рученьки ломить»).
Цей контрапункт спочатку звучить у партії тенорів, а потім
переходить до альтів і внаслідок хроматизації набуває осо
бливого драматичного відтінку
Інша, радісна емоційна сфера домінує в хорі «Щед
рик». Цей хор — високомистецьке досягнення, шедевр укра
їнської хорової музики. Він відомий у багатьох країнах світу.
Народна мелодія хору «Щедрик» стала популярною у СПІД
під назвою «Carol of Œhe Bells» («Колядка дзвіночків»).
Народна пісня «Щедрик» належить до архаїчних об
рядових пісень. На це вказує повторення протягом пісні
однієї невеликої поспівки (три звуки) з моторною ритмі
кою, виразні ознаки належності її до хороводних пісень.
Ця
поспівка
немовби
випромінює
енергію.
Для
М. Леонтовича вона стала тематичним зерном для ство
рення цілісного хорового твору, у якому немовби відтворе
но радісно-піднесену хорову сцену щедрування.
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Той заряд енергії, який є в народній поспівці, а також
її світла палітра увиразнюються у створеному композито
ром художньому образі, на її основі митець пише динаміч
ну композицію. Народна поставка остинатно проходить у
різних голосах. В авторському музичному супроводі увира
знюються три плани. Один із них - це акордове гетерофонне звучання, яким підкреслюється характер народної
поставки. У кульмінації, у партії сопрано («в тебе товар хо
роший») з’являється виразна авторська мелодія, яка виро
стає з народної поставки й більш яскраво передає радіснобадьорий настрій. Другий план пов’язаний зі згасанням
енергії руху, і в авторській мелодії висхідного руху
з’являються ліричні відтінки («в тебе жінка чорноброва»).
Третій план - це витримані протяжні звуки з низхідною
мелодичною лінією (в альтів, тенорів, а наприкінці твору у басів). Цим статичним фоном створюється немовби фун
дамент для стрімкого руху в інших голосах. Активний роз
виток народної поставки в авторських мелодичних лініях
свідчить про прояв у цій хоровій мініатюрі симфонічного
мислення композитора.
Найкращі з хорових аранжувань народних пісень
М. Леонтовича є невмирущим скарбом української хорової
музики. Протягом XX і на початку XXI ст. українські хоро
ві колективи незмінно включають їх у свій репертуар.
У доробку М. Леонтовича є й аранжування колядок
(«Пречистая Діво», «На Ордані тиха вода стояла», «У на
шому дворі», «Що то за предиво», «Небо і земля»), які на
були значного поширення в сільському та міському сере
довищах. В опрацюванні колядок, як і інших народних пі
сень, М. Леонтович використовував поєднання акордовогармонічного викладу зі специфічними ознаками народ
ного багатоголосся. У колядці «Що то за предиво» виділя
ються авторські мелодичні лінії.
М. Леонтович зробив також аранжування записаних
П. Демуцьким псальмів, які мають релігійний зміст («Од
Івана Богослова», «Сказав Господь своїм Духом», «Ой горе
мні, грішнику»). У них композитор також використовував
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стилістику народного багатоголосся; простежується й мелодизація фактури.
Поряд з аранжуванням народних пісень, колядок,
псальмів М. Леонтович значну увагу приділяв і піснеспівам
до Богослужіння. На початку XX ст. (1906 - 1908 рр.) він на
писав окремі номери до «Всенічної Служби» («Нині отпуіцаєши», «Світе тихий», «Господи, возвах»), У піснеспіві
«Світе тихий» він здійснив аранжування київського наспіву.
У 1919 р. М. Леонтович написав найкращі духовні
твори: Літургію та «Подячний молебень». Порівняно з
українською богослужбовою музикою другої половини
XVIII ст. (Д. Бортнянського, М. Березовського, А. Веделя),
Літургія М. Леонтовича - це новий етап розвитку духовнорелігійної музики. Композитор успадкував від своїх попе
редників відтворення в богослужбовому співі ліричної по
чуттєвості. Але вона в М. Леонтовича має індивідуальне
забарвлення. Уже композитори другої половини XVIII ст. у
своїй богослужбовій музиці подекуди інкрустували народ
нопісенні інтонації, що надавало їхнім композиціям деякої
національної специфіки, але тільки в богослужбових тво
рах М. Леонтовича та К. Стеценка національне забарвлен
ня набуло більшої виразності. Це проявилося не тільки в
перевтіленні деяких народнопісенних інтонацій, а й у ви
користанні типових ознак народного багатоголосся та у
характері ліричного співу.
М. Леонтович писав Літургію для співу в церкві. Для
нього багато важили ритуальні традиції Богослужіння, яких
він дотримувався. У зв’язку з тим, що в Богослужбовому
співі важливе значення має слово, у більшості частин Літур
гії домінує мелодика силабічного типу (на один склад при
падає один звук). У Літургії, відповідно до Богослужбового
ритуалу, є частини псалмодійного та співочого характеру.
У псалмодійних піснеспівах використовується мелодія з ре
цитацією на одному звуці. Це може бути акордовий виклад
або виконання соло. До таких частин належать Єктенії,
«У царстві Твоїм» (без вступу), «Вірую», «І духові твоєму».
Але хоч псалмодія й домінує, композитор вдається у цих
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частинах і до ліричної наспівності. Це простежується в розспівних кадансах із мелодизованою фактурою (в окремих
Єктеніях, «Слава Отцю і Сину», «І духові Твоєму»). Велично
звучить рецитація на одному звукові у виконанні соліста на
тлі хорових педалей зі зростанням висотного рівня цих двох
планів. У «Вірую» рецитація завершується акордовим зву
чанням усього хору, що сприймається як підсумок і водно
час як кульмінація частини.
Більшість співочих номерів Літургії М. Леонтовича
мають ліричну емоційну образність («Отче наш», вступна
частина «У царстві Твоїм», «Святий Боже», «Тобі співає
мо», «Милість спокою», «Херувимська пісня», «Єдинородний Сине», «Благослови душе моя, Господа»), яка роз
крита без надмірної чуттєвості. Ця лірична сфера овіяна
любов’ю, ніжністю й теплотою, духовні співи ніби промов
ляють до серця прихожан. Така «тиха», ніжно-лірична му
зика повною мірою відповідає Богослужбовому ритуалу,
але в ній проявилася й індивідуальність композитора як
тонкого лірика. Мелодика співочих номерів буває різною.
В одних частинах декламація поєднується з мелодикою
широкого дихання, навіть при силабічному типі мелодики
(«Отче наш»), в інших частинах мелодика наспівна
(«Святий Боже», «Херувимська пісня», «Тобі співаємо»).
У створенні ліричної образності значну роль відігра
ють виразні мелодичні лінії в різних голосах, супутні до
основної мелодії. Поряд із використанням стилістики на
родного багатоголосся у творах М. Леонтовича простежу
ються імітації, контрапунктичні мелодії, а початкова час
тина «Достойно і праведно» наближається до фугато.
Серед співочих частин, відповідно до їх ритуального
призначення, деякі мають урочисто-величавий характер
(«Свят, свят, свят, Господь Саваоф», «Єдин свят, един
Господь»).
У багатьох частинах Літургії М. Леонтовича відчутна
національна специфіка, але найбільш яскраво національ
ний колорит передано в «Достойно є». Початок цієї части
ни імітує звучання церковних дзвонів. У мелодії першої та
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середньої частин (тричастинна форма) виразно відчутні на
роднопісенні інтонації. Щодо першої теми, то композитор
зазначив у рукописі, що використав мелодію з Галичини.
Важко визначити, чи це була мелодія церковного піснеспіву, чи народна. Однак початковий мелодичний зворот пер
шої теми трапляється в українських народних піснях.
Емоційна виразність музики Літургії, її лірична на
повненість і національна специфічність свідчать про прояв
у ній ознак національно-романтичного стилю.
Літургія М. Леонтовича, як уже відзначалося, відпо
відна Богослужбовому ритуалові і водночас вона є високо
художнім явищем. Донині вона звучить в українських пра
вославних храмах.
У доробку композитора є невелика кількість світ
ських оригінальних творів. Серед них хори:
«Льодолом», «Літні тони» на тексти Григорія Чупринки,
«Моя пісня» на вірші Кемарія Білиловського, «Легенда»
на текст Миколи Вороного. Найкращі серед них — «Льодо
лом» та «Літні тони». Це своєрідні хори-картини. У хорі
«Льодолом» втілена картина боротьби за волю народу в
алегоричних образах льодолому, а також могутнього
Дніпра, що вирвався з криги. Хор відзначається динаміч
ністю, романтичною піднесеністю. У музиці передано різні
емоційні стани: боротьби, пробудження від сну, торжества
перемоги. Хор «Літні тони» - це музичний пейзаж україн
ського села. У музиці він відтворений у романтичній ніж
но-ліричній образності з використанням колористичної
гармонії, поліфонічних елементів, різноманітної вокальної
тембрової колористики.
Особливості музичного обдарування М. Леонтовича
як тонкого лірика проявилися в його незакінченій опері
«На Русалчин Великдень» (одна дія). В основу лібрето по
кладена казка відомого українського поета і фольклориста
Б. Грінченка. Спочатку на текст цієї казки композитор на
писав дитячу оперету для шкільних гуртків, яку з успіхом
виконували діти. Згодом він став компонувати оперу. У ній
протиставляються два світи: реальний і фантастичний.
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Реальний світ представляє персонаж Козак, а фантастич
ний — міфологічні образи русалок. Дія в опері досить ста
тична. Блукаючи понад Дніпром, Козак підгледів русалок,
які виринули з води. Вони танцюють хоровод і розповіда
ють про своє трагічне життя. Русалки не задоволені, що
Козак зважився підгледіти їхні ігри. Якщо він не розгадає
загадку, то на нього чекає небезпека. Козака рятує одна
Русалка, яка ще не забула земного життя й закохалася в
нього.
Опера складається із завершених номерів: арії та пісk ні Козака, сольних пісень русалок, їхніх хорів і танців. Крім
І окремих номерів, є й наскрізні сцени. В опері використано
І речитативи й мелодекламацію. Інструментальна тема
вступу відіграє роль лейтмотиву. Найяскравіше в опері
втілений фантастичний світ русалок. У їхній музичній ха
рактеристиці простежуються два плани: один із них від
значається простотою, інтонаційність близька до народно
пісенної стилістики; другий - має ускладнену гармонію,
яка зачаровує своїм колоритом, а іноді дисонуючі звучан
ня передають тривожність, драматизм ситуації. Гармоніч
на мова в опері відзначається новизною, у ній простежу
ються пізньоромантичні та імпресіоністичні риси, що сві
дчить про наявність у музиці М. Леонтовича неороманти
чних стильових рис. Редактор видання цієї опери
Я. Юрмас (Юрій Масютин) у примітці відзначив, що
■«складність і гострота засобів музичного вислову деяких
номерів опери перевершує все те, що було створено в укра
їнській музиці до 1919 -1920 рр.»1. У редакції С. Людкевича
опера була поставлена 1947 р. у Львові, а в редакції
М. Скорика — 1977 р. у Києві.
Оригінальні світські твори свідчать про великий по
тенціал М. Леонтовича. Його талант, без сумніву, міг би
проявитися і в цих жанрах, якби не трагічна смерть ком
позитора.
1 Леонтович М. Музичні твори. Збірник VIII. Зредагував і при
мітки подав Я. Юрмас. - X. - К., 1931.
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З(FиG(**' % з(в3(**' 3л' с(м к *G$ лI
1. Які естетичні засади і творчі традиції М. Лисенка про
довжував М. Леонтович у своїй музиці?
2. У яких напрямах відбувалася культурницька діяльність
М. Леонтовича?
3. Визначте новаційні риси хорових аранжувань народних
пісень М. Леонтовича.
4. Охарактеризуйте специфічні стильові риси духовної
музики М. Леонтовича.
5. Визначте новаційні стильові риси в опері «На Русалчин
Великдень».

ОFубл%к в(*% музич*% Gв $и
1. Духовні твори М. Леонтовича. — К., 1993.
2. Леонтович М. Хорові твори. — К., 1977.
3. Леонтович М. Хорові твори. — К. 2005.
4. Леонтович М. На Русалчин Великдень. — К., 1980.
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1. Завачьнюк А.
Микола
Леонтович.
Дослідження.
Документи, Листи. — Вінниця, 2002. — 270 с.
2. Микола Леонтович. Спогади, листи, матеріали /упоряд.^
В. Ф. Іванов. — К., 1982. — 238 с.
3.1. Науковий вісник Національної музичної академії
України. — Вип. 65 : Спадщина майстрів. — Кн. З : Гордійчук М.
Микола Леонтович — К., 2007. — 147 с.
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5. Творчість
М. Леонтовича
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В. Золочевський. — К., 1977. — 199 с.
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8.4. Ст а н іA R а @ Лю д Q [ @ O W
У Західній Україні на зламі XIX - XX ст. працював у
різних сферах музичної культури Станіслав Пилипович
Людкевич (1879 - 1979) - видатний композитор, фолькло
рист, музикознавець, педагог, диригент, музично-громад
ський діяч. Його естетичні й творчі принципи, стильові
орієнтири сформувалися переважно в перших десятиліт
тях XX ст.
Про С. Людкевича можна сказати тими самими сло
вами, якими він характеризував М. Лисенка: він мав
суспільну душу. С. Людкевич переймався тим, що
його народ був національно поневоленим, уболівав за роз
виток української музичної культури. Його турбував недо
статній професіоналізм галицьких композиторів, вико
навців, музичних критиків та музикознавців. Уся його високопрофесійна багатогранна діяльність сприяла поступо
вому розвитку української музичної культури, подоланню
її провінційності й піднесенню до європейського рівня.
С. Людкевич на початку XX ст. — організатор, активний
учасник музичного життя. Його критичні статті впливали
на музичну свідомість соціуму. Тобто С. Людкевич був у
центрі музичного життя Галичини початку XX ст., як
М. Лисенко на Сході України (через заборони влади у
М. Лисенка умови діяльності були складнішими).
Композиторська творчість С. Людкевича — це видат
не явище не тільки української, а й європейської музики
загалом. С. Людкевич з пієтетом ставився до музичної
спадщини М. Лисенка. Вона була для нього зразком у
створенні національної ідентичності в музиці. Він, як і
М. Лисенко, ретельно вивчав фольклор і перевтілював йо
го стилістику у своїй творчості. Національної специфіки
він досягав не тільки звертаючись до фольклору, а й гли
боко відчуваючи національну ментальність, національний
характер, який у його музиці проявився в героїчній, ліри
чній та гумористичній сферах.
С. Людкевич зумів асимілювати досягнення музики
пізнього європейського романтизму (творчість Р. Вагнера,
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Ф. Ліста, Р. Штрауса) і проявити авторську самобутність у
пізньоромантичному стильовому напрямі. Хоч національна
своєрідність простежується в усіх творах композитора, але
за тематикою, як і в інших романтиків, їх можна поділити на
дві групи: в одних творах переважає народно-національна
тематика (народно-образна сфера, національно-визвольні
мотиви), а в інших - універсальна, типова для багатьох ро
мантиків (любовно-лірична сфера тощо). С. Людкевич на
лежить до лисенківської школи, проте в його творчості яск
раво проявилися індивідуальні стильові риси. Для творчої
індивідуальності С. Людкевича рівною мірою характерна ге
роїчна та лірична музична образність. Героїчне в нього часто
пов’язане з утіленням ідеї національного визволення. І у ве
ликих полотнах композитор проявив себе як митець-трибун
(насамперед у кантаті-симфонії «Кавказ»). Багатоманітною є
лірична сфера в його творчості, яка пов’язана з любовною
тематикою, з образами природи. У творчості С. Людкевича,
як і інших українських композиторів початку XX ст., просте
жується розвиток індивідуально-суб’єктивного чинника і за
родження неоромантичних рис.
С. Людкевич часто звертався до тих самих ідей, тем,
образів, які були і в М. Лисенка, але розкривалися вони з
яскравим виявом індивідуальності митця, з розширенням
музичної образності та стилістики і з новим почуттєвим
спектром. Музика С. Людкевича емоційно наснажена. їй
притаманні тривалі емоційні нагнітання, контрасти героїч
ного та ліричного. С. Людкевич — майстер великих музичних
полотен (кантат, симфонічних поем), а також ніжних лірич
них мініатюр (пісень, романсів, інструментальних творів).
Народився С. Людкевич у місті Ярославі в Галичині
на споконвічних українських землях, які тоді належали до
Австро-Угорської імперії, а нині входять до Польщі. Батько
композитора був учителем гімназії, мати добре грала на
фортепіано й була його першою вчителькою. Початкову
освіту С. Людкевич здобув у ярославській гімназії (1891 1897 рр.). Там великого значення надавали вивченню мов
(латинської, грецької, німецької), а також античної та за
хідноєвропейської літератури. Навчали й української мови
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та літератури. У гімназії була також можливість займатися
музикою; існував хор та інструментальна капела. У період
навчання в гімназії С. Людкевич почав компонувати музи
ку й написав чимало творів.
Особливе значення для становлення С. Людкевича
як особистості та для його освіти мав переїзд до Львова й
навчання у Львівському університеті у 1898 — 1901 рр. (спе
ціальність — українська філологія). У цей час він формува
вся як учений-філолог. У студентські роки написав працю
«Панщина і її скасування в русько-українських народних
піснях». На початку XX ст. у часопису «Молода Україна»
було опубліковано його розвідку «Про основу і значення
співності в поезії Тараса Шевченка». У цій праці вперше
порушено важливу проблему, і слушні міркування моло
дого дослідника не втратили актуальності й у наш час. Під
впливом відомого вченого-фольклориста — учителя
С. Людкевича в університеті Олександра Колесси у компо
зитора з’явилося наукове зацікавлення українським фоль
клором, яке тривало протягом усього життя.
У 1902 р. С. Людкевич був обраний членом Етногра
фічної комісії Наукового товариства імені Тараса Шевченка,
у якій активну участь брав І. Франко. За дорученням цієї
комісії С. Людкевич протягом 1901 — 1903 рр. розшифрував
дві тисячі українських народних пісень, які вперше в Украї
ні записав на фонограф фольклорист Иосиф Роздольський.
Із цих пісень (1544) С. Людкевич підготував до друку дво
томну збірку під назвою «Галицько-руські народні мело
дії», опубліковану в 1906 — 1907 рр. Це — унікальне видан
ня, у якому охоплено величезний масив музичного фольк
лору Галичини.
Атмосфера Львова, який був центром Галичини і в
якому зосереджувалося політичне, громадське та культур
не життя, позитивно впливала на С. Людкевича. У цьому
місті на початку XX ст. активізувалася соціальна та націо
нально-визвольна боротьба. С. Людкевич був серед студе
нтів, які об’єдналися в товариство «Академічна громада».
Молодь цього товариства підтримувала тісні зв’язки з
І. Франком, який мав значний вплив на її виховання. У цей
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час формувалися погляди С. Людкевича як патріота й де
мократа. Відданість українській ідеї, вболівання за долю
української культури й активна діяльність, спрямована на
її розвиток, стали визначальними рисами його особистос
ті. Це зумовило його різнобічну діяльність.
У Львові С. Людкевич удосконалював свою музичну
освіту. Він як вільний слухач відвідував лекції директора
польської Львівської консерваторії — композитора Мечис
лава Солтиса, брав у нього індивідуальні консультації.
Проходячи військову службу у Відні (1903 — 1904 рр.),
С. Людкевич мав можливість відвідувати концерти у філар
монії, спектаклі в оперному театр. Він слухав твори Ріхарда
Штрауса, Густава Малер та ін. Удруге С. Людкевич приїхав у
Відень спеціально для здобуття належної музичної освіти.
Протягом півторарічного перебування у Відні (1907 —
1908 рр.) С. Людкевич значно збагатив свої музичні знання.
Він став слухачем Музично-історичного інституту, який
працював на базі філософського факультету Віденського уні
верситету. Цей інститут був заснований очільником віден
ської музикознавчої школи Гвідо Адлером, і С. Людкевич
слухав цикл його лекцій. Крім того, С. Людкевич приватно
займався композицією та інструментовкою в австрійського
композитора й диригента Олександра Цемлінського, який
був також учителем А. Шенберга. В О. Цемлінського
С. Людкевич
пройшов
також
курс
диригування.
О. Цемлінський заохочував молодого митця модернізувати
свій стиль, хоч і не в напрямку атональної музики.
С. Людкевич бував із О. Цемлінським на концертах
А. Шенберга та інших віденських композиторів1.
У Відні С. Людкевич вивчав поліфонію у професора
інституту Германа Греденера, відвідував лекції з аналізу
музичних форм в Альфреда Ореля, займався палеографією
тощо. У середині 1907 р. С. Людкевич прочитав у Музич
ному інституті доповідь про слов’янську пісенну форму.
У Відні він написав дисертацію «Два причинки до питання

1 Штундер 3. Станіслав Людкевич. Життя і творчість. - Т. 1.—
Львів, 2005. -С. 192.
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розвитку звукозображальності», у якій розглядалася проб
лема програмності в музиці на матеріалі західноєвропей
ської та української музики. Г. Адлер, як науковий керів
ник дисертації, дав їй схвальну оцінку. На підставі іспитів і
дисертації С. Людкевичу присвоїли науковий ступінь док
тора філософії в галузі музики (1908).
С. Людкевич написав чимало музикознавчих праць і
став одним із засновників українського музико
знавства. Перші його статті з’явилися на початку XX ст.
у мистецькому часопису «Артистичний вісник» за 1905 р.,
який він редагував разом із художником Іваном Трупіем.
На початку XX ст. С. Людкевич став активним музи
чно-культурним діячем. Численними були його виступи як
хорового диригента (у хорах «Львівського Бояну», товари
ства «Сокіл»), починаючи зі студентських років. Хорові
концерти, керовані С. Людкевичем, сприяли поширенню
української хорової музики на теренах Східної Галичини.
Важливою була діяльність С. Людкевича як організа
тора української музичної освіти в Галичині. Він був од
ним з ініціаторів заснування в 1903 р. у Львові Вищого
музичного
інституту
імені
М.Лисенка.
З 1910 р. він працював директором цього інституту, викладав
там музично-теоретичні дисципліни. Значною була діяль
ність С. Людкевича у 20 — 30-ті роки як інспектора Вищого
музичного інституту. Він брав участь в організації філій ін
ституту в багатьох містах Західної України. Це мало велике
значення в поширенні музичної освіти на цих землях.
Дуже плідною була к мF зиG $ськ( Gв $ч%сGь
С. Людкевича наприкінці XIX — на початку XX ст. До
20-х років XX ст. він написав багато (понад сто) творів у
різних жанрах.
Уже з раннього періоду творчості провідною для
С. Людкевича стала тема боротьби народу за волю.
У 1898 р. він пише хор «Вічний революціонер» на текст
І. Франка. Цей твір був виконаний на ювілейному вечорі,
присвяченому поетові. Ідею народного визволення компо
зитор прагнув розкрити й на прикладі історії єврейського
народу в опері «Бар Кохба», яку почав писати 1901 р., але
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вона залишилася незавершеною. У 1905 р. під впливом по
літичних подій у Росії С. Людкевич на свій вірш «Гряде
пора» пише драматичну картину «Останній бій» для чоло
вічого хору в супроводі оркестру.
Найбільш яскраво ідея національного визволення
прозвучала в кантаті-симфонії «Кавказ» для
мішаного хору та симфонічного оркестру на текст поеми
Т. Шевченка. Кантата стала найкращим твором компози
тора в цьому жанрі й знаковим музичним явищем усієї
української музики XX ст.
Для кантати-симфонїї С. Людкевич обрав початко
вий розділ Шевченкового твору, у якому вже виразно про
звучала національно-визвольна ідея. Т. Шевченко в поемі
затаврував загарбницьку, колоніальну політику царського
самодержавства на Кавказі, а тим самим і в Україні. Він
утвердив думку про непереможність народу, який захищає
свою волю.
Текст
поеми
Т. Шевченка
«Кавказ»
захопив
С. Людкевича ще в 1898 р. Але він розумів, як нелегко інте
рпретувати на належному рівні поезію Т. Шевченка в музи
ці. Прикладом для С. Людкевича був М. Лисенко.
С. Людкевич намагався осмислити проблему музичної інте
рпретації поезії Т. Шевченка з філологічного та музичнотеоретичного погляду. У 1901 р. він пише ґрунтовну статтю
«Про основу і значення співності в поезії Т. Шевченка»1.
Композитор відразу задумав писати чотиричастинну кантату-симфонію, гіле через велику вимогливість до себе робота
затягнулася на 12 років: у 1901 р. С. Людкевич створив другу
частину кантати-симфонії «Молитва» (виконана у 1902 р.),
у 1905 р. написав першу частину «Прометей», у 1909 р. — че
тверту «Борітеся» і тільки в 1913 р.— третю частину
«Хортам і гончим слава». Протягом цього 12-річного періо
ду він вдосконалювався як фольклорист і композитор і ніби
дозрівав до створення такого великого вокально1 Людкевич С. Про основу і значення співності в поезії
Т. Шевченка // Людкевич С. Дослідження, статті, рецензії, виступи:
у2т.-Т. І.-Львів, 1999.-С. 218-237.

425

На зламі століть
симфонічного полотна. Дослідниця творчості С. Людкевича
3. Штундер відзначає, що він не зупинявся на досягнутому,
удосконалював ті окремі частини, які вже виконувалися1.
Отже, це була тривала й кропітка робота.
Ідею національного визволення, яка вже була втіле
на не в одному творі М. Лисенка (зокрема в кантаті «Б’ють
пороги», хоровій поемі «Іван Гус», у народних сценах опе
ри «Тарас Бульба»), С. Людкевич розкрив у «Кавказі» на
новому рівні, що відповідало революційному духові часу.
Революційні події 1905 р., які відбулися в Росії, сколихнули
й передову українську громадськість, зокрема й галицьку, і
пробудили надії на визволення. Працюючи над першою
частиною «Кавказу» «Прометей», С. Людкевич поставив
підпис «Присвята російським революціонерам» (він мав
на увазі не тільки російських, а й українських і всіх, хто ви
ступив тоді проти царської влади Росії)12. У кантатісимфонії прекрасно передано дух поеми Т. Шевченка, її
національно-визвольну ідею. Твір вражає своєю монумен
тальністю й величністю, що зближує його з ораторією.
Головний образ кантати-симфонії - це народ - страждаю
чий, невмирущий, протестуючий, героїчний. Цей образ
проходить через усі частини твору. Йому протиставлено
образ самодержавства («батюшки царя»), утілений у сар
кастично-гротескних тонах.
Драматургія всієї кантати-симфонії та кожної части
ни побудована за динамічним принципом: від відтворення
емоційного стану страждання народу до протесту й утвер
дження героїки та віри в перемогу.
Т. Шевченко у своїй поемі використав античний образ
Прометея, який викрав вогонь і віддав його людям. За це
він був прикутий до скелі в горах Кавказу, де гірський орел
«що день божий добрі ребра й серце розбиває», але воно
постійно оживає. Під цим алегоричним образом поет розу
мів страждання народу, який, незважаючи на муки в нево

1 Штундер 3. Станіслав Людкевич. Життя і творчість. — Т. 1. — Львів,
2005.-С. 450.
2 Там само. — С. 169.
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лі, невмирущий. Протягом майже всієї кантати-симфонії
емоційно виразно передано народні страждання й народ
ний біль. Це розкрито вже в першій темі оркестрового всту
пу- у темі Прометея, що уособлює страждання народу
(далі - тема страждання). Цей драматичний образ змальо
ваний висхідним ямбічним мотивом із хроматичним рухом
секстакордів і підкресленням низхідної секунди як інтонації
«стогону» на дисонуючому звучанні затриманого альтерованого акорду. Цей мотив стане лейтінтонацією і з різними
модифікаціями буде звучати і в інших частинах твору.
Контрастною є друга тема, яку дослідники називають
темою гір (у хоровому виконанні вона звучить зі словами
«За горами гори»). Але відповідно до тексту — «гори, кровію политі», ця тема асоціюється з образом знедоленої Ба
тьківщини. У цій темі спостерігається близькість до на
родної пісенності; розвиваючись, вона драматизується й
набуває протестного емоційного звучання. Так само зву
чить і тема страждання (інтонації стогону) на fortissimo.
Таким чином, уже в оркестровому вступі намічається
основна драматургічна концепція кантати-симфонії: від
страждання до протесту.
Композитор поєднує в кантаті-симфонїї наскрізний
принцип розвитку з епізодичною побудовою. Так, в основі
першого епізоду першої частини «Прометей» зіставляєть
ся епічна тема гір і драматична тема страждання, яка у
процесі розвитку набуває іншої якості. Окремі мотиви зву
чать протесгно («розбиває»), а завершується цей епізод
героїчним звучанням («та не вип’є живучої крові»).
Другий епізод першої частини - це чудове втілення лірич
ного образу народу («воно знову оживає»), веснянкові інто
нації створюють світлу атмосферу. Третій епізод маршовогероїчний («Не вмирає душа наша»). Героїчний характер
має й четвертий епізод «Не скує душі живої і слова живо
го», написаний у формі фуги. Композитор спеціально ви
користав таку форму, щоб багаторазово повторити ці важ
ливі слова; активним тематизмом досягнув рішучого і
житгєстверджуючого звучання.
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У другій частині «Молитва» (звернення народу до
Бога за допомогою) тема епічно-розповідного характеру,
у якій відчутні алюзії церковної музики, поступово драма
тизується й набуває рішучого звучання («коли вона про
кинеться»). Завершується друга частина драматичним
звучанням («а поки що течуть ріки, кровавїї»), повзучі вис
хідні мотиви в оркестрі нагадують тему страждання з пер
шої частини.
Особливо новаторською є третя частина «Хортам,
гончим слава!», у якій композитор уперше в кантатносимфонічному жанрі так яскраво втілив саркастичногротескними засобами образ зла, яке в тексті поеми асоці
юється з російським «батюшкою-царем». Починається
третя частина оркестровим вступом побудованим на інто
націях теми страждання, яка набуває щораз більшого дра
матичного звучання, після чого в хорі звучить тема гір.
Такий початок нагадує початок першої частини. У подаль
шому розвитку тематизму третьої частини композитор зі
ставляє три епізоди. Перший в енергійному звучанні пере
дає обурення важким становищем народу («отак-то мило
стиві ми»); в оркестровій партії, а потім у хорі різними за
собами створюється образ грізної сили (висхідні пунктирні
тритонові мотиви, форшлаги флейт). Ілюстрацію солдат
ської муштри передано в оркестрі (імітація фанфар,
барабанного дробу) і в хоровому звучанні з маршовим рит
мом («Лягло костьми людей муштрованих чимало»).
Другий епізод лірико-драматичний («А дівочих, про
литих тайно серед ночі»). У цьому епізоді проявився талант
композитора в розкритті в музиці народного горя. Щиро й
емоційно переданий душевний біль, який проймав
Т. Шевченка і С. Людкевича через понівечену долю народу.
Різкий контраст з’являється в третьому епізоді,
у якому саркастично втілено силу зла - імперську владу.
Дуже вдало в хорі та оркестрі передано саркастичне «слав
лення» «батюшки царя», яке звучить немовби як завиван
ня, а в оркестрі фанфарними інтонаціями (порожні квінти)
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та хроматизованими мелодичними лініями й гармонічни
ми засобами створюється образ грізної сили.
Відразу ж після третьої частини (aŒŒacca) починаєть
ся четверта. В оркестровому вступі звучать інтонації «сто
гону» з теми страждання. У партії хору - тема гір «І вам
слава сині гори», яка проводиться на pianissimo. Тема гір у
цьому проведенні зазнала деяких модифікацій; вона набу
ла хоральних рис, посилився її сумний відтінок. Далі ком
позитор немовби відтворює картину боротьби, яка переда
на засобами переважно оркестрової партії, а в хорізакличні інтонації «Борітеся», «Поборете». У цій картині
боротьби є дві емоційні хвилі. Перша хвиля завершується
спадом, зламом, знову звучать інтонації «стогону», що
означає поразку в боротьбі (у партитурі це місце позначене
Grave). Друга хвиля боротьби приводить до перемоги1.
В оркестрі зароджується тема хору «Вам Бог помагає, борі
теся». Вона звучить у хорі, утверджуючи переможне нача
ло, а завершується частина повного перемогою тріумфую
чим звучанням гімнічно-маршового хору «За вас правда,
за вас слава, воля святая» і на кульмінації в кінці впевнено
звучить оптимістичний висновок— «Поборете». Розкри
ваючи в кантаті картину боротьби із закликом «борітеся поборете», композитор досяг такого енергетичного на
пруження, яке мало значний вплив на слухачів.
В. Барвінський у рецензії на виконання «Кавказу» в 1914 р.
слушно писав, що у творі М. Людкевича лежить та сила,
яка може «кайдани порвати»12.
Кантата-симфонія «Кавказ» протягом XX ст. часто
виконувалася на роковини Т. Шевченка, передусім у Гали
чині (у Львові) і не в одного покоління пробуджувала дух
протесту й віру в краще майбутнє.

1 Про такий задум четвертої частини говорив сам С. Людкевич.
Див.: Штундер 3. Станіслав Людкевич. Життя і творчість. - Т. 1. - Львів,
2005.-С. 477.
2 Барвінський В. Тарасове свято у Львові И Руслан. -1914. - Ч. 54.
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Кантата-симфонія «Кавказ» на початок XX ст. за різ
ними ознаками була новаторським твором не тільки в
українському, а й у світовому музичному мистецтві. Хоч у
цій кантаті-симфонії є особливості класичного чотиричастинного симфонічного циклу, проте композитор не праг
нув дотримуватися його нормативності, а створив вільну
форму, підпорядковану програмі, яка закладена у тексті
поеми Т. Шевченка. Особливості циклу зумовлені тим, що
для С. Людкевича на першому плані була ідея визволення,
яка проводиться протягом усіх чотирьох частин. Для її роз
криття композитор застосував прийоми конфліктної сим
фонічної драматургії: тематичні контрасти та протистав
лення, тематичну модифікацію, проведення лейттем (тема
страждання, тема гір), лейтінтонації, напружені розробки
(з використанням мотивного та секвенційного розвитку).
С. Людкевич використав широкий спектр емоційної
образності - лірико-драматичну, ліричну, епічну, гімнічну, героїчну та саркастичну. У цій кантаті-симфонії,
мабуть, уперше у світовому музичному просторі образи зла
передані в саркастичному звучанні.
У кантаті-симфонії «Кавказ» виразно проявився на
ціональний пізньоромантичний стиль. У ній органічно по
єдналися пізньоромантичні стильові засоби, характерні
для європейської музики, та фольклорна стилістика (без
цитування народних пісень). Пізньоромантична стильова
орієнтація помітна насамперед у гармонічній мові кантати-симфонії: у відтягуванні розв’язання в тоніку, у викори
станні акордики мажоро-мінору, альтерованих акордів
(дослідники відзначають у цьому вплив Р. Вагнера).
З фольклорної стилістики композитор почерпнув типові
для народних пісень мелодичні звороти, народні лади, де
які особливості народного багатоголосся.
У кантаті-симфонії «Кавказ» використовуються акор
дово-гармонічна та поліфонічна фактури. Значним мисте
цьким досягненням є фуга першої частини, яка свідчить
про те, що композитор досконало володів поліфонічним
письмом. Крім того, у цій кантаті-симфонії С. Людкевич
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часто використовує імітації, стретту. Поліфонічному роз
виткові піддається й тематичний матеріал фольклорного
характеру.
У побудові частин кантати-симфонії митець часто
використовує хвилеподібний принцип розвитку (емоційні
піднесення і спади), що зближує С. Людкевича з
П. Чайковським. У кантаті-симфонії в розкритті мистець
кої концепції твору та його ідеї рівнозначними виступають
хор та оркестр. Оркестр не тільки має самостійні епізоди, а
й у деяких моментах він навіть домінує над хором.
Кантата-симфонія «Кавказ» своїм послідовним роз
криттям трагедії народу наближається до музичної драми,
а окремі епізоди з діалогами між голосами нагадують хо
рову оперну сцену. Дослідники визначили коло компози
торів, які могли мати вплив на музику цієї кантатисимфонії: Д. Бортнянський, П. Чайковський, Р. Вагнер,
Р. Штраус. Якщо у творі С. Людкевича і є певні запозичен
ня з творчості цих композиторів, то вони знайшли оригі
нальне й індивідуальне перевтілення.
Кантата-симфонія «Кавказ» С. Людкевича стала вида
тним явищем української культури, і це забезпечило їй не
змінний успіх протягом XX ст. і вплив на український соціум.

У другому десятилітті XX ст. С. Людкевич написав
також тричастинну кантату «Україні» для сопрано соло,
мішаного хору в супроводі оркестру (або фортепіано) на
слова О. Колесси (1918). Вона стала відгуком на проголо
шення 22 січня 1918 р. Української Народної Республіки.
Кантата неодноразово виконувалася з різними назвами «Західній Україні», «Вільній Україні».
До 20-х років XX ст. С. Людкевич створив чимало
аранжувань народних пісень для хору. Він у цьому жанрі
йшов тим шляхом, яким ішли композитори М. Леонтович,
К. Стеценко. Хорове аранжування відповідало стилістиці й
духові народної пісні, але посилилося індивідуальнокомпозиторське начало, і цей жанр уже більше нагадував
оригінальний твір із використанням народної пісні. Це
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стосується аранжування веснянки «Гагілка», ліричної пісні
«Ой співаночки мої», історичних «Чорна рілля ізорана»,
«Козак на чужині» та ін.
Митець написав чимало й оригінальних хорових тво
рів. Прекрасною ніжно-ліричною хоровою мініатюрою є
хор «Сонце ся сховало» (1912), у якому змальовано карти
ну заходу сонця. Цей хор став особливо популярним і в
наш час входить до репертуару хорових колективів.
С. Людкевич піклувався про якість церковного співу
в Галичині. Для поліпшення справи з хоровим церковним
співом у храмах він вважав необхідним відкриття у Львові
Інституту церковної музики і з цього приводу мав розмову
з митрополитом А. Шептицьким у 1919 р. У 1922 р. видав
«Збірник літургічних і церковних пісень на основі народ
них напівів». У цей збірник увійшли хорові аранжування
церковних народних наспівів, які здійснив С. Людкевич,
а також церковні твори М. Вербицького, В. Матюка,
І. Кипріана, чеських композиторів, які працювали в Гали
чині А. Нанке й В. Серсавія, гармонізація київського наспі
ву Д. Бортнянського та твір М. Лисенка «Пречистая Діво
Мати».
Важливе місце у творчості С. Людкевича перших де
сятиліть XXст. зайняв також камерно-вокальний
жанр. Уже на цьому етапі в піснях і романсах проявило
ся уважне ставлення композитора до поетичного тексту як
у ритмічно-акцентному, так і образному відношеннях.
С. Людкевич прагнув якомога точніше відобразити в му
зиці поетичний текст (його семантику, акцентуацію, фоне
тику); особливу увагу приділяв ключових словам, які пе
редають основний настрій вірша. Але при цьому його ме
лодика не втрачала наспівності. Тобто в музиці
С. Людкевича, як і М. Лисенка був досягнутий компроміс
між точним і узагальнюючим підходом до втілення поезії
в музиці. У розкритті змісту поетичного тексту, його дета
лей у романсах С. Людкевича особливо важливу роль віді
грає фортепіанна партія.
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Уже в ранній період С. Людкевич створив солоспіви,
які свідчать про його талант мелодиста. Солоспіви ранньо
го періоду відзначаються широкою амплітудою змісту,
емоційної образності та стилістики. Щодо тематики, пере
важають твори патріотичного змісту та любовно-ліричні.
На початку творчого шляху С. Людкевич писав соло
співи на вірші Г. Гейне: «Як би ви знали» у власному пере
кладі,
«Кожним
вечором
царівна»
у перекладі
А. Кримського. У романсі «Не співай мені сеї пісні» на сло
ва Лесі Українки та пісні «Сирітка» (на слова й мелодію
народної пісні) відчутний вплив музики М. Лисенка.
На ранній період припадає також написання одного
з найбільш популярних солоспівів «Черемоше, брате мій»
на слова Б. Лепкого. У грудні 1904 р. на конкурсі «Львів
ського Бояна» С. Людкевич за цей солоспів отримав пре
мію. Він увійшов до репертуару славетного співака
М. Менцинського під час його гастролей у різних західно
європейських країнах. Тужливий настрій вірша розкрива
ється ліричною наспівною мелодією, інкрустованою на
родними інтонаціями. Схвильованості й експресивності
надає солоспіву фортепіанна партія, у якій відтворено об
раз швидкого потоку гірської річки.
Завдяки близьким стосункам С. Людкевича з пись
менниками «Молодої музи» він пише низку солоспівів на
тексти її представників. У солоспіві «Піду від вас» на слова
П. Карманського розкриваються типові для романтизму
емоційні стани розчарування й туги. В аріозній мелодиці
передано різні емоційні нюанси тексту (туги, болю,
відчаю). Значну роль у солоспіві відіграє фортепіанна пар
тія, насичена експресивним гармонічним звучанням,
мелодичними лініями.
У 20-х роках С. Людкевич написав чимало солоспівів,
які стали значним надбанням української камерновокальної музики. Серед них виділяються три солоспіви,
які набули популярності: «За байраком байрак» на слова
Т. Шевченка, «Спи, дитинко моя» на слова П. Карманського,
«Тайна» на слова Олександра Олеся.

І
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На основі баладного вірша Т. Шевченка С. Людкевич
створив солоспів трагічного звучання «За байраком, бай
рак». Такий характер романсу зумовлений змістом вірша —
козак устає з могили і згадує драматичні події з історії
козаччини.
Романс має ознаки драматичної сценки і складається
з трьох розділів: крайні розділи - це епічна розповідь «від
автора», а середній — монолог козака про криваву битву
козаків з ворогами. Хоч у структурі солоспіву помітна тричастинність, але простежується наскрізний розвиток му
зичного матеріалу. Композитор детально розкриває пое
тику в речитативно-аріозній мелодії, насиченій болісними
інтонаціями (збільшена секунда, зменшена кварта).
В аріозно-речитативній мелодиці солоспіву виразно
відчутний відгомін народних дум. Особливо це помітно в
мелодичних зворотах кадансів із жалібним відтінком.
У середньому розділі (монолог козака) розповідь про тра
гічні події (смерть козаків) розкрита з використанням жа
нрових ознак похоронного маршу. У цьому розділі відчутні
деякі алюзії з хором М. Лисенка «Понад полем іде», який
має такі самі жанрові ознаки. У створенні трагічного обра
зного змісту всього солоспіву значну роль відіграє форте
піанна партія, насичена тужливими інтонаціями, напру
женими гармонічними барвами й тональною нестійкістю.
Гармонічними фігураціями у третьому розділі немовби
імітується гра на бандурі. Солоспів «За байраком байрак»
за принципами драматургії та виразовими засобами бли
зький до оперної сцени.
Солоспів «Спи, дитинко моя» належить до громадян
ської лірики. Мати хоче бачити свого сина борцем за волю.
При тричастинній структурі солоспіву спостерігається роз
виток емоційно-образного змісту: від ніжно-ліричного образу до енергійно-закличного наприкінці твору. Така об
разна еволюція створюється внаслідок модифікації тематичного матеріалу. Чудова мелодія першої частини, у якій
поєднуються декламаційність і наспівність, ніжність і туж
ливий щем (використання в мелодії тритону з підвищеним
четвертим ступенем та альтерованої субдомінанти в гар
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монії), а також погойдувальний ефект фортепіанного су
проводу створюють атмосферу теплоти й любові, що від
повідає жанровій основі материнської колискової. У конт
растній середній частині, у якій ідеться про образи відва
жних героїв та відгомони бою, звучить речитативна мело
дія, якою детально передається зміст тексту. Напруженості
звучанню надає хроматизована гармонія. У кульмінації,
що припадає на слова «Знай, що в тебе пливе кров бойких
лицарів» композитор вдався до драматичного нагнітання.
На гребені кульмінації починається третя частина. У партії
вокалу звучить та сама мелодія, що й у першій частині, але
через зміни у фортепіанному супроводі (гармонічні фігу
рації) вона набуває схвильованого відтінку. У кульмінації
репризи С. Людкевич модифікує тематизм першої частини
в бік енергійності, закличності, що відповідає словам «бо
народ твій ожив». У кінці романсу, як згадка, звучить по
чатковий тематизм першої частини, але завдяки зміні ладу
з мінору на мажор солоспів має просвітлене завершення,
що сприймається як віра в перемогу народу. Таким чином,
у цьому солоспіві композитор втілює ідею національного
визволення і, як і в кантаті-симфонії «Кавказ», дає опти
містичне завершення.
Перлиною вокальної особистісної лірики
С. Людкевича є солоспів «Тайна» на слова Олександра
Олеся. «Тайну любові» поетично передав у вірші Олек
сандр Олесь. С. Людкевич розкриває це почуття в музиці
особливо ніжно й натхненно. Композитор тонко реагує в
мелодії, гармонії, фортепіанній фактурі на поетичні нюан
си віршового тексту. Солоспів написаний у романтичному
стилі, але в ньому помітні й деякі імпресіоністські риси. Це
простежується в малорухливій мелодії початку першого
розділу. Мелодичним колиханням навколо звука сі бемоль
немовби передається стан зачарованості. Композитор вико
ристовує й виразні гармонічні барви. Ніжне забарвлення
створює квінтсекстакорд сьомого ступеня з пониженою тер
цією у тональності D-dur, що відповідає словам «хтось го
лубкою літає». Особливо колоритно звучить у кульмінації
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другого розділу домінантовий нонакорд, а також гармоніч
ні зсуви півтонами, пониження шостого ступеня в мажорі.
Колористичною гармонією у солоспіві вдало інтерпрету
ються окремі слова і підкреслюється емоційне мерехтіння.
С. Людкевич написав ще й інші мистецьки довершені
солоспіви на тексти Олександра Олеся («Піду втечу»,
«Подайте вістоньку», «Ти моя найкраща пісня»).
Особливу популярність у виконавців та слухачів здо
була «Українська баркарола» на слова С. Людкевича та
B. Пачовського (1906) для вокального терцету а cappella або в
супроводі фортепіано. На баркарольній жанровій основі і з
використанням української пісенності С. Людкевич створив
чудовий ліричний твір із романтичною образністю.
У ранній період творчості С. Людкевич написав чимало
камерно-інструментальних та симфонічних
творів. На початковому етапі творчості він писав у ро
мантичному стилі фортепіанні мініатюри - «Імпровіза
ційна арія», «Романца», «Пісня ночі» під впливом творів
Ф. Шопена. Під враженням новели В. Стефаника «Вечірня
година» композитор написав програмний твір «Тихий
спомин».
С. Людкевич захоплювався популярними в Галичині
народними танцями чабарашками. Використовуючи ме
лодії цих танців, він створив «Чабарашки» для фортепіано
в чотири руки (вони, на жаль, залишилися рукописними).
Це були перші спроби втілення гумору у творчості
C. Людкевича. У 1910 році С. Людкевич написав «Чабарашку» гумористичного характеру для скрипки та фортепіа
но; п’єса стала репертуарним твором багатьох виконавців.
Про замилування композитора відтворенням гумористич
ного настрою в музиці свідчить і написання «Гуморески».
Митець прагнув втілити гумор як одну з прикметних рис
українського характеру.
Низку творів С. Людкевич написав у військовому по
лоні в Перовську. Там він створив програмні мініатюри на
туркменські мотиви («Пісня до схід сонця», «Вечірня мо
литва муллів»).
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У 1917 р. С. Людкевич написав один зі своїх найкра
щих фортепіанних творів «Елегію». Традиційний роман
тичний жанр елегія був переважно мініатюрою, а
С. Людкевич оновив його, створивши велику форму, і на
дав йому виразної національної специфіки. Твір написа
ний у формі романтичних варіацій. У дванадцяти варіаці
ях відчутні різні жанрові ознаки: ліричної пісні, маршу,
скерцо, колискової.

У доробку композитора є й інструментальні
ансамблі: тріо «Ноктюрн», у якому використовується
українська лірична пісня «Ой, не світи місяченьку». У тричастинному Фортепіанному тріо fis-moll індивідуальний
тематизм
романтичного
характеру
(емоційносхвильований, ліричний) поєднується з виразним націо
нальним колоритом (третя частина). У вступі першої час
тини звучить закличний мотив, який нагадує звучання
трембіт (у тексті твору ремарка: quasi trembito).
На початку XX ст. С. Людкевич написав симфонічні
твори: «Симфонічні танці» з яскравим народним колори
том, «Меланхолійний вальс», створений за новелою
0. Кобилянської. За жанром твір близький до симфонічної
поеми.
Композитор плідно працював і в наступні історичні
періоди. Він створив оперу «Довбуш» на історичну тему,
кантати «Заповіт» на слова Т. Шевченка, «Наймит» за по
емою І. Франка, низку симфонічних поем («Каменярі»,
«Дніпро», «Мойсей», «Наше море»), багато аранжувань
народних пісень, хорів, інструментальну музику. Він під
няв професійну музику західноукраїнського регіону на ви
сокий мистецький та професійний рівень і зробив суттєвий
внесок в українську музичну культуру загалом.
Станіслав Людкевич більш відомий як видатний
композитор, один із класиків української музики. Але його
діяльність не обмежувалася композиторською творчістю —
він був видатним фольклористом і музикознавцем. Завдя
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ки старанням дослідниці 3. Штундер праці С. Людкевича
упорядковані й опубліковані у двох томах1.
Значним здобутком української культури в галузі
фольклористики є двотомник С. Людкевича «Галицькоруські народні мелодії», укладений на рівні світової фоль
клористичної науки. У ньому він використав нові принци
пи розшифрування та класифікації народних пісень. Збір
ка має супровідну наукову статтю, у якій викладені нові
засади науково-фольклористичної діяльності.
С. Людкевич став одним із засновників українського
музикознавства та музичної критики. На початку XX ст.
він пише музикознавчі дослідження і статті, тематика яких
є актуальною не тільки в той час, а й сьогодні. Це стосуєть
ся проблеми слова і музики, зокрема інтерпретації поезії
Т. Шевченка в музиці («Про основу і значення співності в
поезії Т. Шевченка», «Про композиції до поезії Шевченка»,
«Вокальна музика на тексти “Кобзаря”» таін.), україн
ського національного стилю («Націоналізм у музиці»,
«Кілька поправок до так званого питання про український
пісенний стиль» та ін.), специфіки програмності в музиці.
Із проблемою програмності пов’язана його дисертація
«Zwei BeiŒrage zur EnŒwickelung der Tonmalerei» («Два при
чинки до розвитку звукозображальності»). У цій дисерта
ції розглядаються два питання: наслідування в музиці го
лосів природи — птахів і звірів і втілення боротьби в дра
матичній програмній музиці.
С. Людкевич написав чимало розвідок і статей, при
свячених творчості багатьох українських композиторів. Він
досліджував духовну творчість Д. Бортнянського і вперше
написав про українське коріння його музики та її україн
ську національну специфіку («Д. Бортнянський і сучасна
українська музика», «Дмитро Бортнянський. У соті роко
вини його смерті»2 та ін.).
1 Людкевич С. Дослідження, статті, рецензії, виступи: у 2 т.
/упор.* ред, перекл. і прим. 3. Штундер. - Львів. - Т. 1 - 1999; Т. 2. - 2000.
Людкевич С. Дмитро Бортнянський. У соті роковини його смер
ти // Людкевич С. дослідження, статті, рецензії, виступи : у 2 т - Т І Львів, 1999.-С. 321 -324.
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С. Людкевич досконало знав музику М. Лисенка,
досліджував її, високо оцінював його роль в українській му
зичній культурі. Митець написав низку важливих статей,
у яких дається оцінка доробку М. Лисенка, розглядаються
окремі жанри його творчості. С. Людкевич уперше охарак
теризував М. Лисенка як «українського національного ро
мантика», і в цьому вбачав його подібність до Е. Гріта,
П. Чайковського, М. Римського-Корсакова («Микола Віта
лійович Лисенко як творець української національної музи
ки»). У своїх статтях С. Людкевич уперше характеризує тво
рчість західноукраїнських композиторів М. Вербицького,
Д. Сочинського, О. Нижанківського, В. Матюка. У цих стат
тях наскрізно проходить думка про необхідність піднесення
професійного рівня як у композиторськоїй творчості, так і
виконавстві. У статті про В. Барвінського1 С. Людкевич від
значив модерні риси його стилю.
Цікаві спостереження висловив С. Людкевич у статтях
про П. Чайковського, М. Мусоргського. Уперше в україн
ському музикознавстві він написав статті про видатних
українських співаків світової слави: Модеста Менцинського,
Олександра Мишугу та Соломію Крушельницьку.
З початку XX ст. і до 1939 р. С. Людкевич працював
штатним музичним оглядачем газет, писав і публікував
рецензії на мистецькі заходи з нагоди ювілеїв композито
рів, «Львівського Бояна», на численні концерти. У цих
статтях розкривається широка панорама музичного життя
Галичини того періоду.
С. Людкевич протягом усього життя займався педа
гогічною діяльністю. Тому в його доробку є праці з теорії
музики, з музичної педагогіки, про музичні заклади в
Галичині. Працюючи у Львівській консерваторії імені
М. Лисенка, він навчав композиторів та музикознавців.

1 Людкевич С. Василь Барвінський (у 30-ліття музичної діяльнос
ті) // Людкевич С. дослідження, статті, рецензії, виступи : у 2 т. — Т. І. —
Львів, 1999. - С. 365 - 367.
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Запитання та завдання для самоконтролю
1. У яких сферах української культури працював
С. Людкевич?
2. Які традиції М. Лисенка продовжував та розвивав
С. Людкевич у композиторській творчості?
3. Визначте драматургічні особливості кантати-симфонії
С. Людкевича «Кавказ» та її новаторські риси.
4. Як позначилося стильове оновлення романтизму на ка
мерно-вокальній творчості С. Людкевича?
5. Яке значення мав доробок С. Людкевича як фольклори
ста, музикознавця та музичного критика.

Опубліковані музичні твори
1. Людкевич С. Солоспіви. - К., 1969.
2. Людкевич С. Кантата-симфонія. Партитура. Клавір. - К.,
1975.

3. Людкевич С. Вибрані твори для фортепіано. - К., 1989.
4. Людкевич С. Вибрані хорові твори. - К., 1960.

Рекомендована література
1. Кияновська Л. Стильова еволюція галицької музичної
культури XIX - XX ст. - Львів, 2000. -339 с.
2. Людкевич С. Дослідження, статті, рецензії, виступи :
у 2 т. - Т. 1. - Львів, 1999 - 495 с.; Т. II. - Львів, 2000. -815 с.
3. Павлишин С. С. Людкевич. — К., 1974. — 53 с.
4. Творчість С. Людкевича : зб. ст. - К., 1979. - 199 с.
З.ШтундерЗ. Станіслав Людкевич. Життя і творчість. Т. 1.-Львів, 2005.-634 с.
6. Якуб'якЯ. Микола Лисенко і Станіслав Людкевич.Львів, 2003. - 263 с.
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8.5.

Ва A O R P Ба р@ ін A P Q O й

Сподвижником і побратимом С. Людкевича був
Василь Олександрович Барвінський (1888 — 1963). їх єдна
ла спільна мета - вивести українську музику на високий
професійний рівень. Вони були талановитими композито
рами й могли б повністю зосередитися на композиторській
творчості, але, будучи відданими справі розвитку україн
ської музичної культури, працювали в різних її ділянках і
стали провідними діячами цієї культури. В. Барвінський
деякий час обіймав посаду директора Вищого музичного
інституту імені М. Лисенка; у 1934 р. разом з іншими дія
чами заснував Спілку українських професійних музик
(СУПроМ) і був її головою.
Протягом тривалих років обидва композитори, буду
чи в гармонійних стосунках, працювали у Львівській кон
серваторії. Але доля їхня склалася по-різному у В. Барвінського вона була трагічною. Він, як і багато ти
сяч українських інтелігентів, зазнав жорстокої репресії
комуністичного режиму.
В. Барвінський був гуманною, інтелігентною особис
тістю. У формуванні такої особистості значну роль відігра
ла
сприятлива
родинна
атмосфера.
Народився
В. Барвінський у Тернополі, а згодом його родина переїхала
до Львова. Батько композитора Олександр Барвінськийодин із провідних діячів українського політичного та куль
турницького руху, письменник і педагог. Він видавав укра
їнські читанки та підручники з історії для шкіл, випускав
періодичні видання; активною була його діяльність як го
лови Наукового Товариства імені Тараса Шевченка. У домі
Барвінських бували І. Франко, Леся Українка, М. Лисенко
та інші видатні особистості. Знайомство О. Барвінського з
М. Лисенком відбулося 1868 р., коли він звернувся з лис
том до ще молодого композитора з проханням написати
музику на «Заповіт» Т. Шевченка (щоб виконати цей твір
на одному з концертів). Цим твором М. Лисенко розпочав
цілу серію композицій на тексти великого поета. Перебу
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ваючи в 1903 р. уЛьвові (з нагоди святкування його юві
лею), у домі Барвінських, М. Лисенко слухав гру на форте
піано п’ятнадцятирічного Василя. Помітивши його неаби
які музичні здібності, М. Лисенко радив юнакові серйозно
займатися музикою. Не дивно, що Василь Барвінський
у молодому віці вже добре грав на фортепіано, адже його
мати Євгенія Барвінська була піаністкою й співачкою і,
Мабуть, гіершоювчителькою сина.
В. Барвінський здобув належну професійну освіту як
піаніст і композитор. Спочатку він навчався у Львівській
приватній школі Кароля Мікулі (учня Ф. Шопена), який
був директором польської консерваторії у Львові. Згодом
продовжував студії у відомого піаніста Вілєма Курца професора цієї консерваторії. Після закінчення гімназії
В. Барвінський вступив до університету на юридичний фа
культет, але бажання займатися музикою перемогло, і за
порадою В. Курца він у 1907 р. переїжджає до Праги для
продовження музичної освіти.
У Празі В. Барвінський займався в Кардовому універ
ситеті на філософському факультеті, де слухав лекції про
відних музикознавців Отакара Гостинського та Зденека
Нєєдли. У Вищій школі майстерності при Празькій консер
ваторії протягом 1908-1914 рр. В. Барвінський навчався
композиції у відомого чеського композитора Вітезслава
Новака (учня Антоніна Дворжака). Про свого вчителя
В. Барвінський захоплено писав в одній зі своїх статей:
«Новак - це людина рідкісної всебічної освіти, рідкісних
духовних прикмет. Віїї належить до того роду людей,
у яких природна скромність підкреслює тільки приховану
велич і шляхетність їх духовних прикмет. У виконанні сво
їх обов’язків він незвичайно точний, строгий супроти себе,
вимогливий, та поруч із тим рідко приятельський стосовно
своїх учнів. Не диво, що вони вважають часи студій у
Новака найкращим часом у житті, бо педагогічна діяль
ність Новака кристалізує не тільки музичні здібності уч
нів — вона розвиває й оформлює і їхню загальну духовну
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фізіономію»1. Такі слова В. Барвінського свідчать про його
духовну близькість до В. Новака й, очевидно, про благодат
ний вплив учителя. Цей вплив був і в композиторській
творчості. В. Новак спонукав своїх студентів-композиторів
до написання національно увиразненої музики (навчалися
в нього представники різних національностей) і водночас
учив не обходити увагою й досягнень сучасної музики;
заохочував їх до оновлення музичної мови.
Перші твори В. Барвінський почав писати ще у Льво
ві, але найбільш серйозні композиції — у Празі. У празький
період визначився його потяг до фортепіанної' музики, а
також сформувалися індивідуальні стильові риси. У цей
час він пише досить багато творів. Серед них найбільш ві
домі фортепіанні прелюдії (1908 — 1909 рр.). З восьми пре
людій у 1918 р. було видано п’ять. Уже в цих творах відчут
ний індивідуальний стиль композитора. У празький пері
од,“крім прелюдій, В. Барвінський створив фортепіанну
сонату Cis-dur; фортепіанний цикл «Пісня. Серенада.
Імпровізація»; «Ноктюрн» для віолончелі з фортепіано;
два тріо для фортепіано, скрипки та віолончелі; ромайби
на’слова'Б. Лепкого («Вечір у хаті», 4 В лісі»); симфоніч
ний твір «Українська рапсодія»; фортепіанний Секстет,
який присвятив М. Лисенкові.
У празький
період проявилося
зацікавлення
В. Барвінського українським фольклором, який творчо пе
реосмислюється в його композиціях. Він аранжував україн
ські народні пісні для голосу з фортепіано, для хору
а cappella. Звертання до фольклору спостерігається і в ін
ших творах композитора: в «Українській рапсодії» для
симфонічного оркестру, чоловічому хорі без супроводу на
лемківську народну пісню «Ой як ясненько» та в першій
частині «Українського весілля» (музично-етнографічна
картина для мішаного хору, вокального квартету в супро
воді фортепіано). Ця частина була спеціально написана
для чеського співацького товариства «Глагол» і виконана

1 Барвінський В. Вітйслав Новак (з приводу його 60-ліття)
П Діло (Львів). - 1930. - Ч. 276 - 277. - 12 - 13. XII. - С. 4.
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на першому «Вечорі української пісні» у Празі, який був
організований з ініціативи В. Барвінського. На цьому ве
чорі, крім його творів, звучали також твори М. Лисенка,
С. Людкевича та чеського композитора Людвіка Куби.
У Празі В. Барвінський удосконалювався як піаніст у
професора І. Ґольфельда (склав державний іспит 1911 р.) й
неодноразово виступав у концертах як піаніст.
Через ситуацію, яка склалася у Вищому музичному
інституті імені М. Лисенка у зв’язку з Першою світовою
війною, В. Барвінський переїхав до Львова. Справа поля
гала в тому, що С. Людкевича, який очолював цей заклад,
у 1915 р. мобілізували на фронт, і В. Барвінського запроси
ли бути директором і педагогом цього інституту.
Від 1915 до 1948 р. тривала успішна діяльність
В. Барвінського як педагога й концертуючого піаніста.
У нього навчалися відомі піаністи Роман Савицький,
Галина Левицька, Олег Криштальський, Марія КрихУгляр, Марія Крушельницька, Всеволод Климків та ін.
В. Барвінський гастролював як піаніст та акомпаніатор
і^ видатними виконавцями. Зі співаком Р. Лабинецьким
здійснював концертне турне по Чехословаччині, а по Захід
ній Україні- зі співаками Соломією Крушельницькою,
Модестом Менцинським, Олександрою Парахоняк-Любич; з
віолончелістом Богданом Бережницьким та скрипалем
Євгеном Перфецьким. У 1928 р. разом із Б. Бережницьким
виступав з авторськими-концертами в Києві, Харкові,
Одесі, Дніпропетровську. Тоді ж познайомився з компози
торами (Левком Ревуцьким, Борисом Лятошинським
та ін.) і письменниками (Павлом Тичиною) із Наддніпрян
ської України.
В^Барвінський інтенсивно працював і як композитор.
Розуміючи необхідність поповнення українського форте
піанного репертуару, він написав чимало таких творів.
До нашого часу особливу популярність має збірка фортепі
анних творів для початкового етапу навчання із назвою
«Нашесонечко грає на фортепіано» (1935). П’єси написані
на основі народних пісень і відзначаються яскравою вираз
ністю музичних образів, пов’язаних із назвами творів
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(«Дощик», «Горобчик», «Котик», «Зайчик», «Комарик»
та ін.). Його «Шість мініатюр на українські народні теми»
(1920) також набули популярності й згодом були кидані в
Німеччині, Австрії та СІНА. Композитор написав також фор
тепіанний концерт, другу частину вокально-інструменталь
ної картини «Українського весілля», вокально-симфонічні
твори («Заповіт» на вірші Т. Шевченка, «Наша пісня, наша
туга» на текст С. Черкасенка, «Пісня про Вітчизну» на вірші
Максима Рильського), а також чимало хорових творів,
аранжувань народних пісень для голосу з фортепіано,
романсів на тексти Б. Лепкого, І. Франка, П. Куліша,
Г. Гейне, творів для скрипки й фортепіано, віолончелі
й фортепіано, камерно-інструментального ансамблю.
У 1948 р. за сфабрикованою «справою» В. Барвінський
був заарештований. Разом із дружиною його заслали в мор
довські табори, де він пробув у тяжких умовах десять років.
Рукописи його творів були знищені. Так жорстоко розпра
вилася комуністична влада з талановитим митцем, який
був у розквіті творчих сил. Важко уявити душевний стан
композитора, якому довелося по пам’яті відновлювати де
які твори після свого повернення до Львова в 1958 р.
Невдовзі (у 1963 р.) композитор помер, а офіційно реабілі
тований був лише через рік (1964). Частину творів митця
(у списках) вдалося розшукати за кордоном через колиш
ніх його учнів (у СІЛА, Канаді, Аргентині тощо), але деякі
твори втрачені безповоротно1.
B. Барвінський - один із небагатьох українських ком
позиторів, музика якого стала відома у світі ще за його жит
тя. Його твори публікувалися у Відні, Лейпцигу, НьюЙорку, Токіо. Сам В. Барвінський відзначав, що в музиці він
проявився як л і р и к, і йому властиві малі форми, мініа
тюри, що було характерним для музики початку XX ст.
C. Людкевич,
уперше
почувши дві прелюдії
В. Барвінського (на концерті на честь Т. Шевченка у Львові
1910 р.), у рецензії на цей концерт зазначав, що
1 Список творів композитора подано у монографії: Павлишин С.
В. Барвінський. - К., 1990.
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^•Барвінський-творець .«модерного напрямку»1. В іншій
статті він назвав стиль творів В. Барвінського «цвітистозаF( F%*им, справді “барвінковим”»12. Це дуже влучне визна
чення стилю його музики; у ній панує лірична атмосфера з
багатовідтінковими нюансами, колористичним гармоніч
ним звучанням. Вона зачаровує своєю задушевністю й щи
рістю почуттів. С. Людкевич відзначав, що «Барвінськийце щирий, глибокий лірик. Найбільш характерною й зара
зом найсильнішою прикметою його музичного таланту й
інвенції є тонка й рафінована, але змістовна й виразова
лінія гармонії, повна вразливих нюансів, таємних ходів по
захисних закамарках лабіринту людської душі»3.
Для
формування
індивідуального
стилю
В. Барвінського особливе значення мало навчання у Празі,
де він мав можливість ознайомитися з новими віяннями у
музичному мистецтві. Учитель В. Барвінського В. Новак та
інші чеські композитори (Е. Сухонь, Л. Яначек) захоплю
валися музичним імпресіонізмом, зокрема, творами
К. Дебюссі. Імпресіонізм був близький тонкій ліричній на
турі В. Барвінського. В освоєнні імпресіоністичної компо
зиторської техніки В. Барвінський орієнтувався на досвід
чеських композиторів, зокрема свого вчителя В. Новака.
В. Барвінському, як, мабуть, і чеським композиторам,
ближчий той варіант імпресіонізму, який характерний для
творчості М. Равеля.
Для музики В. Барвінського перших двох десятиліть
XX ст. характерні дві найважливіші тенденції: оновлення
романтичного стилю імпресіоністськими засобами, що
проявилося насамперед у гармонії та фактурі і вплинуло
на емоційно-образну сферу, а також активне звертання до
українських народнопісенних джерел.

1 Людкевич С. З концертної залі. Концерт в честь Т. Шевченка.
ІІ Людкевич С. Дослідження, статті, рецензії, виступи : у 2 т. / упоряд,
ред., перекл. і прим. 3. Штундер. - Т. 2. - Львів, 2000. - С. 435.
2 Людкевич С. Василь Барвінський (У 30-ліття музичної діяль
ності) // Там само. — Т. 1. - Львів, 1999. - С. 367.
3 Там само. - С. 366.
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У музиці В. Барвінського, у її образному змісті,
жанровій специфіці, стилістиці, формотворенні проявився
національно-романтичний стиль, але в новій
якості неоромантизму. Переосмислення романтизму
в музиці В. Барвінського відбувалося шляхом використан
ня імпресіоністських стильових засобів, які в нього про
явилися значно виразніше, ніж у пізніх творах М. Лисенка
та в музиці Я. Степового.
Нові сучасні гармонічні барви в опрацюванні народ
них пісень свідчать про те, що в музиці В. Барвінського за
роджується неофольклорний стильовий напрям,
який простежується в європейській музичній культурі по
чатку XX ст. (Б. Барток та ін.).
Нові стильові риси проявилися вже в перших творах
В. Барвінського, написаних у празький період. В експери
ментаторському гумористичному «Жаб’ячому вальсі» для
фортепіано (1900), написаному як спогади про дитячі
імпровізації на фортепіано, композитор відтворив важку
ходу ведмедя та квакання жаб. І при цьому використав
кластерні співзвуччя: права рука грає виключно на чорних
клавішах затисненим кулаком, а в лівій - кластерні спів
звуччя. У центральній частині вальсу композитор застосу
вав звукозображальні ефекти (форшлаги, гліссандо).
Особливу
популярність
мали
«Прелюдії»
В. Барвінського (1908). Він написав вісім прелюдій, але
опублікував п’ять, вважаючи їх найбільш вартісними.
У першій прелюдії (e-moZZ), написаній у празький пе
ріод, уже помітні індивідуальні стильові особливості твор
чості композитора. При домінуванні романтичної образ
ності та стилістики, прелюдія позначена імпресіоністсь
кими рисами, що надало творові особливої поетичності
й чарівності звучання.
В. Барвінський оновив жанр прелюдії й написав її у
варіаційній формі. Хоч у темі немає народних цитатних
елементів, але її наспівність, діатонічний виклад на почат
ку, типова для народної стилістики ладова перемінність
(е-moll - G-dur), а також каданс зі сходженням в октаву усе це надало темі національного колориту. Але в ній наяв
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ні не тільки народні елементи: вона позначена й імпресіо
ністськими рисами. Виклад теми в повільному темпі окта
вами з гармонізацією секстами (іноді септакордами) дав
композиторові можливість відтворити прозорий, об’ємний
простір і відчуття замилування красою звучання.
У наступних варіаціях тема огортається гармонічнофігурованим супроводом, новими гармонічними барвами;
розширюється простір звучання, і образ набуває характер
ної для імпресіонізму витонченості.
Уже в цьому творі проявилося захоплення
В. Барвінського колористичним звучанням гармонії, фонізм
акордів виходить на перший план. Композитор використо
вує органні пункти, тональні зсуви, еліпсиси та ін. У куль
мінації ж твору, у розвитку теми музика змінюється й набу
ває романтичної експресивності. Отже, в одному творі по
єднуються романтичні та імпресіоністські стильові ознаки.
Хоч прелюдії не мають програми, проте В. Барвінський
визначив, що прелюдія № 2 - пасторальна, № 3 - етюд,
№ 4 - хорал, № 5 - героїчна. Прелюдія № 2 - один із най
кращих творів композитора. Оригінальністю відзначається
її тематизм, у якому поєднуються ліричність, легкість і
«полтпгість». Протягом прелюдії наскрізно розвивається
тематизм початкової тритактової побудови. Прелюдія має
ознаки романтичної мініатюри, але вона позначена й ім
пресіоністськими рисами. Це проявляється у прозорій фак
турі, «тремтливій» мелодії з безпівтоновою основою, а та
кож у колористичній гармонії. Водночас прелюдія не по
збавлена й національної специфіки. Прелюдія № 3, яка
задумана як етюд, має танцювальну жанрову основу. У мо
торній мелодиці простежуються інтонації та ритми коло
мийки. Епічно-величавий образ композитор створив у
прелюдії № 4, у якій відчутні впливи народної стилістики.
Усі п’ять прелюдій можна розглядати як цикл,
побудований за принципом контрасту. Починається цикл
ліричною образністю, а завершується романтичнопоривчастим, героїчним звучанням.
Музичні твори В. Барвінського, написані у празький
період і пізніше, свідчать про його велику зацікавленість
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українською народною піснею. Крім того, що він робив аран
жування народних пісень (хорові, для голосу з фортепіано),
В. Барвінський у фортепіанній творчості часто цитатно ви
користовував народні пісні й танці. У цьому відношенні ці
кавим є фортепіанний цикл із трьох творів: «Пісня» (кан
цона), «Серенада», «Імпровізація» (1911). Як відзначав сам
композитор, «Пісня» виникла під враженням народної піс
ні «Ой, горе тій чайці», «Серенада» - лемківської пісні
«Вийди, Марусенько», записаної від поета Б. Лепкого.
У першому творі «Пісня» В. Барвінський використав
часто вживану в його творах форму, у якій поєднуються
варіації з наскрізним розвитком. У темі, як уже відзнача
лося, використані інтонації народної пісні «Ой, горе тій
чайці», яка гармонізована в дусі народної стилістики.
У наступних варіаціях мелодія народної пісні збері
гається, проходячи в різних регістрах, але вона огортається
різним музичним контекстом. У контрапунктичному шарі
до народної пісні фігураційного типу мелодика невпинно
розвивається, іноді в ній імітується скиглення чайки.
У цьому творі на народній основі простежується також за
хоплення композитора колористичними гармонічними
звучаннями. Він свідомо прагнув у творі з народною осно
вою використовувати «свіжі» гармонічні барви, сучаснішу
гармонію (з ослабленням функціональних тяжінь і увира
зненням гармонічного колориту та ін.), що простежується і
в інших творах В. Барвінського.
Найбільш новаційною у цьому фортепіанному циклі
є «Імпровізація». Лірично-мрійливий та емоційно-порив
частий образ завдяки імпресіоністським стильовим озна
кам стає багатовідтінковим, витонченим. Ажурна гармоні
чна фііурація в партії лівої руки, що охоплює широкий ді
апазон, створює враження широкої просторової звукової
тканини. Ця фігурація переважно є тлом, своєрідним ор
ганним пунктом, на який накладаються окремі мотиви,
мерехтливі спалахи у правій руці. Ліричний образ у такій
інтерпретації набув нової якості, відповідно до тих модер
них тенденцій, які простежуються у творах композитора.
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Поряд із композиціями з імпресіоністськими рисами, у
доробку В. Барвінського цього часу є й типово романтичний
фортепіанний цикл автобіографічного характеру «Любов»,
який складається з трьох частин: І. «Самота - туга любові»;
П. «Серенада»; Ш. «Біль - бій, перемога любові».
Оновлення музичної образності та стилістики в пер
ших десятиліітях XX ст. виразно проявилося ів камерновокальній музиці В. Барвінського. Зокрема виділя
ється його романс «У лісі» на текст Б. Лепкого.
У вірші Б. Лепкого втілюється типова для романтиз
му риса — розкриття суголосності почуттів людини обра
зам природи У поета це - осінній пейзаж і сумна дівчина.
Але вірш Б. Лепкого образно й стилістично вже пов’язаний
з неоромантичною поезією. Це простежується в багатовідтінковому ліричному настрої вірша сумного забарвлення,
у характері змалювання природи, у відтворенні загальної
атмосфери «тиші і спокою». В. Барвінський у цьому та ін
ших романсах уважно підходить до відтворення поетично
го тексту. Наспівна декламація вокалу з силабічною мело
дикою здебільшого емоційно стримана. Тільки на окремих
словах тексту в мелодії простежується емоційна експресія,
зокрема на словах «останні квітки повсихали» (стрибок на
октаву й спад), а також у речитативній мелодії на ключо
вих словах тексту- «дівчина як осінь сумна», і паузами
виділяється кожне слово. У мелодичному плані романс
подібний до деяких пізніх романсів М. Лисенка, зокрема
на тексти поетів початку XX ст. Але гармонічна мова й фа
ктура твору значно новаційніші, ніж у романсах
М. Лисенка. Емоційну атмосферу вірша відтворено факту
рою фігураційного типу, вона тонко реагує на зміни в текс
ті. Колористично-імпресіоністські барви створюються безпівтоновими зворотами у фігурації (Pio mosso), у гармоні
чній мові з використанням домінантового нонакорду,
послабленням тонічної функції тощо.
В. Барвінський — один із найвидатніших українських
композиторів. Його музика позначена непересічним талан
том, високою професійністю. Вона пов’язана зі зростанням

450

Кінець XIX - початок XX століть
ліричного начала у творчості композиторів початку XX ст.
і збагаченням лірики новими відтінками, новою почуттє
вістю і, відповідно, новими засобами виразності. На жаль,
ще не всі твори В. Барвінського опубліковані в Україні, во
ни недостатньо вивчені, але гідні зайняти поважніше міс
це в концертному житті.
Запитання та завдання для самоконтролю
1. Як позначилося на творчості В. Барвінського його на
вчання у Празі?
2. Визначте причини складної долі В. Барвінського та його
композиторської спадщини.
3. Що характерно для використання фольклору в творчос
ті В. Барвінського?
4. Охарактеризуйте новітні риси індивідуального стилю
В. Барвінського, що проявилися в камерно-вокальному та фор
тепіанному жанрах.

Опубліковані музичні твори

1. Барвінський В. Романси. — К., 1993.
2. Барвінський В. Твори для фортепіано. - К., 1988.
Рекомендована література
1. Барвінський В. З музично-письменницької спадщини. —
Дрогобич, 2004 - 255 с.
2. Василь Барвінський у контексті європейської музичної
культури : зб. ст. — Тернопіль, 2003. - 189 с.
3. Василь Барвінський і українська музична культура: зб.
ст. - Тернопіль, 1998. - 64 с.
4. Василь Барвінський. Статті та матеріали. - Дрогобич,
2000.-137 с.
5. КияновськаЛ. Стильова еволюція галицької музичної
культури XIX - XX ст. - Тернопіль, 2000. - 339 с.
6. Павлишии С. В. Барвінський. - К., 1990. - 88 с.
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8.6. Як%в

Ст [ п о @ O й

Яків Степанович Степовий (Якименко) - композитор
ліричного обдарування, музичний критик, музичнокультурний діяч. Яків Якименко (1883 - 1921) узяв псевдо
нім - Степовий. Він народився на околиці Харкова. Його
батько - відставний унтер-офіцер - любив музику і співав
у церковному хорі. Крім Якова, у сім’ї було ще два хлопці Федір та Микола. Усі троє - музично обдаровані. Два з них
(Федір та Яків) згодом стали видатними українськими
композиторами.
Яків Степовий здобув ґрунтовну музичну освіту в
Придворній співацькій капелі в Петербурзі. Під час
чергового набору дітей з України з добрими голосами туди
спочатку потрапив старший син Федір, а потім і молодший
Яків (1895). У цій капелі хлопчики не тільки співали в хорі,
а й навчалися диригувати, грати на струнних, духових ін
струментах; обов’язковою була гра на фортепіано. Викла
дали там і музично-теоретичні дисципліни. На той час ка
пела мала добрий хор та оркестр. У капелі, як і раніше,
було багато вихідці ¦ § України, тому Я. Степовий мав мож
ливість спілкуватися із земляками, зокрема, з Миколою
Грінченком, який став потім відомим істориком україн
ської музики.
У 1902 р. Я. Степовий закінчив навчання на курсах у
капелі й мріяв поступити до консерваторії, але на заваді
стали матеріальні труднощі. На прохання старшого брата
Федора, який на той час навчався в Петербурзькій консер
ваторії, відомі російські композитори О. Глазунов та
М. Римський-Корсаков погодилися зустрітися з Я. Степовим.
Ознайомившись із його творами, вони пересвідчилися у
наявності таланту в молодого композитора й допомогли
йому не тільки навчатися в консерваторії безкоштовно, а й
отримувати стипендію. Учителями Я. Степового в консер
ваторії були М. Римський-Корсаков (теорія, композиція,
інструментування), Анатолій Лядов (гармонія), Язеп Вітоль
(аналіз музичних форм). Навчання в цих видатних митців
у Петербурзі, а також можливість слухати там багато му-
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зики мали велике значення для формування Я. Степового
як композитора. Ще в студентські роки почалася його
дружба з Миколою Мясковським, який згодом став відо
мим російським композитором. У домі М. Мясковського
Я. Степовий зустрічався з відомими музикантами - Сергієм
Прокоф’євим, Ігорем Глєбовим (Борисом Асаф’євим) та ін.
Світоглядні демократичні позиції Я. Степового фор
мувалися в атмосфері революційних подій у Петербурзі
в 1905 - 1907 рр., у яких активну участь брала молодь,
зокрема студенти Петербурзької консерваторії. У Петербурзі
Я. Степовий міг познайомитися і з М. Лисенком. У 1904 р.
там відбувся великий ювілейний концерт М. Лисенка, на
якому були М. Римський-Корсаков, О. Глазунов і, мабуть,
Я. Степовий.
Особисте
знайомство
Я. Степового
з
М. Лисенком могло відбутися під час зустрічі М. Лисенка зі
студентською молоддю. Згодом Я. Степовий надіслав
М. Лисенкові для ознайомлення свої перші твори.
Зацікавленість українською культурою виникла у
Я. Степового ще під час навчання в консерваторії. З 1906 р.
він бере активну участь в організації шевченківських літе
ратурно-музичних вечорів у Петербурзі. Там же він зна
йомив слухачів з українською музикою. Я. Степовий роз
почав свою творчість як український композитор. У 1905 1906 рр. пише вокальний цикл «Барвінки» на тексти укра
їнських поетів; у 1907 - 1908 рр. - вокальний цикл «Пісні
настрою» на вірші Олександра Олеся.
Я. Степовий закінчив навчання в консерваторії
1909 р., але диплом отримав лише в 1914 р. Протягом
1909- 1914 рр. влітку він часто відвідував Україну, запису
вав українські народні пісні. Підтримував контакти з україн
ськими музикантами, зокрема з К. Стеценком, якого наві
дав у Тиврові в 1911р. Ще раніше К Стеценко написав про
Я. Степового статтю, опубліковану в газеті «Рада» (1910).
У Росії відбулося кілька концертів, на яких звучала
музика Я. Степового. З великим успіхом пройшов автор
ський концерт композитора в грудні 1911 р. у Москві з іні
ціативи видатного українського співака Івана Алчевського,
який
очолював
там
музично-драматичний гурток
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«Кобзар». У 1912 р. Степовий у Петербурзі брав участь
у літературно-музичному вечорі, присвяченому пам’яті
Т. Шевченка. Для цього вечора він написав фортепіанний
твір «Прелюд пам’яті Шевченка». Виконання на цьому
концерті деяких його вокальних творів на слова
Т. Шевченка, Лесі Українки було заборонено. Цього ж ро
ку відбувся авторський концерт Я. Степового за участю
співаків Марийського театру. Один із рецензентів цього
концерту підкреслював, що Я. Степовий демонстрував свої
музичні твори в українському стилі.
Я. Степового цікавили нові явища в музичному мис
тецтві. У Петербурзі він відвідував гурток «Вечори сучасної
музики», а також Бєляєвський гурток1. Степовий мав мож
ливість ознайомитися й із західноєвропейською музикою,
подорожуючи влітку 1912 р. по Швейцарії, Франції, Німеч
чині. У Парижі, де жив його брат Федір, Степовий зустрів
ся зі співаком І.Алчевським, який успішно виступав на
сцені Grand Opera. Із Парижа в Петербург у «Російську му
зичну газету» композитор надсилав статті про свої вра
ження від паризького музичного життя. У Росії він писав
музичні статті до московської газети «Музика».
Я. Степовий мріяв переїхати до Києва, його запрошу
вали працювати в Музично-драматичній школі М. Лисенка,
і він уже готувався до від’їзду. Але його плани перервала
Перша світова війна. У 1914 р. Я. Степовий був мобілізова
ний до царської армії, а з війни повернувся тільки 1917 р.
Цього ж року він став викладачем музично-теоретичних
дисциплін у Київській консерваторії й активно працював у
різних ділянках музичного життя. З 1919 р. завідував му
зичною частиною Українського державного музичнодраматичного театру «Музична драма», директором якої
був відомий співак М. Микиша, а режисером - Л. Курбас.
З ініціативи Я. Степового в 1920 р. розпочалися виступи
1У Бєляєвський гурток входили композитори О. Глазунов,
О. Лядов, Ф. і С. Блюменфельди, Я. Вітол та ін. Майже всі члени були
учнями М. Римського-Корсакова. Цей гурток вважають продовжува
чем традицій «Могучої кучки».
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Державного струнного квартету. Я. Степовий працював
також над проектом створення диригентського інституту.
Плідно творив Я. Степовий і як композитор. У нього було
багато творчих планів, але, на жаль, у розквіті сил
Я. Степовий помер від черевного тифу 2 листопада 1921 р.

Я. Степовий писав камерно-вокальну, фортепіанну та
хорову музику. Вона овіяна сердечністю й теплотою. Най
краще його індивідуальність проявилася в інтимній ліриці.
Я. Степовий - тонкий лірик, який умів передати в музиці
багатство емоційних відтінків. У створенні цієї сфери зна
чну роль відіграє гармонія - колористична, експресивно
виразна. Стилістика музики Я. Степового досить різна.
В одних творах вона типово романтична, а в інших, особ
ливо в інтимній ліриці, проявився неоромантичний стиль.
Степовий був майстром мініатюрних форм.
Провідними жанрами творчості Я. Степового є ка
мерно-вокальна та фортепіанна музика.
Композитор писав пісні та романси на вірші українських по
етів Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, О. Кониського,
М. Чернявського, молодих поетів Олександра Олеся,
М. Вороного, М. Рильського та ін. Він є автором трьох во
кальних циклів: «Барвінки* на тексти різних українських
поетів, «Пісні настрою» на вірші Олександра Олеся, «Три
вірші М. Рильського» та окремих солоспівів. Особливо
приваблювала Я. Степового лірична поезія Олександра
Олеся з її новим світосприйняттям. Він найчастіше звертав
ся до віршів цього митця й на його слова написав понад
третину романсів. У доробку Я. Степового є також романс
на текст Г. Гейне (у російському перекладі Л. Мея) та два
твори на вірші російських поетів (С. Фрага та К. Бальмонта).
Уболівання Я. Степового за долю українського наро
ду відображене в романсах з громадянською тематикою
(у циклі «Барвінки» таін.), яка досить різноманітна. Він
передає в музиці пробудження народу до боротьби в рома
нсі «Степ» на вірш М. Чернявського (через трансформацію
тематизму від епічного до героїчного); прагнення до волі
розкрите в романтично-піднесеному романсі «Досить не
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вільная думка мовчала» на текст Лесі Українки; любов до
рідного слова і біль через його пригноблення передане в
лірико-драматичному романсі «О слово рідне» на вірш
Олександра Олеся (з циклу «Барвінки»), любов до рідної
землі - в емоційно піднесеному романсі «Земле, моя всеплодющая мати» (на слова І. Франка) та ін.
У романсах різноманітно представлена інтимна ліри
ка, якою поетично розкрито почуття кохання. За характе
ром образів і стилістикою вона неоднакова. Серед творів
інтимної лірики є традиційні романси, як, наприклад, по
пулярний «Розвійтеся з вітром» на вірш І. Франка. Цьому
твору властива емоційна відкритість, широка наспівність
мелодії з опорою на інтонації міської пісні-романсу. Поряд
із цим, у романсах Я. Степового спостерігається й інший
тип інтимної лірики, який він створив на тексти Олексан
дра Олеся (окремі романси з циклу «Барвінки» та цикл
«Пісні настрою»). Поезія цього автора була близька
Я. Степовому чутливим зображенням внутрішнього світу
людини,
психологізмом,
багатозначністю
змісту.
Я. Степовий дуже тонко схоплював емоційну атмосферу
вірша, його емоційні півтони, ритмо-інтонації і передав їх
у музиці романсів. В одних творах Я. Степового на вірші
Олександра Олеся лірика споглядальна, з колористичним
звукописом, прозорою фортепіанною фактурою, яка натхнена чарівними образами природи віршів («Зимою»,
перший розділ романсу «Дихають тихо акації ніжні»), а в
інших творах, у яких відтворюється внутрішній стан героя,
лірика схвильована, з динамічною мелодією; у ній переда
ється емоційне багатство нюансів тексту («О, ще не всі
умерли жалі», «В квітках була душа моя»). Значним мис
тецьким досягненням є романс «Не беріть із зеленого лугу
вербу». Емоційно щемливою мелодією передано ніжні й
болісні почуття людини. У кожному з романсів на слова
Олександра Олеся композитор, відтворюючи настрій та
атмосферу вірша, використовує колористичну гармонію, а
в окремих випадках вона наближається до колористичноімпресіоністської («В квітках була душа моя»).
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Нові стильові риси проявилися й у вокальному циклі
Я. Степового «Три вірші М. Рильського». У ньому відчутна
особлива увага композитора до поетичного слова, його ін
тонацій, емоційних нюансів. У трьох його романсах
(«Не грай, не грай!», «Ноктюрн», «Без хвилювань, без мук
з тобою я балакав») душевна драма героя розкрита музич
ними засобами пізнього романтизму. Аріозною мелодією
та фортепіанною партією дуже тонко передається віршо
вий текст. Поряд із типовими для романтизму засобами
використовуються й імпресіоністські — при створенні зву
кової картини ночі (у других розділах романсів «Не грай»,
«Ноктюрн» та ін.). У цьому вокальному циклі Я. Степового
дослідники справедливо відзначають новаторські риси в
його музичній мові, особливо в гармонії. У більшості його
романсів фортепіанна партія є рівноправною з вокальною
(особливо це характерне для останнього циклу).

Індивідуальність Я. Степового як лірика з тяжінням до
мініатюрних жанрів проявилася і в його фортепіанній
творчості. Він писав типові романтичні мініатюри:
прелюдії, вальси, елегія, експромт, мазурка, пісня, пісня
без слів, танець, маленька поема, скерцо; програмні тво
ри - «Мрія», «Спогад». Крім того, є й такі жанри, як мену
ет, рондо, фуга. Найчастіше Я. Степовий звертався до жан
ру прелюдій. Є в нього одночастинна соната та фантазія.
У фортепіанній творчості Я. Степового можна поміти
ти деякі впливи фортепіанної музики М. Лисенка, Е. Гріта,
П. Чайковського, А. Лядова, М. Римського-Корсакова, ран
нього О. Скрябіна. Фортепіанні твори Я. Степового різні за
музичною образністю та музичними засобами. Чимало
фортепіанних творів близькі до його романсів. Це ліричні
мініатюри з тонким відтворенням внутрішнього світу лю
дини, які часто овіяні серпанком смутку. Композитор не
захоплювався віртуозністю, на першому плані в нього роз
криття багатства відтінків ліричних почуттів. Я. Степовий
часто хроматизує мелодію й усю фактуру. Він милується
колористичним гармонічним звучанням. У фортепіанній
музиці домінує відтворення світу особистих відчуттів.
Звертаючись до образу Т. Шевченка в прелюдії його
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пам’яті, композитор створює глибоко сердечну, схвильо
вану музику, яка неначе виражає його ставлення до поета.
Музика Я. Степового яскраво індивідуальна, але й
національно увиразнена. Якщо композитор і використовує
українську народну або пісенно-романсову інтонаційність,
то вона адаптована відповідно до його індивідуального
стилю. Але Я. Степовий передавав у своїх творах не тільки
сферу особистих переживань. У 1918 р. він написав Пре
люд (d-тоІГ), який відрізняється від інших його творів.
Урочисто-трагічне звучання цього прелюду (автор викори
стовує тематизм маршового характеру й ефект передзво
нів) передає емоційні переживання, викликані тогочасни
ми суспільними проблемами.
Я. Степовий — талановитий композитор, життя якого
обірвалося в розквіті сил.

8.7.

Ф[ д ір ЯQ O V [ н Q о

Федір Степанович Якименко
(старший
брат
Я. Степового, 1876- 1945)- талановитий композитор, кон
цертуючий піаніст, педагог, музикознавець, диригент.
Його музика відзначається самобутнім індивідуальним по
черком, у якому проявився неоромантичний стиль із вира
зними імпресіоністськими рисами. Музика Ф. Якименка
була відома у світі. Ще за життя композитора його твори
публікувалися в Москві, Петербурзі, Берліні, Лейпцигу,
Парижі, Празі1. У сучасній Україні твори Ф. Якименка мало
досліджені.
Федір Якименко народився в Харкові. Маючи добрий
голос, він у десятирічному віці потрапив за набором півчих
з України у Петербурзьку придворну співацьку капелу.
У той час капелою керували видатні російські композито
ри М. Балакірєв та М. Римський-Корсаков. Як відзначав
Ф. Якименко в «Автобиографической заметке», тоді в каЛисько 3. Федір Якименко. Визначна, але маловідома постать в
історії української музики // Музика. - 1994. - № 1. - С. 22.
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пелі був чудовий хор, а також прекрасний оркестр. Інстру
ментальні класи капели «уявляли собою щось на зразок
консерваторії»1. У капелі Ф. Якименко вчився гри на скрип
ці (у П. Краснокутського), на фортепіано (в А. Горбунова) і
навіть диригував оркестром вихованців; основи гармонії
вивчав в О. Лядова.
У Ф. Якименка склалися дуже приязні й творчі стосу
нки з М. Балакірєвим, про якого він писав з особливою те
плотою: «Це був насправді наш батько; художній вплив
його позначився і на подальшому нашому житті <...> Ми
грали йому наші твори; він їх схвалював, або суворо кри
тикував, але нерідко й захоплювався»12. За порадою
М. Балакірєва в 1895 р. Ф. Якименко вступив у Петербурзьку
консерваторію, де навчався композиції в М. РимськогоКорсакова, по класу фортепіано - у Ф. Ф. Черні та органа у Л. Гоміліуса. Після закінчення консерваторії 1901р.
Ф. Якименко познайомився з М. П. Бєляєвим, який запро
понував публікувати в нього твори. У цей період були ви
дані романси на слова М. Лєрмонтова, О. Плещеева,
А. Майкова, хори на вірші А. Майкова, О. Толстого,
«Ліричну поему» для оркестру.
У 1902 р. Ф. Якименко працював у музичному училищі
Тифліського відділення ІРМТ. Протягом 1903-1906 рр. він
перебував за кордоном - у Франції, Італії, Швейцарії, де ін
тенсивно займався творчістю. За кордоном захоплювався
імпресіоністськими творами композиторів та картинами
художників. У Парижі він познайомився з музичним кри
тиком М. Д. Кальвокорессі, шанувальником російської му
зики. У Женеві Ф. Якименко зблизився з О. Скрябіним, по
дружився з ним і з цього приводу писав: «Ми навідували
1 Акименко Ф. С. Автобиографическая заметка И Русская музы

кальная газета,— 1911.- №11 — 12,— С. 286. У період перебування
Федора в Петербурзькій капелі відбулася заміна його прізвища
з Якименка на Акименко.
2 Акименко Ф. Автобиографичекая заметка // Русская музыкаль
ная газета. - 1911.-№ 11 —12. — С. 288.
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один одного і час проводили разом у музикуванні або в про
гулянках по живописному місту Ж Ж. Руссо - це було для
мене в повному розумінні прекрасним часом»1. У Парижі
відбулося знайомство Ф. Якименка зі знаменитим астрономом-письменником Каміллом Фламмаріоном, що, за сло
вами композитора, позначилося на його творчості. Космо
гонічні ідеї втілилися, зокрема, у його поемі-ноктюрні
«Ангел» за М. Лєрмонтовим для симфонічного оркестру.
З 1906 до 1911рр. Ф. Якименко працював у Харкові
викладачем музичного училища ІРМТ. У Харківському
училищі навчали відомі виконавці - піаністи Ростислав
Геніка, Олександр Горовиць (дядько всесвітньовідомого піа
ніста Володимира Горовиця), віолончеліст Євсей Белоусов,
скрипаль Костянтин Горський. З цими музикантами
Ф. Якименко виступав у концертах. З великим успіхом
пройшов його авторський концерт в січні 1908 р.
Ф. Якименко виконував свої фортепіанні твори: етюдфантазію, прелюдію «Важкі хвилини», низку програмних
мініатюр: «Сільський пейзаж», «Грайливі хвилі», «Весна в
лісі», «Чарівні квіти»,«Зіркові мрії», «Дрімливий сад». Ано
німний кореспондент «Русской музыкальной газеты» стосо
вно цих творів писав, що «це музика настрою, хвилевих вра
жень; поетичний вилив мрійливого, примхливого художни
ка»12. Рецензент відчув новий світ образів і почуттів у музиці
Ф. Якименка, позначеній імпресіоністськими рисами. У пері
од 1911 -1914 рр. Ф. Якименко жив у Франції та в Москві. У
Парижі він зустрівся з С. П. Дягілевим, який запропонував
йому створити балет. Є відомості, що протягом 1912 р. ком
позитор працював над балетом на лібрето М. Кальвокорессі3.
Твори Ф. Якименка виконувалися в Петербурзі на
концертах, організованих М. Бєляєвим. Російський музич
1 Акименко Ф. Автобиографичекая заметка // Русская музыкаль
ная газета.- 1911.-№ 11 - 12.-С. 288.
2 Русская музыкальная газета. - 1908.-№ 6.-С. 166.
3Булат Т. Уперше про Федора Якименка И Музика,- 1988 № 4. - С. 30.
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ний критик, один зі співробітників «Русской музыкальной
газеты» Є. Петровський після одного з таких концертів у
рецензії «Музыкант-импрессионист» дав дуже влучну ха
рактеристику музиці Ф. Якименка. Так, він досить деталь
но зупиняється на фортепіанному творі «Уранія», написа
ному під впливом «поезії зіркового неба», відкритого ком
позиторові астрономом К. Фламмаріоном. Критик відзна
чив, що Ф. Якименко - «музичний астроном, він уловлює
трепетання й чарівність містичних сил у їхніх грайливих і
перехрещуваних сяйвах. Вібрація звука споріднена з віб
рацією світла <...> Уловлюючи своєю прозорою гармоні
єю, м’яким мерехтінням модуляцій, легкістю й стрімкістю
ритму відображення гри проміння, Акименко прагне захо
пити чари променя, вловити відгук душі, зачарованої,
захопленої й збентеженої таємничою грою небесних вогнів
і вогняних знамень»1. Загалом же щодо стилю музики
Ф. Якименка Є. Петровський підкреслював, що для нього
«<...> серйозний академізм і класицизм залишилися спо
гадом про вчорашній день <...> Акименко цілком само
стійний, винахідливий, фантастичний і новий як <...>
Дебюссі, цілком незалежний від останнього. Із французь
ким неогармоністом його зближує витонченість гармоніч
них звучань <...> наймайстерніші ефекти світлотіні»12.
У 1912 р. Ф. Якименко переїхав до Москви. Він висту
пав як піаніст і диригент на концертах, де виконував свої
твори, зокрема, на концертах Сергія Кусевицького. З 1915
до 1923 рр. Ф. Якименко жив у Петербурзі й працював у
консерваторії. На початку 1917 р. композитор брав участь у
концертах української музики, які влаштовували україн
ські діячі в цьому місті. Твори Ф. Якименка звучали на різ
них концертах української музики в Петербурзі, зокрема у
«великому українському концерті», організованому артис
том музичної драми П. Журавленком 28 січня 1917 р.3
1 Петровский Е. Музыкант-импрессионист // Русская музыкаль
ная газета. - 1911 - № 11 — 12. — С. 284.
2 Там само. - С. 286.
3Булат Т. Уперше про Федора Якименка // Музика.- 1988.№ 4. - С. ЗО.
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Як піаніст та акомпаніатор Ф. Якименко виступав і в кон
цертах «Українського Літературно-художнього товарист
ва», заснованого в Петербурзі 1916 р.1
Саме в цей час почалася робота Ф. Якименка над
аранжуванням українських народних пісень. У 1923 р.
композитор поїхав до Франції з надією поставити там свою
оперу. Але ця його мрія не здійснилася, і він більше не по
вернувся ні в Україну, ні в Росію.
У 1924- 1925 рр. Ф. Якименко перебував у Празі, де
був у той час один із найбільших в Європі осередків укра
їнської еміграції. Він працював там професором і деканом
Українського Вищого Педагогічного Інституту імені
М. Драгоманова. У цьому осередку Ф. Якименко зустрівся з
видатними особистостями української культури. Так,
Д. Чижевський викладав у цьому інституті курс музичної
естетики, Ф. Стешко - історію світової та української музи
чної культури, композитор Н. Нижанківський - теоретич
ні предмети та гру на фортепіано.
Ф. Якименко поєднував викладання гармонії з на
вчанням гри на фортепіано. З педагогічною діяльністю
Ф. Якименка пов’язане написання й видання підручника
«Практичний курс гармонії» (Прага, 1926). На концертах
української громади він виступав як піаніст і диригент, з
авторськими концертами- у найбільшому концертному
залі Праги. У цьому місті він написав твори з українською
тематикою: «Три п’єси на українські теми» для фортепіа
но, тридцять українських народних мелодій для хору, ори
гінальні хори на слова Т. Шевченка («У перетику ходила»,
«Зоре моя вечірняя», «Чого мені тяжко»), солоспіви на
слова українських поетів, зокрема Олександра Олеся
(«В пісні - муки», «Ти не дивуйсь», «Не заллється співом
серце»), опубліковані 1937 р. Ф. Якименко написав чимало
музикознавчих статей, літературних нарисів, які публіку
валися в «Русской музыкальной газете», журналі «Музы
ка». У 1927 р. Ф. Якименко виїхав до Франції, де й жив до
кінця життя.
Козачук О. Забута музика... Забуті імена... -К., 2008.-С. 95.
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У період Другої світової війни Ф. Якименко не мав ні
якого заробітку, перебував у скрутному матеріальному ста
новищі й жив упроголодь. Знесилений, він упав на майдані
Сен-Мішель у Парижі. Помер у лікарні 3 січня 1945 р., похо
ваний на кладовищі «Бастіньоль». Композитор не мав наща
дків; рукописи з його помешкання безслідно зникли1.
Ф. Якименко написав багато творів у різних жанрах.
Серед них опера «Фея снігів» (за Гансом-Христіаном
Андерсеном), дві симфонії, увертюри, симфонічні поеми
(«Лірична», «Ангел», «Стелла»), три балетні сюїти,
віолончельний концерт, струнне тріо, сонати для скрипки,
віолончелі. Багато творів він написав для фортепіано: дві
сонати (назва однієї - «Фантастична соната»), прелюдії,
елегії, етюди, скерцо, танцювальні п’єси, кілька програм
них циклів. У цих творах яскраво проявилася його індиві
дуальність як тонкого лірика зі схильністю до мрійливості,
споглядальності.
Захоплення Ф. Якименка імпресіоністським живопи
сом позначилося на його фортепіанних творах 1906 1915 рр. Музика вишукана, емоційно мінлива, приваблює
колористичною гармонією. У ній по-новому використову
ється тембральність фортепіано. Найперше це проявилося
у фортепіанних творах «Оповіді замріяної душі»,
«Сільський пейзаж», «Весна у лісі» та ін. (програмні назви
Якименко подавав французькою мовою). Імпресіоніст
ський образний світ відобразився також і в інших фортепі
анних творах композитора: «Зоряні мрії» (1907), «Сторін
ки фантастичної поеми» (1908), написані в Харкові. Про
вплив імпресіоністської образності свідчать уже самі назви
творів, як, наприклад, «Місячне сяйво», «Зорі, що летять»,
«Швидкоплинні видіння», «Пісня місячних променів»
та ін. У фортепіанній поемі «Уранія», «Фантастичній сона
ті», у творі «Зоряні ночі» композитор намагався відтвори
ти картини Всесвіту, красу нічного зоряного неба.
1 Булат Т. Уперше про Федора Якименка // Музика.- 1988.№4.-С. ЗО.
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Після 1915 р. Ф. Якименко відходить від імпресіоніст
ської образності. У його творах переважає романтичний
стиль, який іноді поєднується з імпресіоністськими риса
ми. Прикладом є симфонічна поема-ноктюрн «Ангел»
(1915). У творах з українською тематикою переважає рома
нтичний стиль.
У доробку композитора помітне місце зайняла й ди
тяча тематика: п’єса «Гра в схованки», програмний цикл —
п’ять прелюдій («Фантастична казка», «Колискова», «Сон
3иGи*и», «Сон матері», «Пробудження»).
Таким чином, музика Ф. Якименка в стильовому від
ношенні є різною. У його музиці наявні твори, написані в
традиційному романтичному стилі, але значне місце зай
мають композиції з виразними модерними (імпресіоніст
ськими) рисами. Шкода, що творчість цього видатного,
талановитого композитора тривалий час була вилучена з
музично-культурного життя України. Більшість його тво
рів і досі зберігаються за межами України, що ускладнює
їх дослідження й виконання.

Отже, для композиторів кінця XIX - початку XX ст.
важливою була національна орієнтація. Значну
увагу вони приділяли фольклору, відкривали для себе нові
його пласти. В інтерпретації фольклору виникали нові ри
си, яскравіше увиразнювалася індивідуальність компози
торів. їх цікавила як національна, так і універсальна тема
тика, типова для романтизму. Найбільш поширеним був
національно-романтичний
стильовий напрям.
Але в цей час з’явився й потяг до оновлення, насамперед у
ліричній образній сфері, яка збагачувалася окремими ім
пресіоністськими рисами. Тобто відбувалося зародження
неоромантичного стилю, який розвинувся у творчості
Левка Ревуцького, Віктора Косенка, Бориса Лятошинсько
го та інших композиторів XX ст. Відкривалися нові гори
зонти в музичному мистецтві 20-х років XX ст.
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Кінець XIX - початок XX століть

Запитання та завдання для самоконтролю
1. Як проявилися зв’язки Я. Степового та Ф. Якименка з
російською музичною культурою?
2. Що характерно для
культурницької діяльності
Я. Степового?
3. Визначте неоромантичні стильові риси у фортепіанній
та камерно-вокальній творчості Я. Степового.
4. Охарактеризуйте
стильові
риси
у
творчості
Ф. Якименка.

Опубліковані музичні твори

1. Степовий Я. Зібрання творів у трьох томах. — Т. 1 :
Інструментальні твори. - К., 1964.
2. Степовий Я. Зібрання творів у трьох томах.— Т. 2 :
Солоспіви та вокальні ансамблі. — 1965.
3. Степовий Я. Вибрані фортепіанні твори. - К., 1983.
4. Якименко Ф. Симфонічні поеми. Партитура. Лірична
поема. Ангел. Ноктюрн. - 1989.
Рекомендована література
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ЧАСТИНА ДРУГА
(Бо г д а н Сю т а )
9. ПЕРІОД
НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ
(1920-G% - п о W а т о Q 1930-х ро Q і@ )
9.1. УQ ра Xн а
ПІСЛЯ ВОЄН ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
Після провалу останньої збройної спроби відновити
незалежну УНР в листопаді 1921 р., поразки національних
визвольних змагань та трагедії спричиненого політикою
військового комунізму голодомору 1921 - 1923-го років,
коли загинули понад 1,5 млн. селян, українські терени
знову виявилися розділеними між кількома державами, з
яких тільки одна - УСРР - мала в офіційній назві слово
«українська». Етнічні українські землі опинилися у складі
утвореного наприкінці 1922 року ССРР, Другої Речі Поспо
литої (згідно з рішеннями Ризького мирного договору
18 березня 1921 року та Ради амбасадорів у Парижі
14 березня 1923 р.), Чехословацької республіки (згідно із
Сен-Жерменським 10 вересня 1919 р. та Тріанонським
4 червня 1920 р. договорами) та Румунії (згідно із Паризь
ким протоколом 10 серпня 1920 р.). Значна частина засе
лених українцями земель колишньої Російської імперії бу
ла адміністративно вилучена із підпорядкування урядові
УСРР і відійшла до Російської федерації (території україн
сько-російського та українсько-білоруського пограниччя,
Криму, Кубані та Північного Кавказу, так званого Зеленого
Клину на Далекому Сході). Порівняно із новоутвореними
після Першої світової війни національними державами
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суспільно-політична ситуація для розвитку національної
культури та мистецтва склалася на українських землях у
1920-ті роки не надто сприятлива.
Найбільший масив українських земель з історичною
столицею Києвом (політичну й адміністративну столицю
було перенесено у центр Слобідської України м. Харків)
територіально увійшов до Української Соціалістичної Ра
дянської Республіки. Київ і далі залишався для українців
символом національної державності та культурною столи
цею, і, незважаючи на те, що всі органи державного управ
ління та керівництво більшості громадських і профспілко
вих об’єднань та організацій (усі політичні партії, спілки й
організації крім прокомуністичних, було силоміць ліквідо
вано) переїхали до Харкова, деякі наукові та культурномистецькі організації й установи та Українська Автокефа
льна Православна церква, створена на Церковному Соборі
11-27 жовтня 1921 року, з метою локалізації їхнього впли
ву на суспільство й надалі мали свої керівні органи у Києві.
Щоб надати господарюванню Москви на українських
землях легального відтінку, уряди РСФРР та УСРР підпи
сали 28 грудня 1920 року «Робітничо-селянський союзний
договір про військову і господарську співпрацю». Остаточ
но політичні розбіжності між Україною і Росією були при
гашені укладеним ЗО грудня 1922 року договором про ство
рення СРСР. Згідно із затвердженою 31 січня 1924 року
II З’їздом Рад конституцією СРСР Україна могла вирішува
ти більш-менш самостійно лише внутрішні, земельні та
освітні (до освітніх формально належали питання розвит
ку музичної культури) питання, здійснювати власну полі
тику в галузях охорони здоров’я, соціального забезпечення
та юстиції. Але й тут усі кроки Харкова повинні були схва
люватися союзним центром. Діяльність структур комуніс
тичної партії (легально дозволені уламки національних
партійних організмів - есери-боротьбісти та укапісти були
більшовиками ліквідовані) та ВЧК - ОГІ1У була суворо
централізованою та керованою безпосередньо з союзного
центру.
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9.2. Зд о i B т Q O й Q ра N
ПОЛІТИКИ УКРАЇНІЗАЦІЇ
Помітний вплив на розвиток музично-культурного
життя в УСРР у 1920-х роках мало таке суперечливе суспіль
но-політичне явище як «українізація», що також «прийш
ла» з Москви. Цю назву отримала тимчасова політика
ВКП(б), здійснювана в Україні до початку 1930-х років. Це
був український різновид політики коренізації, що поляга
ла в посиленому вкоріненні (звідси й назва) компартійнорадянських структур влади в політичне, економічне та ку
льтурне життя національних республік. її суть полягала в
тому, щоб керівні структури радянського адміністрування
опановували мови та культури місцевого населення, а та
кож, при змозі, поповнювалися за рахунок його представ
ників. Це мало гарантувати Москві контроль за підпоряд
кованими національними периферіями не тільки зовніш
ньо-силовими, а й адміністративно-політичними засобами.
Також давало змогу розчленувати відносно монолітні наці
онально-культурні та політичні еліти, багато представників
яких пішли на співпрацю з режимом, повіривши демагогі
чній офіційній пропаганді про політику сприяння розвит
кові мов і культур корінних націй. Доля колаборантів — не
тільки політичних, а й у царинах літератури, культури та
мистецтва - була трагічною: практично всі вони були зни
щені більшовиками впродовж 1930-х років.
Утім вже від початку 1920-х років Й. Сталін убезпечив
московську владу від зміцнення в результаті українізації
відцентрових тенденцій проведенням широких кампаній
пошуків так званих націоналістичних ухилів та боротьби з
ними. Зазвичай у центр кампанії ставилося ім’я певного ді
яча, який буцімто не зумів правильно зрозуміти тонкощі
політики партії в національному питанні й повів несвідо
мих колег не тим шляхом. Згодом його «помилки» екстра
полювалися на діяльність чи творчість небажаних осіб і їм
допомагали ці «помилки» виправляти. Одним із перших
таких «націонал-ухильників» став колишній «боротьбист»
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О. Шумський, який мав сміливість відкрито виступити про
ти колоніальної політики ВКП(б), в економіці називним
стало ім’я росіянина М. Волобуева, який виступив проти
економічної експлуатації України Москвою, у літературі для
антиукраїнської кампанії було взяте ім’я М. Хвильового (та
кож етнічного росіянина; справжнє прізвище- Фітільов),
що проголошував гасло «Геть від Москви!», у музиці —
Г. Давидовського, який постійно звертався у творах до мело
дики та жанрів популярних зразків українського фольклору...
Зима 1928 - 1929-го років стала кульмінаційною точ
кою політики українізації в культурі й водночас почат
ком згортання та ліквідації її досягнень.
Також - першим кроком до загальної примусової колекти
візації, яку почали проводити відповідно до рішень
XV з’їзду ВКП(б) (грудень 1929 р.). Більшовики поступово
зупиняють розпочаті реформи і починають зміцнювати й
мілітаризувати тоталітарну державу. Під контроль влади
було взято всі форми функціонування мистецтва в суспіль
стві. Саме ж мистецтво трактувалося як цінний ідеологіч
ний засіб впливу на маси. Ті, чия діяльність не вписувала
ся, або ж - іще гірше - суперечила лінії партії, усувалися із
суспільно-політичної арени: їх ув’язнювали або розстрілю
вали. Починаючи з вересня 1929 р. (серія арештів визнач
них діячів української науки, культури, освіти й церкви в
так званій «справі Спілки Визволення України»), ліквіда
ція національних культурних кадрів проводиться більшо
виками в ході спланованих регулярних кампаній, які після
прийняття 7 серпня 1932 року закону «Про охорону соціа
лістичної власності» переросли в суцільну смугу кривавого
червоного терору, що не вщухав на українських землях аж
до воєнної осені 1941 року.
Повного мірою це стосується музики. До початку
1930-х років остаточно згортається приватна ініціатива в
галузях музики, театру та видовищ (приватні антрепризи,
освітні заклади, музичні колективи і театри, навіть вигото
влення музичних інструментів), запроваджується тоталь
ний ідеологічний контроль за композиторською творчіс
тю, репертуарною політикою колективів, закладів та уста-
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нов, гастрольною діяльністю. У програми концертів пар
тійні цензори все частіше радили включати твори лояль
них до режиму авторів, або ж композиції дозволених вла
дою російських класиків.
14 грудня 1932 року вийшла сумнозвісна постанова
ЦКВКП(б) та РНК СРСР «Про хлібозаготівлі на Україні,
Північному Кавказі та в західних областях», якою фактично
припинялася політика українізації в УСРР, а на українських
землях поза її межами офіційно запроваджувалася приму
сова русифікація, що торкнулася першою чергою сфер осві
ти, культури та діловодства. На виконання цієї постанови
на теренах УСРР постановою ЦК КП(б)У від 22 листопада
1933 року було офіційно припинено політику українізації.
Після організованого у 1932 - 1933 роках українського голокосту і завершення тотальної колективізації музичне життя,
композиторська творчість та освітня справа в галузі музики
на теренах УСРР були остаточно й цілковито поставлені під
контроль держави. Основною базою та кадровим резервом
у проведенні перебудови музично-культурного життя на
тоталітарний штаб стали прокомуністичні мистецькі та му
зичні об’єднання й організації на чолі з ВУСПМ (Всеукраїн
ська спілка пролетарських музикантів), які, утім, також бу
ли згодом ліквідовані (чи «самоліквідовані») у процесі уні
фікації всіх форм культурного життя в СРСР. За вказівкою
зверху було утворене організаційне бюро Спілки радян
ських композиторів - однієї дозволеної владою організації
композиторів та музикознавців. Вона не змогла остаточно
організаційно оформитись аж до кінця 1930-х років: репре
сивні органи знаходили серед функціонерів спілки все но
вих і нових ворогів народу й регулярно їх карали чи знищу
вали. Ті композитори, що не викликали довіри до себе в
партійних органах, та члени їх сімей піддавалися превенти
вним репресіям, позбавлялися оплачуваної робота, а часто,
залишившись без засобів для існування, змушені були по
кинута музику як професійне заняття (як-от Я. Яциневич) і
задля куска хліба працювати на будь-яких робітничих поса
дах або в колгоспах.
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9.2.1. Освітні реформи
Двоїстими були також освітні реформи.
З одного боку, радянський уряд зобов’язав усе неписьмен
не населення віком від 8 до 50 років опанувати грамоту. Це
сприяло підвищенню загального культурного рівня (а в
умовах периферії - й національної свідомості) вельми знач
ної частини населення України. З іншого ж боку, пропону
валося навчатися грамоти або російською, або рідною мо
вами на вибір. За відсутності належної кількості українськомовних учительських кадрів (адже українська мова упе
рше стала мовою освіти!) така постановка питання часто,
особливо у великих промислових містах, сприяла поступо
вій русифікації населення. Партійні функціонери активно
використовували кампанію лікнепу та мережу освітніх за
кладів для посиленої пропаганди постулатів марксизму й
основних тез більшовицької ідеології. Коли початкова
освіта була безплатною, загальнодоступною та від середи
ни 1920-х років обов’язковою, то для отримання фахової чи
вищої освіти вирішальну роль відігравала належність до
правлячої партії або ж відповідний соціальний стан чи по
ходження, а до скасування з початком 1930-х років платні
за навчання у середніх спеціальних та вищих навчальних
закладах багато важила матеріальна спроможність студен
та. Помітної шкоди українському шкільництву завдало де
сятилітнє примусове впровадження так званого бригадно
го методу освіти. 1934 року були остаточно відмінені без
перспективні експерименти в галузі шкільництва, повер
нено університетську освіту (інститут став основним ви
щим навчальним закладом, технікум - середнім спеціаль
ним), відновлено чинність наукових ступенів та вчених
звань, скасовано на всіх рівнях бригадний метод навчання,
що остаточно себе дискредитував, і впроваджено індивіду
альну оцінку знань. Шкільна освіта у 1932 році була поді
лена на початкову (1—4 класи), неповну середню (7 класів)
та середню (10 класів), запроваджено предметну систему
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викладання. На кінець 1930-х років семирічна освіта стала
обов’язковою. До початку Другої світової війни в Україні
діяло понад 150 вищих навчальних закладів, які фактично
повністю забезпечували інженерно-технічними кадрами
економіку держави. Але в усіх навчальних закладах спо
стерігалося нехтування дисциплінами гуманітарного цик
лу та засилля політичних предметів і псевдодисциплін. Із
1933 року за прямою вказівкою Й. Сталіна і В. Молотова
всі школи, у яких велося викладання мовами національ
них меншин, а також багато українськомовних шкіл було
переведено на російську мову викладання.
Незважаючи на це, національне піднесення, поро
джене в короткий період відновлення української держав
ності 1917 - 1922 років, дало суспільству такий могутній
поштовх національного розвитку, що культурно-освітні
реформи, фактично започатковані ще 1917 року, почали
давати наприкінці 1920-х років відчутні позитивні резуль
тати. Українські навчальні заклади спершу відкривалися
не тільки по всій території УСРР, а й на етнічних україн
ських землях, підпорядкованих російській адміністрації.
В усіх початкових школах обов’язковим було навчання ма
лювання та музики (наприкінці 1920-х років ліквідовано).
Функціонували також музичні школи (у тому числі й при
ватні), музичні технікуми (середня ланка державної сис
теми фахової освіти після реформи 1922 - 1924 років) та
трансформовані відповідно до нових умов вищі музичні
навчальні заклади (консерваторії, музичні й музичнодраматичні інститути). Водночас упродовж деякого часу
існували також так звані «народні» навчально-освітні за
клади позашкільного типу, зокрема й народні консервато
рії. Вони були покликані удоступнити основи музичної пі
дготовки всім, хто цього бажав. Найвідомішою з народних
консерваторій була київська, заснована Б. Яворським ще
1916 року. З 1922 року також почалася їх реорганізація та
перетворення на музичні технікуми, які, на відміну від
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вищих навчальних закладів, фінансувалися з місцевих бю
джетів. Подібна доля спіткала також утворену 1918 року
владою УНР Катеринославську консерваторію, перетворе
ну спершу в музичний технікум, а згодом - в музичне учи
лище. В Одесі було зроблено спробу запровадити експери
ментальну спеціалізовану шкільну систему, яка б давала
паралельно і загальноосвітню, і музичну освіту, починаю
чи від першого класу (так звана Народна школа) й закін
чуючи загальною і музичною вищою освітою. Поступово
відродилися різноманітні форми громадського музичного
життя, відновили свою діяльність оркестри, були засновані
нові
музичні
колективи,
1926 року
організовано
«Об’єднання державних українських оперних театрів» із
театрами в Харкові, Києві й Одесі та утворено акціонерне
товариство «Українська філармонія» («Укрфіл»). Чимало
колективів функціонувало на громадських чи напівгромадських засадах - від сільських хорів (хор П. Демуцького
в Охматові) до оперних чи музичних театрів (так звані пе
ресувні робітничі опери у Луганську, Катеринославі,
Полтаві та Вінниці). Приватні ж освітні та музичномистецькі заклади на початку 1930-х років були повністю
перебрані під контроль держави або ліквідовані. Така сама
доля спіткала й видавництва недержавної форми власнос
ті. До середини 1930-х років держава встановила повний
контроль над усіма формами музичного життя в УСРР.

9.2.2. Розвиток радіомовлення
Помітний вплив на піднесення загального рівня му
зичної культури в Україні відігравало також державне
радіо, яке розпочало регулярне мовлення в Харкові вже
в листопаді 1924 року. У 1927 році було відкрито радіоцент
ри у Києві, Одесі, Дніпропетровську. Попри жорсткий іде
ологічний контроль Українське радіо передавало чимало
різноманітних музичних передач із прямими трансляція
ми філармонійних концертів та оперних вистав. Це було
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дійовим засобом підтримки та водночас стимулом для роз
витку музичних колективів і допомоги солістам-виконавцям, адже практично всі музичні передачі міжвоєнного
двадцятиліття виходили в ефір наживо й для урізноманіт
нення програм потрібно було залучати щоразу ширші ви
конавські кола. З іншого боку, справедливо вважаючи ра
діо могутнім засобом пропаганди та розгортаючи одну з
перших (і досі найрозвиненіших!) у світі мереж проводового мовлення, більшовики забезпечили собі за допомо
гою безальтернативних радіопередач практично безрозді
льний ідеологічний вплив на пересічного обивателя, який
мешкав на підконтрольних їм територіях. Поступово спра
вді вартісні музичні твори все більше витіснялися на ра
діомовний маргінес отупляючим кічем політизованих ра
дянських масових пісень і маршів та «ідеологічно виваже
них» музичних творів композиторів-сучасників. Вільні
ший доступ до радіоефіру мали тільки нечисленні власни
ки ефірних радіоприймачів, які могли слухати музичні ра
діопередачі з Польщі, Німеччини, Чехо-Словаччини та
Румунії. Але таких слухачів у 1930-ті роки було кількісно
дуже мало через побоювання отримати ярлики «агента
зарубіжних розвідок» і «ворога народу»...

9.2.3. Діяльність наукових товариств
Сприятливо впливала на розвиток музичного мисте
цтва також діяльність Всеук$(ї*ськ ї (к(3ем%ї *(ук
(так урядовою постановою від 14 червня 1921 року більшови
ки перейменували засновану гетьманом П. Скоропадським
трьома роками раніше провідну наукову установу країни.
Головним відділом у її складі продовжував бути історикофілософський, учені якого досліджували також низку про
блем функціонування та розвитку української культури.
1921 року у структурі ВУАН з’явився заснований головою
Комісії музичної етнографії К. Квіткою Кабінет музичної
етнографії. Цей Кабінет, переживши численні трансформації
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та реорганізації, став сучасним центром українського акаде
мічного музикознавства - Інститутом мистецтвознавства,
фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського. Із сере
дини 1930-х років основною структурною ланкою академі
чної організації стає науково-дослідний інститут (до цього
існували також численні так звані катедри, лабораторії та
кабінети), засновуються нові дослідні інститути, у яких
здійснюються відкриття світового рівня. 1936 року устано
ви у структурі АН УРСР (так академію перейменовано того
самого року) за напрямками досліджень покривали фак
тично все поле тогочасної науки (наприкінці 1930-х років у
системі АН УРСР функціонувало понад 200 науководослідних інститутів). Серед них Інститут історії України,
Інститут українського фольклору, Інститут електрозварю
вання та ін. Ідеологічний диктат дамокловим мечем нави
сав над співробітниками багатьох гуманітарних наукових
установ (там ще могли отримати роботу вчені, яким було
заборонено викладати та публікувати свої праці з політич
них міркувань); деякі теми заборонялося досліджувати,
учених, що представляли ідеологічно небажані напрями
досліджень, періодично репресували.
Тісний зв’язок з ВУАН підтримували члени Н(ук 
в : G в($исGв( %ме*% Т. Шевче*к( у Льв в%, де пра
цювало понад 200 науковців, зокрема, дійсні члени ВУАН
літературознавець-медієвіст
та
історик
літератури
М. Возняк, фольклорист та етнограф В. Гнатюк, етномузиколог Ф. Колесса, музикознавець С. Людкевич, літературо
знавці К. Студинський, В. Щурат. Продовжував діяльність
також спадкоємець традицій Української Академії мис
тецтв Київський художній інститут, у якому
творчі пошуки провадили майстри-новатори - М. Бойчук,
М. Бурачек, Ф. Кричевський, І. Падалка, В. Седляр та їхні
послідовники; Київська, Одеська й Катеринославська (до
1924року) консерваторії та Музично-драматичний
інститут імені М. В. Лисенка уКиєві.
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9.2.4. Розвиток
українського письменства
Період великого розквіту переживало українське
письменство, яке вражало розмаїттям творчих напря
м%в. Упродовж кількох місяців існувала проурбаністична
група М. Хвильового «Урбіно». Більш талановиті прихи
льники ідеології агресивного російського «Пролеткульту»
В. Еллан-Блакитний, М. Хвильовий, В. Сосюра та ін. об’єд
налися у спілку пролетарських письменників «Гарт»
(м. Харків, 1923; В. Еллан із П. Козицьким заснували також
«Гарт музичний»). До Вільної академії пролетарської літера
тури (ВАПЛГГЕ), яка виникла 1925 р. після розпаду «Гарту»,
увійшли М. Бажан, О. Досвітній, Г. Епік, М. Иогансен,
М. Куліш, Ю. Смолич, В. Сосюра, П. Тичина, М. Хвильовий,
М. Яловий (перший президент), Ю. Яновський. «Селянські»
письменники, серед яких були П. Пилипенко, А. Головко,
Петро Панч та ін. згуртувалися у спілку «Плуг» (м. Харків,
1922). Задекларували себе також об’єднання неокласиків
(М. Зеров,
М. Рильський,
Ю. Клен,
М. Драй-Хмара,
П. Филипович), неосимволістів (П. Тичина, Д. Загул,
Є. Плужник, В. Мисик, Д. Фальківський, Ю. Меженко та ін.),
пан футуристи (Аспанфут1, Комункульт, «Нова генерація»
та ОППУ2 М. Семенка із Гео Шкурупієм, О. Слісаренком,
Юліаном ІПполом, ранніми М. Бажаном, Ю. Яновським,
М. Ірчаном), «Авангард» конструктивіста В. Поліщука,
«Ланка», «Марс» та ін. Письменники-переселенці з Захід
ної України об’єдналися у творчу групу «Західна Україна».
У 1920-ті роки була написана найкраща проза М. Хвильового,

Аспанфут (асоціація панфутуристів)- літературна організація,
яка утворилася у 1921 році в Києві на базі літературної групи «Фламі
нго», «Ударної групи поетів-футуристів» та науково-мистецької групи
«Комкосмос» з ініціативи М. Семенка. У 1924 р. «Аспанфут» було пе
ретворено на «Асоціацію комункульту».
ОГТГГУ — об’єднання пролетарських письменників України
(1930), яке виникло як результат реорганізації заснованої М. Семенком
«Нової генерації» (1927).
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Г. Косинки, Ю. Яновського, Т. Осьмачки, В. Винниченка,
В. Домонтовича...
Українські політемігранти, групуючись довкола го
ловного національного емігрантського центру, формують у
столиці Чехословаччини цілу поетичну школу - так звану
«празьку». До неї зараховують творчість Є. Маланюка,
0. Ольжича, Ю. Дарагана, Л. Мосендза, О. Лятуринської,
0. Теліги, О. Стефановича, Г. Мазуренко. У Галичині
центральними літературно-мистецькими об’єднаннями
були «Логос», «Листопад», група «Літературно-наукового
вістника», видавалися численні літературні та літератур
но-мистецькі часописи. Тут жили й творили такі видатні
особистості як Б.-І. Антонич, С. Гординський, Д. Донцов,
Б. Лепкий, Д. Лукіянович, Ю. Опільський, В. Стефаник,
0. Туринський, І. Тиктор, А. Чайковський, М. Яцків та ін.
1930-ті роки стали в УРСР загалом періодом спаду і
творчого застою в більшості царин мистецтва і літератури.
Після партійної постанови від 23 квітня 1932 року «Про
перебудову літературно-художніх організацій» почалася
ліквідація навіть частково незалежних та проурядових літе
ратурно-мистецьких об’єднань. Урешті всі вони 1934 року
були остаточно ліквідовані. Поступово організовувалися
Спілка радянських письменників України та - дещо пізні
ше - аналогічні спілки-близнята в інших галузях худож
ньої творчості, члени яких повинні були сповідувати у твор
чості принципи так званого «соціалістичного
реалізму». Остаточно структурно зорганізуватися за
півтора-два роки зуміли тільки письменники (завершаль
не засідання І з’їзду письменників України відбулося
12 серпня 1934 року в Києві, куди саме було перенесено
столицю республіки). Усі інші спілки «радянських» митців
через постійні репресії, ув’язнення та розстріли представ
ників творчої інтелігенції існували довший час у вигляді
«оргкомітетів» (Спілка Композиторів України зуміла про
вести перший, установчий з’їзд щойно 193 9 року!). Нові
хвилі репресій накотилися 1936 року агресивними стаття-
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ми у московській «Правді» — «Сумбур замість музики»1 та
«Балетна
фальш»12,
спрямованими
проти
музики
Д. Шостаковича, С. Прокоф’єва, О. Мосолова та інших
композиторів молодшого покоління, звідки колами
розійшлися по найдальших периферіях. Для закордонних
інтелектуалів, стурбованих геноцидом українців в УРСР та
їхньої культури, 1936 року було проведено показову Першу
декаду українського мистецтва в Москві з метою ілюстру
вати вражаючі звершення українських митців саме після
прийняття «сталінської» конституції. Участь у цьому захо
ді допомогла зберегти життя багатьом українським музи
кантам, мистецтву яких аплодував Й. Сталін, і які не могли
просто зникнути без його особистої на це згоди...
Наприкінці 1938 року, коли репресії дещо вщухли,
літератори й митці змогли перевести дух. Але творчої сво
боди ніхто з них так і не здобув. Партійні чиновники пи
льно наглядали за такими дієвими галузями ідеології як
література й мистецтво. Настав зоряний час напівграфоманів, графоманів, кар’єристів та авантюристів. Прислу
хаючись до рішень партії, М. Островський переробив у сві
тлі чинних ідеологічних настанов повість пересічного ху
дожнього рівня, яка отримала назву «Як гартувалася
сталь» і гігантську ідеологічно-пропагандистську підтрим
ку з боку держави. Як особливо актуальні широко пропа
гувалися «поеми» тоталітарної педагогіки О. Макаренка,
прозові твори оспівувачів радянського ладу О. Копиленка,
І. Микитенка та О. Донченка. Виділявся також здібний
кар’єрист і переписувач української історії засобами театру
О. Корнійчук із драмою виразно антиукраїнського спряму
вання «Загибель ескадри» та подальшими п’єсами, які
стали театральними ілюстраціями актуальних партійних
тез. Будучи морально розчавленими голодом та безгро
шів’ям, а також постійним і небезпідставним страхом за
своє життя, більшість письменників, художників, скульп
торів та композиторів в СРСР усе частіше продукували
1 Сумбур вместо музыки Н Правда - 1936. - 28 января.
2 Балетная фальшь // Правда. - 1936. - 6 февраля.
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твори-агітки, які стали зразками відвертого політичного
кічу1. Творчість високоталановитих поетів-символістів та
неокласиків трансформувалася у 1930-ті роки в напівграфоманські витвори у стилі несміливих студентських спроб.
Композитори змушені були писати так звані «масові» пісні
та займатися переробленням і редагуванням дозволених
цензурою творів своїх попередників. Іноді тільки явна де
монстрація творчого та ідеологічного конформізму могла
врятувати кар’єру і навіть життя митця.

9.2.5. Досягнення українського театру
і кіномистецтва
Упродовж 1920-хроків тривав період високого
розвитку українського театру. Виникали все
нові й нові театральні трупи, цілі театри, у яких грали
першорядні актори європейського рівня (Лесь Курбас,
А. Бучма, Н. Ужвій, Ю. Шумський, П. Нятко та ін.).
1925 року в УСРР функціонувало 45 театрів, а на початок
1941 року- 140постійних державних і понад 40аматор
ських (так званих робітничо-колгоспних) театрів. Особли
во плідною була діяльність Першого Українського театру
імені Т. Шевченка, Українського драматичного театру іме
ні М. Заньковецької, «Молодого театру» (на чолі з Лесем
Курбасом; з 1922 - «Березіль»), Драматичного театру імені
І. Франка (на чолі з Г. Юрою). Такі новітні твори україн
ських драматургів як «97», «Мина Мазайло», «Народний
Малахій», «Патетична соната» М. Куліша, «До третіх пів
нів» Я. Мамонтова, «Фея гіркого мигдалю» І. Кочерги,
українські постановки п’єс зарубіжних авторів, низка но
ваторських масових постановок на вулицях і площах свід
чать про найвищий професійний рівень оновленого націо
нального театру в Україні. Широко розвинувся театраль
ний рух у Галичині та в Закарпатті. Особливо плідною бу1 Кіч (кітч; нім. Kitsch — несмак, халтура) - напрямок у сучасній
культурі, що підтримує невибагливі смаки споживачів, а також дешева
масова продукція, позбавлена художнього смаку й розрахована на зов
нішній ефект, чи така, що імітує унікальні вироби і твори мистецтва.
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ла діяльність театрів під керуванням Й. Стадника (з базою
у Львові), імені І. Тобілевича (у Станіславові) та імені
І. Котляревського (у Косові). Фактично всі театральні тру
пи на західноукраїнських землях функціонували як музи
чно-драматичні: музичні вистави та оперети (співогри)
складали чи не половину їхнього репертуару.
Видатним явищем національної культури стало мо
лоде національне кіномистецтво. З 1926року
режисером на Одеській кінофабриці почав працювати
О. Довженко. Він створив чимало кінострічок, які увійшли
до золотого фонду світового кіно, — «Звенигора», «Арсенал»,
«Земля». Непересічними творами національного кіномис
тецтва стали також фільми видатного скульптора
І. Кавалерідзе «Перекоп», «Офорти до історії гайдамаччи
ни», «Коліївщина», а згодом його блискучі екранізації
класичних українських опер «Наталка Полтавка» та
«Запорожець за Дунаєм». Від 1930 року в Україні почина
ють знімати звукове кіно (першим звуковим був неігровий
політизований фільм Дз. Вертова «Симфонія Донбасу»),

9.2.6. Розвиток
образотворчого мистецтва й архітектури
У 1920 - 30-ті роки тривало також піднесення україн
ського б$(з Gв $ч : мисGецGв(. Майстром картин
історичного та батального жанру став М. Самокиш («В’їзд
Б. Хмельницького до Києва», «Бій Івана Богуна з поль
ським магнатом Чарнецьким»). З’явилися експресіоністи
чні роботи В. Крижанівського та В. Пальмова, пейзажні
твори
М. Бурачека,
Г. Світлицького,
К. Трохименка,
О. Шовкуненка, О. Грищенка та В. Хмелюка (два останні
працювали в еміграції), театральні роботи О. Екстер та
конструктивістські
картини
політичного
емігранта
І. Чічки-Андрієнка, портерети М. Глущенка, М. Жука,
А. Світлицького, авангардні картини О. Богомазова та
Д. Бурлюка (емігрував до Франції, згодом — у СІЛА), графіка
М. Дерегуса, В. Касіяна та Р. Лісовського, народний наїв
ний живопис Катерини Білокур та Никифора Дровняка з
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Криниці. У Галичині у міжвоєнне двадцятиліття розгорну
ли діяльність такі відомі майстри як С. Гординський,
А. Манастирський,
О. Новаківський,
П. Ковжун,
О. Кульчицька, Я. Музика, І. Труш, П. Холодний. Багато
майстрів були прихильниками поширених у Європі течій
експресіонізму, імпресіонізму, конструктивізму та неостилістики. Тут діяло авторитетне об’єднання АНУМ (Асоціація
Незалежних Українських Мистців), Гурток Українських
Плястиків «Руб», виходили часописи «Мистецтво» та
«Карби».

Розвиток скульFGу$и у цей період пов’язаний з іме
нами світової слави майстрів кубіста й абстракціоніста
О. Архипенка (з 1923-го року в США), прихильника класи
цизму й необароко М. Паращука, класициста й конструк
тивіста І. Кавалерідзе, учениці О. Родена імпресіоністки й
монументалісти Л. Блох, у 1930-ті роки - поєднувана кла
сицистичних й імпресіоністських рис С. Литвиненка,
монументалістів Б. Кратка, Г. Пивоварова, М. Манізера.
І
З’явилося немало новаторських ($х%GекGу$*их
проектів. Показовим зразком новаторського будівництва,
опертого на давні українські традиції, став комплекс спо
руд Української сільгоспакадемії в Голосієві під Києвом
(архітектор Д. Дяченко). Але багато архітектурних творів
хибували більшовицькою гігантоманією або ж були
пов’язані з різними «реконструкціями», які призводили до
зруйнування чи нищення архітектурного цілого пам’яткових будівель і, передусім, культових споруд. Однією з
найпоказовіших експериментальних будівель став ком
плекс «Будинку Держпрому» в Харкові (архітектори
С. Серафимов, С. Кравець, М. Фільгер), виконаний у стилі
конструктивізму. На руїнах знищених більшовиками пер
лин культової архітектури українського Бароко було спо
руджено будинок Верховної Ради України, один із корпусів
ЦК КП(б)У (згодом ЦКЛКСМУ, нині - головний корпус
МЗС) і низку безликих житлових будинків для співробіт
ників партапарату та урядових чиновників...
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9.2.7. Діяльність Музичного товариства
імені М. Д. Леонтовича
У 1920-х роках за прикладом літераторів (спілка се
лянських письменників «Плуг»; «Гарт»; «Вапліте»;
ВУСПП — Всеукраїнська спілка пролетарських письменни
ків, м. Харків, 1927 р. таін.) було засновано цілу низку
музично-громадських і творчих організацій,
які були покликані сприяти розвиткові молодого націо
нального музичного мистецтва. Найпродуктивнішу діяль
ність розгорнули Музичне товариство імені М. Леонтовича
(1921) та Асоціація сучасної музики (АСМ), яка започатку
вала свою діяльність 1926 року при цьому товаристві.

Особливо ж плідною була діяльність Музич* :
G в($исGв( %ме*% М. Д. Ле *G вич( (положення про
Товариство та його назва були затверджені 26 лютого
1922 року Колегією Головполітосвіти у Харкові), заснова
ного в Києві ще 1921 року як Всеукраїнський комітет
пам’яті Миколи Леонтовича. До його складу ввійшла пере
важна більшість національно зорієнтованих композиторів,
музикознавців, фольклористів, диригентів, солістів-виконавців, музично-громадських діячів, а також художники,
театрали та поети. Робота Товариства велася у двох комісі
ях — музичній та музейній, до яких згодом додалися ком
позиторська, хорова, перекладацька та видавнича. Його
зусиллями було відкрито низку навчальних студій та шкіл,
засновано музичні колективи, серед яких слід відзначити
струнні квартети імені М. Леонтовича та імені М. Лисенка,
вокальні квартети імені К. Стеценка, Я. Степового,
Л. Ревуцького, чимало хорів, які пропагували українську та
світову музику серед народу. Члени Товариства вели наси
чену музично-просвітню діяльність, у ході якої стверджува
лася теза про те, що українська музика є самобутньою наці
ональною гілкою європейського музичного дерева. Було
зав’язано також плідні контакти з діячами культури Захід
ної України, представниками діаспори та музикантами ін-
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іпих країн. Членами Товариства стали близько 200 музич
них і культурних діячів, воно зареєструвало по республіці
понад тисячу музичних організацій та об’єднань. Важливим
фактом було й те, що Товариство імені М. Д. Леонтовича
заснувало й видавало український часопис «Музика», який
виходив до середини 1930-х років (з невеликими перервами
й зі змінами назви у 1930-ті роки).
Ідеологічний тиск на Товариство з боку партійноурядових чинників був незмірно високим із перших міся
ців діяльності цієї організації. Єдиним способом добитися
фінансових субсидій уряду і зберегти себе в умовах
ув’язнень, репресій, чисток та ліквідацій було постійне
ілюстрування офіційним чинникам своєї «нешкідливості»
для «справи революції», а при змозі - й корисності. Так
була прийнята відома ідеологічна декларація «Жовтень у
музику» (1924), постійно декларувалося гасло «Музика ма
сам». Керівництво Товариства намагалося уникати будьяких дій чи контактів, які б могли бути трактованими
партапаратом як «ворожі щодо робітничо-селянської дер
жави» і стати причиною нагінок, а то й ліквідації. Якою
була атмосфера повсюдного страху, може ілюструвати той
факт, що один із керівників Товариства талановитий ком
позитор П. Козицький, який закінчив Київську духовну
академію, змушений був постійно каятися в цьому і, щоб
не привертати до себе та своїх колег додаткової уваги
більшовицьких наглядових органів, побоявся приїхати
взимку 1928 - 1929 року із Харкова, де працював, до Києва,
щоб попрощатися зі смертельно хворим батькомсвящеником, а згодом і на його похорон...
На час припинення діяльності Товариства імені
М. Д. Леонтовича його члени встигли зробити так багато
для розбудови музично-культурного життя та компози
торської творчості УСРР, що навіть після численних «реор
ганізацій»
та
«вдосконалення
методів»
музичнокультурної та творчої діяльності в республіці з боку КП(б)У
та ВКП(б) і в часи найгірших репресій 1932 - 1938 років
ліквідувати ці здобутки не вдалося.
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Товариство імені М. Д. Леонтовича фактично припи
нило роботу в січні 1928 року і в лютому на своєму другому
з’їзді змушене було декларувати зміну форм діяльності й
реорганізуватися у Всеукраїнське товариство революцій
них музик (ВУТОРМ). У той самий час група пробільшовицьки настроєних музикантів із Харкова за підтримки На
родного комісаріату освіти УСРР та профспілок об’єд
налася 1928 р. в Асоціацію пролетарських музик України
(АПМУ). Незважаючи на невисокий фаховий рівень та ав
торитет її членів, саме ця група відданих партійним ідеа
лам людей, які перебували під впливом пропаганди Про
леткульту, стала авангардом урядової політики в царині
музики й очолила наступ на всі прояви національнокультурного руху в музиці. Основні нагінки на українських
композиторів-сучасників
аргументувалися
завеликою
прихильністю цих останніх до «національно обмеженого
хуторянства», просвітянства чи «церковщини». Компози
торам-новаторам діставалося за формалізм, «трюкацтво» і
наслідування «загниваючого Заходу». Для всіх знаходили
звинувачення у безідейності. Під тими самими гаслами
розпочалася революційна перебудова (а нерідко й факти
чні погроми) виконавських колективів (передусім широко
розбудованих хорових), їх репертуару та форм концертної
діяльності, а також спроби реорганізувати й контролювати
діяльність нечисленних кобзарських і лірницьких корпо
рацій. Масштаби «діяльності» АПМУ були настільки роз
горнутими, що навіть викликали формальне засудження з
боку партійних органів (що, втім, не зменшило їх розмаху).

9.3. УСТАЛЕННЯ НОВИХ ФОРМ
МУЗИЧНО-КУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У 1920-ті роки тривав започаткований у роки революції
пошук
нових
форм
музично-культурної
роботи. Відновлюється діяльність мандрівних капел,
високого професійного рівня сягають молоді хорові колек
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тиви - «Думка» (керівник Н. Городовенко), «РУХ» (керів
ник В. ЛевиТёький), «ДУХ» (керівник Ф. Соболь). 1924 року
в Києві була проведена 1 хорова олімпіада, за якою були
Організовані й наступні. Нову українську музику в нових
формах презентували капела-студія імені М. Леонтовича
(керівники Г. Верьовка та Е. Скрипчинська), хор-студоя
імені
К. Степенка
(керівники
М. Вериківськии
та
Ті. Верховинець), студентський оркестр Музично-драматичного інституту імені М. Лисенка (керівники Д. Бертьє
та М. Радзієвський). Піднесення музично-хорового руху
в Україні стало стимулом для організації «Московської
української капели» (1927), членами якої були українці мешканці Москви. Капела пропагувала українську класич
ну музику та народну пісню. Це стало своєрідним відро
дженням багатих традицій української музичної культури
в Москві у перші два десятиліття XX ст. Тоді в Москві ак
тивно діяли українські хори, музичні та бандурні школи і
гуртки, видавалася українська музично-педагогічна літе
ратура. У Московському симфонічному оркестрі сліпих до
1912 року грав на скрипці світової слави український музи
кант, письменник, етнограф та есперантист Василь
Єрошенко (1990 — 1952). Керівниками утвореної 1927р.
капели були авторитетні музиканти П. Бігдаш-Бігдашев,
М. Пашковський та М. Гайдай. Проте напередодні великої
хвилі антиукраїнського наступу наприкінці 1931 року ка
пелу розформували.
.Хоровитірух ширився по всій країні завдяки само
відданій праці ЯК музикантір-ггргчфрпіг'иапт так і числен
них ентузіастів-аматорів, які часто за рівнем професійних
навичок та умінь не поступалися професійним музикам.
Крім цього хорова музика залишалася в народі улюбленим
видом масового и загальнодоступного музикування. Була
й інша - політичної природи - причина масового розвитку
хорової творчості й виконавства. Через запеклу боротьбу
партійних та урядових функціонерів проти релігії і церков
в УСРР з кожним роком зростала кількість позбавлених
роботи в закритих більшовиками церквах і монастирях хо-
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рисгів, псаломщиків, дяків, регентів та композиторів.
Роботу за спеціальністю вони знаходили в численних місь
ких та сільських капелах і хорах, які мали щиру підтримку
серед простого люду. Хорові колективи виконували багато
нової музики, створюваної колишніми випускниками се
мінарій, духовних училищ, шкіл та Київської духовної ака
демії. Ці випускники тепер очолювали світські хорові про
фесійні та самодіяльні колективи, або співали в них.
З’явилися твори на вірші видатних національних поетівкласиків, або ж сучасників старшого й молодшого поко
лінь
Т. Шевченка,
Б. Грінченка,
С. Черкасенка,
М. Вороного, О. Олеся, Г. Чупринки, П. Тичини та ін. До
найкращих зразків тогочасної хорової творчості належать
композиції М. Леонтовича («Льодолом», «Літні тони» на
слова Г. Чупринки та «Легенда» на слова М. Вороного),
К Стеценка («Знов весна» на слова Лесі Українки, «Радій
те, співайте!» на слова Олександра Олеся), Я. Степового
(«Арфами, арфами» на слова П. Тичини), більшість хоро
вих творів 1920-х років П. Козицького (Вісім прелюдійпісень, два хорові диптихи на вірші В. Чумака,
М. Йогансена та В. Сосюри, «Дивний флот» на вірші
П. Тичини) та ін. Музика таких творів відзначалася свіжістю
барв, близькістю мелодики до народного мелосу, витон
ченою фактурою і технікою поліфонічного розвитку.
Чимало зусиль докладали композитори до справи опра
цювання народної пісні, у чому сягнули значних висот. На
цілий світ поширилася у 1920-ті роки слава української піс
ні завдяки подорожам Української республіканської капе
ли під керівництвом О. Кошиця та його майстерним обро
бкам. Значної популярності зажили опрацювання народ
них пісень
пера
С. Людкевича,
М. Вериківського,
Л. Ревуцького. «Козацькі пісні» й «Галицькі пісні» остан
нього, які увійшли до золотого фонду вітчизняної класики,
дотепер милують слух тонким відчуттям стилю, вдало ви
користаними гармонічними і тембровими ресурсам та
фактурним оформленням.
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Тривав активний розвиток традицій українського
кобзарства й кобзарської ª « ¬ -® ¬ ¯ ª ° . Я± ° « попередні
епохи, кобзарі продовжували піддаватися гонінням з боку
представників влади й були любленими в широких народ
них масах. Хвиля високого піднесення кобзарського і лір
ницького мистецтва, яка розпочалася 1917 року, тривала
до початку 1930-х років (1926 року в Харківському музич
но-драматичному інституті було навіть відкрито курси ба
ндури, на яких викладав Г. Хоткевич), коли природний
розвиток давньої традиції було деформовано й фактично
штучно перервано. Кобзарювати чи лірникувати в нових
соціальних умовах могли лише ті митці, які прийняли не
гласні умови партійної влади: треба було перейти на осі-

контрольованих владою концертах і мати в репертуарі
«актуальні» твори.. На відміну від справжніх новотворів
героїчного звучання й епічного розмаху, що з’явилися в
часи визвольних змагань та на початку 1920-х років (як-от
дума «Була зима з відлигою» чи дума-пісня «Євшанзілля»), актуальними почали вважати пісенні композиції
про міфічнййГ героїзм більшовицьких ватажків та отамянів, про військові операції російсько-радянських військ
та "ЗГОДбм'- величЙЗі'ЕНІ,'11ІС,Н^‘ЄталІну 1 НбТчГседіатникам.
Фактично всі такі «твори» виявились нині забутими. Але
завдяки піднесенню кобзарського мистецтва в роки визволь
них змагань та його відданим пропагандистам великий
розквіт кобзарства спостерігався не тільки в УСРР, а й на
українських землях Кубані, у Польщі, Чехо-Словаччині та
Німеччині (передусім завдяки активній концертнопропагандистській діяльності видатних українських бан
дуристів В. Ємця та М. Теліги). Особливо дієвою виявилась
діяльність засновника Школи кобзарів для нащадків україн
ських козаків на Кубані (1917) та (за часів Української дер
жави П. Скоропадського 1918 року) Першої капели кобзарів
Василя
Костянтиновича
Ємця
(1890-1982),
який не тільки сам концертував, виступав із лекціями й
опублікував за кордоном кілька книг про кобзу, бандуру й
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кобзарство, а й заснував у Празі Школу кобзарів (1923) та
Капелу бандуристів (1924), членами яких були не тільки
українці. Виїхавши 1936 року в США, він продовжив актив
ну концертну й педагогічну діяльність, писав музичні тво
ри, сконструював експериментальну подвійну бандуру
(на 50-ти й 60-ти струнах), з якою виступав у різних країнах
світу. Окрім традиційного кобзарського репертуару викону
вав на бандурі власноруч здійснені транскрипції популяр
них і класичних творів. Концерти бандуриста незмінно
отримували найвищу оцінку в пресі та з боку музикантівпрофесіоналів. В. Ємець утримував у Лос-Анджелесі банду
рну школу, у якій навчалися представники багатьох націй
та народностей, що мешкали в Каліфорнії.

Водночас

квітнув

підтримуваний

владою

стиль

вань» на вулицях і майданах із найширпшм.залученням
«трудових мас». Для таких акцій писалося багато ідеологічно
вмотивованоТмузики, якою передавався ентузіазм «запале
них комуністичними ідеями» класів, екстатичні почуття
при осягненні величі виробничо-індустріалізаційних про
цесів у соціалістичній державі, радість «звільненого від ка
піталістичного гніту трудівника» і т. ін. Творчість компози
тора чиновники від культури розглядали як діяльність теа
трального декоратора, тільки театром у цій інтеракції була
сама реальність. Вимагалося написання творів, які могли б
бути легко сприйнятими «мільйонними трудовими маса
ми». 1924 року Товариство ім. М. Леонтовича змушене бу
ло виступити з відомою ідеологічною декларацією «Жов
тень у музику», якою закликали музикантів опрацьовувати
радянську тематику. Багато композиторів змушені були
піти на компроміс із урядовими вимогами, щоб урятувати
ся від репресій через «непролетарське» походження, або ж
«ідеологічні помилки», допущені в недалекому револю
ційному минулому. Найоптимадьнішим жанром визнардлася пісня, або ж, як її згодом назвуть як радянські, так і
зарубіжні соціолога мистецтва, - -'’Жасава
Таких пісень було написано в Україні кінця 1920 488
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1930-х років тисячі: сольні, хорові, ансамблеві. Фантасма
горичні реалії того часу добре ілюструються парадоксаль
ними фактами: непересічні композитори, здобувши блис
кучу освіту й будучи авторами творів із європейським роз
голосом, змушені були озвучувати друковані комуністич
ною пресою віршовані агітки, або ж графоманські вірші
радянських піонерок, комсомольців та «передовиків соці
алістичної праці»! Не будучи занадто вишуканими вже то
ді, сьогодні вони цікаві тільки історикам культури. Десят
ки напівпропагандистських хорових циклів, поем, низка
кантат, оркестрових творів і навіть опер також не уникну
ли сумної долі повного забуття.
Творчі сили, віддані ідеї відродження національної
культури, намагалися підтримувати високохудожні музи
чні твори, культивувати випробувані віками форми музи
кування та шкільництва. Так у середині 1920-х років було
відкрито три державці оперні, театри, у яких поставлено,
крім найкращих класичних зразків, також і новонаписані
твори. За підтримки уряду й, зокрема, завдяки втіленню в
життя ініціатив заступника народного комісара освіти
А. Приходька активно виникали капели народних співцівпрофесіоналів - кобзарів. Заохочувалося відкриття майст^рень, у яких яиготовдялііса_цародні інструменти,.зокре
ма, бандури і кобзи. Було проведено чимало ² ¬ -¬ « ³ ² ± ¬ ´ курсів та конкурс ня_няйкряіций мучичний тцір до десятої
річниці жовтневого, перевороту (1927), які стимулювали
появу низки непересічних творів. Поступово розширював
ся і жанровий діапазон творчості композиторів. Почали
з’являтися новонаписані камерні ансамблі, солоспіви, лі
ричні пісні, обробки народних пісень. Але на вимогу партії
держава все більше підтримує масові, спримітизованодоступні пісенні жанри. У 1930-ті роки масова пісня тачастково - видовищні жанри (опера, балет) на соціальновизвольну чи народно-революційну тематику стають фак
тично провідними жанрами творчості українських компо
зиторів, більшість із яких ледь животіли через постійну
нестачу коштів та відсутність замовлень на твори іншого
спрямування і жанрів. А після сфабрикованого в 1930 р.
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судового процесу над Спілкою Визволення України (СВУ)
кожен представник національної інтелектуальної та куль
турної еліти відчував занесений над ним караючий меч
парти та ОГПУ. Ті, хто хотів вижити, бралися писати офі
ціозні військово-патріотичні пісні та марші, або ж панегі
рики на честь партійних лідерів та призначених партією
«народних героїв». Після появи 1936 року на перших шпа
льтах московської «Правди» вже згадуваних статей про
сучасну радянську музику почалися партійні нападки на
високоосвічених композиторів і музикантів та їх повальне
репресування. Тільки деяким із тих композиторів, які зу
міли пережити криваві 1930-ті та буремні 1940-ві роки,
вдалося зберегти свою творчу індивідуальність або ж по
таланило повернутися до свого мистецького «Я» після
смерті Й. Сталіна...
9.4. РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
ЗА МЕЖАМИ УСРР
У З(х%3*%7 Ук$(ї*% ситуація для розвитку українсь
кої культури була ще менш сприятливою. У 1923 — 1924 рр.
у Польщі було заборонено вживати слова «українець»,
«український» і використовувати українську мову в усіх
державних установах та органах самоврядування. Було під
різними приводами ліквідовано чимало українських шкіл і
культурно-освітніх закладів та установ. Але, незважаючи
на всі адміністративні утиски, на західноукраїнських зем
лях у 1920-х роках активно вирувало українське культурне,
наукове, громадське та господарське життя.
У 1930-ті роки посилилася антиукраїнська спрямова
ність польської політики. Ідучи нога-в-ногу з радянськими
та німецькими соціалістами, польський прем’єр-соціаліст
Ю. Пілсудський видає наказ про проведення в державі
«пацифікації» - посилених репресій та актів національно
го терору проти українського населення за участі активіс
тів профашистських організацій, сил регулярної армії та
поліцн. 18 червня 1934 р. Декретом президента Польщі
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створено концентраційний табір у Березі Картузькій для
політичних опонентів уряду. Близько трьох чвертей
ув’язнених у таборі були українцями. Після набуття чин
ності нової конституції 1935 року та подальшого розпуску
сейму й сенату Польща стала фактично авторитарною
державою на зразок Німеччини та СРСР. З 1938 р. посили
лися активні погроми польськими шовіністами україн
ських установ та організацій і репресії щодо активістів
українського національно-політичного й культурного руху.
Розпочалася цілеспрямована руйнація українських церков.
Але, незважаючи на вкрай несприятливі умови, укра
їнські музично-культурні кола провадять на західноукра
їнських землях упродовж 1920-х, а особливо 1930-х років
активну діяльність, спрямовану на розвиток національно
го мистецького життя, шкільництва, музичної творчості та
виконавства. Розбудовується музична інфраструктура, роз
вивається періодика, налагоджуються різноманітні форми
творчої співпраці з музичною громадськістю інших наро
дів, помітних успіхів досягли музикознавство, музична
критика та музична фольклористика. Вищий музичний
інститут імені М. В. Лисенка стає одним із авторитетних
професійних музично-освітніх закладів міжвоєнної Поль
щі. Праці музичного фольклориста академіка ВУАН
Ф. Колесси висунули українське музичне народознавство
на одне з чільних місць у світовій гуманітаристиці. Націо
нальна музична культура поступово починає складатися в
цілісний організм. 1934 року створено Союз Українських
Професійних Музик у Львові з композиторською, музико
знавчою, педагогічною та виконавською секціями, який
провадив плідну роботу в галузі розвитку та популяризації
українського музичного професіоналізму й видавав місяч
ник «Українська музика» (і Союз, і часопис ліквідовані ра
дянською окупаційною владою у вересні 1939 року). Плідно
розвивається дослідження національної духовної музики
(Б. Кудрик), формується вагомий академічний осередок
цих студій у Львівській богословській академії за підтримки
глави УГКЦ митрополита Андрея (графа Шептицького).
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Бук ви*( G( Бес($(б%', які були окуповані Руму
нією, потерпали від шовіністичної політики ще більше.
Для залякування українців, які двічі піднімали антирумунські повстання - Хотинське і Татарбунарське, - румуни
до 1928 року утримували на Буковині стан облоги. На під
ставі спеціального закону від 26 липня 1924 року всіх укра
їнців почали трактувати як румунів, які забули рідну мову.
До 1927 року на його підставі була проведена цілковита
румунізація всіх видів шкільництва. Було закрито майже
всі українські громадські організації, знищено пресу та роз
пущено партії. Активним знаряддям румунізації стала та
кож православна церква. Упродовж 1930-х років українцям
вдалося досягнути деяких результатів: було організовано
кілька громадських об’єднань, господарських і культурноосвітніх товариств, Українську Національну Партію,
почали виходити друком українські часописи, поновлено
діяльність українських хорів і театральних труп. Почали
відновлюватися влаштування національних свят за участю
самодіяльних музичних колективів. Але всі здобутки пере
креслило встановлення 1938 року авторитарної держави
під диктатом короля Кароля II та націоналістично налаш
тованих військових кіл.
Ук$(ї*ськ% земл% в Чех сл в(ччи*% формально
перебували в статусі внутрішньої автономії (окремий ад
міністративний край «Підкарпатська Русь» - до 1928 р.,
«Підкарпатський Край» на чолі з крайовим президентом після 1928 р.). Це була єдина частина України, що увійшла
до новоутвореної держави добровільно. Українське суспі
льство тут виявилося поділеним на українсько-народовецьку та русофільську групи, остання з яких, будучи знач
но меншою за чисельністю, мала істотну підтримку празь
кого уряду, зорієнтованого на побудову централізованої
держави. Але внаслідок чинності найдемократичніших на
теренах молодих східноєвропейських держав законів, що
не давали змоги відверто національно дискримінувати та
асимілювати українську національну меншину, умови для
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розбудови всіх форм культурного життя, особливо після
понад столітнього періоду насильної мадяризації, тут були
найсприятливіші. З’явилася мережа початкових шкіл та
гімназій, філій товариства «Просвіта» й Товариства імені
О. Духновича, хорів і театральних труп. Унаслідок наполе
гливої культурно-освітньої праці свідомого українства на
ціональний рух у всіх його формах зміцнів настільки, що
після Мюнхенського договору (21 травня 1938 року) празь
кий кабінет міністрів 8 жовтня 1938 року дозволив створи
ти автономний уряд Підкарпатського Краю, на чолі якого
11 жовтня 1938 року став відомий політик Андрій Бродій.
26 жовтня 1938 року уряд очолив о. Августин Волошин,
якого після проголошення в м. Хусті самостійності Карпат
ської України було обрано президентом цієї молодої україн
ської держави. На жаль, уже 14 березня 1939 р. Угорщина
ввела до новоутвореної держави свої війська. Розгромивши
не до кінця сформовані військові частини збройних сил
Карпатської України — Карпатської Січі, у яких налічувало
ся всього близько 5 тисяч вояків, вона окупувала всю тери
торію Закарпаття, встановивши жорстку антиукраїнську
диктатуру. Сотні активістів-украінофілів було розстріляно,
тисячі були ув’язнені. Було заборонено українську пресу,
видавничу діяльність, усі українські організації- Багато діячів
української культури, науки, шкільництва, преси, церкви,
торгівлі й кооперації змушені були емігрувати в Чехію,
окуповану радянськими та німецькими військами Галичину
чи інші країни Західної Європи й Америки.

Активну суспільно-культурну (зокрема й музичну) та
громадсько-політичну діяльність провадили також упро
довж 1920 — 1930-х років українські емігрантські кола
в різних країнах Європи та Америки. Систематичних і орга
нізованих форм ця діяльність набула в Польщі (Варшава),
Чехо-Словаччині (Прага, Подебради), Франції (Париж),
Австрії (Відень), Німеччині (Берлін), Румунії (Бухарест),
Югославії (Новий Сад, Загреб), Болгарії, Бельгії, Італії,
Данцигу, США, Канаді, Бразилії. Систематична музично-
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культурна діяльність концентрувалася довкола певних ку
льтурно-освітніх чи наукових установ та осередків україн
ських православних і греко-католицьких єпархій. Це були
передусім Український науковий інститут у Варшаві, Укра
їнський науковий інститут у Берліні, Український високий
педагогічний інститут імені М. Драгоманова та Карлів уні
верситет у Празі, Українська господарська академія у Подебрадах, Український соціологічний інститут у Відні та ін.
Найбільшими творчими постатями української музичної
еміграції були композитори Ф. Якименко (Акименко; спершу
в Чехо-Словаччині, згодом у Франції), О. Кошиць (гастроль
ні поїздки з керованим ним хором різними країнами Єв
ропи й Америки та життя і праця в США та Канаді),
А. Гнатишин (у Відні), музикознавці Ф. Стешко та О. Дутко
(у Празі), П. Маценко (У Празі, Відні, згодом в Канаді).
Особливо презентаційними для високого злету української
культури у перші десятиліття XX ст. стали імена світової
слави композиторів-авангардистів, які народилися і на
вчалися в Україні, але згодом вимушено виїхали в інші
країни. Це композитор, скрипаль, активний музичногромадський діяч, випускник Московської консерваторії
(клас композиції О. Ільїнського і С. Василенка, клас скри
пки І. Ґржималі) Микол а Андрійович Рославець
(1881 — 1944), відкривач одного з перших дванадцятитонових методів композиції — методу синтетакорду (1913 р.; на
заході іноді його називають методом «синтетичної гармо
нії»). Композиторське амплуа через кілька років після за
кінчення навчання взяло гору над скрипково-виконав
ським. М. Рославець у 1910-ті роки пише багато творів, які
відразу ж виконуються. Серед них вокальний цикл за
П. Верленом «Сумовиті пейзажі» (1913), перший смичко
вий квартет (1913), симфонічна поема «В години молоди
ка» (1913), «Ноктюрн» для арфи, гобоя, двох альтів і віо
лончелі (1913), Перша скрипкова (1913) і перші дві форте
піанні сонати (1914 і 1916), камерно-вокальні композиції.
Після революції 1917 року М. Рославець обирався членом
місцевих Рад, 1919 керував правлінням Московського гу-
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бернського управління Всерабис (Всеросійське об’єднання
працівників мистецтв). Відгукнувшись на заклик своїх земляків-чернігівців приїхав в Україну, щоб сприяти розбу
дові національної музичної культури. Прибувши на рідну
землю, відразу ж написав камерно-вокальний цикл на
слова Т. Шевченка. Один за одним виникли й інші твори
композитора: вокальний цикл «Полум’яне коло» (1920),
Третій смичковий квартет та «Заповіт» (обидва 1920),
симфонічні поеми «Людина і море» за Ш. Бодлером (1921)
та «Кінець світла» за П. Лафаргом (1922), п’ять прелюдій
(1921 - 1922) і П’ята соната для фортепіано (1923), Друга
соната для віолончелі і фортепіано (1923 - 1924) таін. Але
цей дуже плідний період праці М. Рославця в Україні був
нетривалим. Уже будучи широко відомим й авторитетним
композитором і педагогом, він 1923 року через політичні
негаразди покинув посади ректора Харківського музично
го інституту та завідувача відділу художнього виховання
Наркомату просвіти УСРР і виїхав із рідної землі в Москву,
де працював у 1923 - 1930-му роках редактором Головного
репертуарного комітету, уповноваженим Головліту у Дер
жавному музичному видавництві, викладачем Московсь
кого музичного політехнікуму. Водночас перебував у тіс
них стосунках із Московським відділенням АСМ, у кінці
1920-х років сприяв улаштуванню на роботу редактором в
Держмузвидавництво переслідуваного з політичних моти
вів і позбавленого засобів для існування Б. Яворського. У ті
роки виникли низка камерних творів і Перший концерт
для скрипки з оркестром (1925). Через посилення політич
них репресій та звинувачення в пропаганді «буржуазної
ідеології» над композитором нависла загроза арешту, якого
вдалося уникнути, написавши «покаянного листа» до партійно-контролюючих органів. Після цього М.Рославець
змушений був переїхати з Москви до Ташкента, де працю
вав музичним керівником радіоцентру та диригентом
Узбецького музичного театру. У Ташкенті написав і поста
вив на сцені перший узбецький балет-пантоміму «Пахта»
(«Бавовна»; 1933). Після цього повернувся в Москву, де
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працював на різних державних посадах й істотно допома
гав переслідуваним музикантам-колегам по АСМ. У Москві
1938 року важко захворів і влітку 1944 року помер.

Широкої слави зажив також уродженець України
Юхим Голишев (1897- 1970), який народився в
Херсоні, навчався як скрипаль-вундеркінд в Одесі, а зго
дом виїхав до Санкт-Петербурга. 1909 року поступив на на
вчання до Консерваторії Штерна в Берліні, де став лауреа
том Премії імені Макса Реґера. Ще за часів навчання на
писав низку творів, які були виконані в Берліні й отрима
ли хороші відгуки у пресі. У Німеччині Ю. Голишев зали
шався аж до 1933 року. Саме тут він створив Смичкове тріо
(написане до 1914 року; опубліковане 1925-го в Берліні),
повністю оперте на використання дванадцятитонових
комплексів звучань та тривалостей (будучи в цьому плані
попередником творчості О. Мессіана) та славетну симфо
нічну «Льодову пісню» (1919). Водночас, як учень
В. Кандинського (батькового друга), Ю. Голишев виступає
успішним художником-авангардистом і стає разом із
Р. Гаусманом і Р. Гюльзенбеком засновником берлінської
«листопадової групи дадаїстів». Ю. Голишев студіював та
кож фізику й хімію, був технічним радником звукової фір
ми TOBIS, писав спеціально опрацьовану музику для ігро
вих фільмів. 1933 року він емігрував у Португалію. Потім
працював (аж до вибуху громадянської війни) хіміком у
Барселоні (Іспанія). 1938 року емігрував до Франції. 1956 1966 композитор мешкав у Сан-Паулу, прийнявши бра
зильське громадянство. Тут він відновив свою образотвор
чу діяльність, маючи великий вплив на утрушування моло
дих митців «Musica Nova». 1966 року переїхав до Парижа,
де працював як художник до смерті.
Не менш відомим композитором-авангардистом та
музично-громадським діячем був вихованець одеської му
зичної школи, а згодом учень О. Глазунова (1909 - 1916) у
Санкт-Петербурзі Артур (Вінсент) Сергійович
Лур’є (1891 — 1966). У 1899— 1909рр. жив і навчався в
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Одесі. З 1913-го року - під впливом ідей футуризму, брав
участь у футуристичних збірниках «Ляпас громадській ду
мці», «Наша відповідь Марінетті»; автор маніфесту «Ми і
Захід» (1914), розробляв теорію «театру дійсності».
У1920 - 1921 рр. працював над балетом «Снігова маска» за
сценарієм, спеціально написаним А. Ахматовою за
О. Блоком. У камерно-інструментальних творах намагався
перекласти принципи малярського авангарду на мову «ре
волюційно-музичних форм». У 1918 - 1921 рр. А. Лур’є був
завідувачем музичного відділу Наркомпросу. У березні
1922 року виїхав до Німеччини у службове відрядження, з
якого на батьківщину вже не повернувся. У 1923 — 1941 рр.
мешкав у Парижі, де був поставлений один із його найпопулярніших балетів «Сафо» (1923). 1941-го виїхав до НьюЙорка. 1947 року став громадянином США. Приятелював з
І. Стравінським. У ранніх творах композитор експеримен
тував з атональністю та мікроінтервалікою, згодом перей
шов у компонуванні до модальної техніки. Відомі дві його
опери, дві симфонії, три смичкові квартети та ціла низка
камерних і духовних творів. 1931 року він написав широко
знану «Біографію С. Кусевицького». Помер А. Лур’є в
Принстоні, штат Нью-Джерзі, СІЛА.
Українська земля в перші десятиліття XX ст. дала сві
тові чимало всесвітньо відомих композиторів і виконавців,
які з різних причин жили і творили поза Україною. Серед
них великий нащадок гетьмана І. Сулими (помер 1635 р.)
Ігор Стравінський (1882 - 1971); народжений в Сонцовці на
Донбасі учень Р. Глієра Сергій Прокоф’єв (1891 - 1953);
видатний композитор і суспільно-культурний діяч Кароль
Шимановський (1882- 1937), який щоліта приїжджав у
родинний маєток у Тимошівці; видатний скрипаль-віртуоз
Павел Коханський (1887-1934); блискучий кларнетист і
джазовий музикант Бенні Ґудмен (1909 - 1986); талановитий
піаніст і педагог Генріх Нейгауз (1890- 1964); вундеркінд і
світової слави піаніст-шопеніст Олександр Браїловський
(1896 - 1976); легендарний виконавець-віртуоз Володимир
Горовіц (1903 - 1989) та багато інших.
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9.5. МB S O W н о -Q B R P т B рн [ ж O т т я
B 1920 - 1930-G% РОКИ
Упродовж 1920-х років на тлі все більшої контрольованості форм культурного життя з боку держави компози
торська творчість, музичні педагогіка та виконавство у
Наддніпрянщині продовжували активно розвиватися.
У 1920-ті роки відновила діяльність низка оркестрів та му
зично-театральних труп, з’явилися численні нові виконав
ські колективи - чимало хорів та хорових капел, капел ба
ндуристів та кобзарів, інструментальних ансамблів, колек
тивів, які пропагували традиційний музичний фольклор.
Відновили чи продовжили роботу музичні навчальні за
клади. Композитори активно знайомилися з найновішими
здобутками сучасної західноєвропейської музики, джазу,
творчо експериментували. Багато творчих досягнень було
пов’язано з діяльністю митців старшого покоління, які
сформувалися й здобули освіту в дореволюційний період.
Вони були сповнені ентузіазму і творчого запалу, часто
працювали з музичними колективами у неробочий час і
безоплатно. Звичні до антиукраїнської політики царату й
постійних переслідувань, вони навчилися долати найнеспо
діваніші перешкоди, будучи свідомими того, що закладають
підвалини музичної культури молодої української держави.
Уся творча діяльність 1920-х - початку 1930-х років таких та
лановитих музикантів як Г. Беклемішев, М. Вериківський,
В. Верховинець, Г. Верьовка, Н. Городовенко, М. Грінченко,
Г. Давидовський, К. Квітка, П. Козицький, В. Косенко,
О. Кошиць, Д. Ревуцький, Л. Ревуцький, М. Скорульський,
Г. Хоткевич, Я. Яциневич та ін. була спрямована на досяг
нення саме цієї мети. Плідно працювали диригенти
Д. Ахшарумов, М. Гайдай, Б. Левитський, М. Радзієвський,
A. Рудницький; піаніст К. Михайлов; співаки І. Козловський
та І. Паторжинський; музикознавці й журналісти
О. Арнаутов, О. Білокопитов, М. Михайлов і Я. Юрмас;
музичні педагоги Д. Бертьє, В. Золотарьов, О. Муравйова,
К Регаме, М. Славінська, П. Столярський; композитори
B. Богатирьов, В. Йориш, Б. Лятошинський, М. Рославець,
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Б. Яновський і десятки інших. У тому самому напрямку
скеровували працю й західноукраїнські композитори та
діячі музичної культури, серед яких виділялися постаті
В. Барвінського, о. Й. Кишакевича, Ф. Колесси, Б. Кудрика,
І. Левицького, 3. Лиська, С. Людкевича, Н. Нижанківського,
о. С. Сапруна, Б. П’юрка, Я. Ярославенка.
У наступне десятиліття починають відчуватися ре
зультати більшовицької політики у сфері культури. Усе ві
дчутнішим стає кризовий стан у музиці. Знизився загаль
ний рівень фахового шкільництва. У загальноосвітніх
школах скасували навчання музики. Повсюдно почали
домінувати масові плакатні жанри, які характеризувалися
умисною легкістю сприймання та «доступністю» музики.
Ідеалами досконалості мистецьких творів, про які дбала
партійна машина більшовиків, стають масовість, доступ
ність та пісенність (аж до створення так званих «пісенних
опер». Г. Давидовський навіть спробував створити окре
мий жанр української хорової акапельної опери, у якій не
обхідні оркестрові фрагменти імітувалися б хоровими го
лосами). Загальний рівень музичної культури ставав усе
нижчим. Показовою є постанова PH К УРСР та ЦК КП(б)У
«Про розвиток хорової справи на Україні» (1936), яка кон
статувала відсутність (!) у найсшвучішій республіці СРСР
кадрів для комплектування хорових колективів та зник
нення значної частини самих колективів (хори були потрі
бні урядові для виконання пропагандистських масових пі
сень)... У задовільному стані підтримувалися кілька оркес
трових та хорових колективів, які обслуговували великі
офіційні заходи та святкування. Творчі інтенцїї широких
верств населення було укладено в рамки чітко планованих
олімпіад (згодом конкурсів) та визначених ЦК КП(б)У
масових мистецьких заходів.
Усебічно підтримувалося і заохочувалося поши
рення псевдофольклорних творів, спрямова
них на оспівування і звеличення лідерів режиму. Саме в
той час з’явилася традиція розмежовувати народні пісні на
твори «дожовтневого» і «радянського» періоду (1936 року
вийшла друком показова збірка «Українські пожовтневі
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пісні»), яка дожила до початку 1990-х років. Почали масо
во з’являтися й інші псевдофольклорні радянські твори:
думи, історичні пісні, побутові жанри «нової» тематики на
мелодії революційних і сороміцьких пісень, інструмента
льні марші... У них оспівувалася «краса» оновленого жит
тя, героїзм революційної борні, військові «подвиги» кому
ністичних лідерів, мудрість партії на чолі з великим вож
дем — Сталіним. Твори, у яких оспівувалися ті вожді, яких
вже встигли оголосити «ворогами народу», або й розстрі
ляти, негайно вилучалися з репертуару й бібліотек, а не
доречне виконання таких зразків розцінювалося як шкід
ництво, або ж свідома ідеологічна диверсія і закінчувалося
для виконавців тривалим терміном ув’язнення в сибір
ських концтаборах. Часом в УРСР написання ідеологічно
вмотивованого твору вершило людські долі. Так,
Л. Ревуцький, написавши 1937 року за лічені дні під тис
ком НКВС відому «Пісню про Сталіна» (згодом названу
народною!) на писані водночас вірші М. Рильського, зумів
тим самим добитися зняття з поета нагляду без жодних
репресивних наслідків і - нечуваний факт! - змоги повер
нутися до нормального цивільного життя.
За рішенням партії від 1934 року заборонили публі
кувати літературні та музичні твори емігрантів, згадувати
їхні імена в позитивному контексті, виконувати та видава
ти твори недозволених цензурою авторів. До мінімуму бу
ло зведено виконання творів сучасних зарубіжних
(«буржуазних») композиторів, які до цього широко вико
нувалися і навіть запрошувалися в Україну на гастролі.
Поступово почала зникати перекладна наукова та музико
знавча література сучасних іноземних дослідників, які не
стояли на промарксистських позиціях. У Москві централі
зовано укладалися індекси видань, які підлягали або ціл
ковитому знищенню, або ж перебували в режимі спеціаль
ного збереження (в одиничних примірниках) у спеціалізо
ваних відділах бібліотек та архівів. Чимало видань постій
но цензурувалися: у бібліотеках можна було отримати на
руки книги з вирізаними титульними аркушами, примір
ники нот пісень або партитури із акуратно замальованими
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тушшю прізвищами авторів та із замазаними і переписа
ними рукою цілими рядками тексту. У другій половині
1930-х років більшовики остаточно встановили в УРСР ре
жим культурної автаркії.
У таких умовах доводилося творити українським
композиторам. Міжвоєнне двадцятиліття стало своєрідною
ланкою, якою поєднувалися музиканти різних поколінь та
світоглядів: ті, пора формування і зрілості яких збіглася з
періодом національної революції, та представники стар
шого покоління. А період українізації, особливо ж друга
половина 1920-х років, сприяв також поглибленню інтен
сивних контактів між музикантами, композиторами та
музично-театральними діячами обох частин України.

9.6. МB S O W н а т @ о рW іA т P
м%jв є** : ДВАДЦЯТИЛІТТЯ
Від початку 1930-х років центр розвитку української
музичної творчості поступово змістився до Києва
(з 1934 року він став державною столицею УСРР), а згодом
цей розвиток охопив також західноукраїнські землі. Скла
лася парадоксальна ситуація своєрідного музично-культур
ного поділу України на дві великі частини - східну й цент
ральну (у складі СРСР) і західну (у складі Польщі та ЧехоСловаччини). На Наддніпрянщині композитори мали добре
розбудовану інфраструктуру музичного та музично-теат
рального життя, струнко вибудувану систему закладів му
зичної освіти, велику кількість професійно освічених вико
навців, але фактично були позбавлені творчої свободи.
У Польщі та Чехословаччині українці з трудом виборювали
в урядів кожну поступку в царині організованого націона
льного музично-освітнього, концертного чи театрального
життя, композитори були значною мірою узалежненими
від інонаціональних виконавських сил, але могли скориста
тися цілковитою творчою та творчо-організаційною свобо
дою. На західноукраїнських землях активно діяло товарист-
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во «Просвіта», яке популяризувало і підтримувало націона
льну музику, Музичне товариство імені М. Лисенка, Вищий
музичний інститут імені М. В. Лисенка з філіями практично
в усіх повітових центрах. У Львові, Дрогобичі, Коломиї,
Перемишлі виходили у світ видання української музичної
періодики, у Львові активно діяв Союз українських профе
сійних музик (СУПроМ), який налагодив регулярний ви
пуск часопису «Українська музика», Музикологічна секція
Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Поступово усталю
валось камерно-концертне та музично-театральне життя:
виконувалися інструментальні й камерно-вокальні твори
українських композиторів, ставилися українські опери та
оперети. Тут працювали такі відомі митці як С. Людкевич,
В. Барвінський, Філарет та Микола Колесси, Є. Козак,
3. Лисько, Н. Нижанківський, А. Рудницький, Д. ГординськаКаранович, А. Солтис, Ю. Кофлер, Т. Маєрський, музико
знавці
Б. Кудрик,
С. ТУркевич-Лісовська,
Ф. Стешко,
А. Хибінський, Ю. Хомінський та ін.

Основними осередками музичної творчості
в Україні міжвоєнного двадцятиліття були великі адмініст
ративно-культурні центри, у яких існували музичні навча
льні заклади та музичні театри. Це давало змогу, з одного
боку, залучати для виконання творів музичні колективи та
окремих музикантів належного професійного рівня, а з дру
гого - отримати відповідні дозволи влади на такі імпрези
(в УРСР). Важливим було й те, що в більших культурних
центрах постійно проводилися великі офіційні (в УРСР компартійно-урядові, на західноукраїнських землях - націо
нально-культурні) заходи та святкування із широким залу
ченням засобів музичного мистецтва. Вони сприяли напи
санню нових та популяризації вже написаних творів україн
ських
композиторів.
Такими
музично-культурними
центрами стали міста Харків, Київ, Одеса, Катеринослав
(з 1926-го рокуДніпропетровськ),
Кіровоград
(до
1924-го року - Єлисаветград, у 1924 - 1934 рр. - Зінов’євськ,
у 1934- 1939 рр. - Кірове), меншою мірою Полтава, Черні
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гів, Житомир та Вінниця в УРСР, у тодішній Польщі Львів, Перемишль, Тернопіль, Коломия, Дрогобич, Станіс
лавів, Ряпгів, у Чехословаччині - Ужгород, Мукачеве, Хуст
та в Румунії - Чернівці. Особливо важливою була роль Хар
кова, Києва, Одеси і Львова з їх вищими музичними навча
льними закладами, оперними театрами, радіотрансляцій
ними центрами та давніми культурними традиціями.
У 1920-ті роки продовжували творити композитори
старшого і середнього поколінь - В. Барвінський, М. Вілінський, Г. Давидовський, П. Демуцький, о. И. Кишакевич,
Ф. Колесса,
О. Кошиць,
С. Людкевич,
М. Рославець,
П. Сениця, Б. Яновський, Ф. Якименко, Я. Яциневич.
Також активно утверджували своє місце в музичнотворчому житті композитори молодшого покоління:
М. Вериківський, К. Данькевич, П. Козицький, В. Косенко,
В. Костенко, 3. Лисько, Б. Лятошинський, Ю. Мейтус,
Н. Нижанківський,
Л. Ревуцький,
В. Рибальченко,
А. Рудницький, М. Скорульський, М. Тіц, В. Фемеліді,
A. Штогаренко, Я. Ярославенко. У 1930-ті роки починали
свій творчий шлях Б. Кудрик, Д. Гординська-Каранович,
Д. Клебанов, М. Колесса, М. Коляда, А. Кос-Анатольський,
B. Нахабін, Г. Таранов, Р. Сімович, К. Шипович та ін.

9.7. Ст а н о @ R [ н н я A B W а A н о X
B Q ра Xн A P Q о X СИМФОНІЧНОЇ МУЗИКИ
1920-ті- початок 1930-хроків стали періодом ста
новлення сучасної української симфоніч
ної музики. Адже з різних причин майже весь націо
нальний симфонічний спадок XIX - початку XX ст. зали
шався рукописним й оркестрові твори фактично з концер
тної естради не звучали. У радянській Україні, де функціо
нували державні оркестри й була запроваджена політика
українізації, композитори розпочали освоювати жанровий
діапазон музики для таких колективів. Безумовно, з огля
ду на цензурні утиски, більшість оркестрових композицій
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отримувала певний програмний супровід у вигляді назв
творів чи їх частин, присвят, або ж подання композицій на
відповідні конкурси чи приурочення творів до ювілейних
дат. Майже обов’язковим вважалося звернення компози
торів до багатств музичного фольклору.
Так, виконання однієї з перших вдалих симфонічних
спроб 1920-хроків- «Ювілейної симфонії» В. Фемелідібуло приурочене до святкування десятої річниці жовтне
вого перевороту. До тематизму симфонії композитор дещо
декларативно залучив численні революційні пісні, другу
частину назвав словами популярного лозунгу тих часів «Пам’яті полеглих», а фінал базовано на мелодії
П. Дежейтера до гімну «Інтернаціонал» Е. Потьє. «Роман
тична» (1925) симфонія В. Костенка також була відразу
виконана, а її клавір опубліковано 1927 року під назвою
«1917 рік». П’ятичастинну симфонічну сюїту «Веснянки»,
яка
відразу
ж
здобула
широку
популярність,
М. Вериківський створив 1924 р., орієнтуючись на неоро
мантичну стилістику. Ця сюїта стала одним із найкращих
оркестрових творів української музики 1920-х років.
Немало композиторів уникали такого зображальнодекларативного використання фольклорних надбань і на
магалися іти вже наміченим власним шляхом. Так, на ого
лошеному Народним комісаріатом освіти УСРР конкурсі
до десятої річниці революційних подій на найкращий му
зичний твір, пов’язаний з українською дійсністю та народ
ною пісенністю, перемогли Друга симфонія (1927- 1928)
Л. Ревуцького та Увертюра на чотири українські народні
теми (1927) Б. Лятошинського. В обох творах як основу те
матизму максимально гнучко використано мелодії україн
ських народних пісень, запозичених із фундаментального
збірника К. Квітки «Українські народні мелодії» (1922),
органічно вплетено їх у музичну тканину творів, позначену
яскравим авторським почерком сформованих композиторів-професіоналів.
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9.7.1. Тв $ч%сGь Льв( Ревуцьк :
Видатний український композитор, піаніст, педагог,
науковець та громадський діяч Лев Миколайович Ревуцький
(1889- 1977) народився в селі Іржавці на Чернігівщині у
родині, що походила з давнього козацького роду. Батьки
майбутнього композитора, як і належало родовитим шля
хтичам, були не тільки добре освіченими, а й чудово зна
лися на музиці. Мати непогано грала на фортепіано і стала
першою вчителькою музики Левка, батько - грав на скри
пці й гарно співав. Дядько ж Олександр був співаком
Петербурзької італійської опери. У родинному маєтку час
то доводилося чути народні пісні, виконувані аматорським
хором, у якому співали члени великої родини й хатні робі
тники. Згодом Левко переїхав до Прилук, а 1903 року — до
Києва, щоб продовжувати класичну освіту в приватній гі
мназії. Тут юнак познайомився з Миколою Лисенком та
його родиною, почав бувати у нього вдома. Зацікавленість
музичним мистецтвом та українською піснею постійно по
силювалася, але намір стати професійним музикантом ви
ник у Льва Миколайовича набагато пізніше.
Упродовж деякого часу він навчався в музичній шко
лі М. Тутковського (з 1903) та— недовго— в Музичнодраматичній школі Миколи Лисенка (з 1904) у Києві. Але
1906 року припиняє заняття музикою і стає студентом
фізико-математичного, а згодом юридичного факультетів
Київського університету Св. Володимира (1907 - 1916). Па
ралельно багато читає сучасної літератури, цікавиться аст
рономією, буває на концертах та виставках. З часом при
родний талант таки взяв своє: з 1908 року Л. Ревуцький
починає займатися в музичному училищі ІРМТ у Києві у
класах фортепіано С. Короткевича й Г. Ходоровського, а з
1913-го - у Київській консерваторії. Тоді ж він знайомить
ся зі щойно запрошеним на посаду професора композиції
Київської консерваторії Р. М. Глієром і стає його учнем.
Молодий студент регулярно відвідує концерти, оперні спе
ктаклі та вистави українських драматичних труп. Часто
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буваючи в Москві, Л. Ревуцький ходить на спектаклі
Художнього та Великого театрів (зокрема й за участі
Ф. Шаляпіна й Л. Собінова), буває на художніх виставках,
у музеях, галереях, слухає концерти за участю найвидатніших російських піаністів та диригентів того часу С. Рахманинова, С. Кусевицького, О. Зілоті, В. Сафонова.
У Москві окреслюється коло улюблених композиторів на
чолі з П. Чайковським, С. Рахманіновим та О. Скрябіним.
У Києві юнак починає брати участь у приватних кон
цертах у салонах знатних міщан. Тут він познайомився і
заприятелював із М. Рильським. Наприкінці 1910-х років
з’являються перші композиторські спроби” молодого' митця. Та 1916-гороку Л. Ревуцький завершує навчання в уні
верситеті й відразу потрапляє молодшим офіцеромартилеристом у діючу армію. Навіть перебуваючи в армії,
молодий офіцер не полишає занять музикою, бере участь
як піаніст в імпровізованих концертах, записує народні
пісні, опрацьовує їх. З 1918-го року він перебував у Москві
та - недовго - у Києві, де склав як композитор випускний
іспит у консерваторії.
З 1919-го по 1924-й роки, щоб мати якісь засоби для
існування й утримання сім’ї, він влаштувався на роботу і
працював сільським учителем та керівником хорів у При
луках та їржавці. Саме тут музика вперше зберегла компо
зиторові життя: завдяки вмінню грати на фортепіано він
урятувався від розстрілу, до якого більшовики прирекли
його як колишнього офіцера.
Поступово йому вдається повернутися до інтенсивніших' занять музикою: композитор дає приватні уроки,
Виступає як піаніст, відновлює роботу над музичними тво-'
рами (завершує Першу й розпочинає працювати над Дру
гою симфонією, пише низку фортепіанних мініатюр,
романсів, хорів). І нарешті 1924 року Л. Ревуцький із сім’єю
переїжджає до Києва, де починає викладацьку діяльність у
Музично-драматичному інституті імені М. В. Лисенка у
Києві (з 1934- у Київській консерваторії, де 1935-го року
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стає професором). Період 1920-х років став особливо плід
ним для Л. Ревуцького: вїїі не тільки пише численні музи
чні твори, а й багато працює як педагог, публїцист та музично-громадський діяч. Саме тодГ виникає величезна кі
лькість сольних та хорових обробок народних пісень (особ
ливо довершеними стали обробки, об’єднані у збірки
«Сонечко», «Галицькі пісні» та «Козацькі пісні»), "Чиєлей
ні романси, фортепіанні прелюдії op. 11, вокально-симфо
нічні твори, музику до кіно. Уже у творах цього періоду ви
значилися стильове спрямування та індивідуальні риси
творчості композитора.^ Він тяжіє до філігранно опрацьо
ваних, із рисами імпресіоністичності, звучань та політембрових поєднань, тонко виписаної фактури, акцентує увагу
на розвитку мелодичних ліній та багатої підголосковоі поліфонізації музичної тканини.
Важко переживає композитор політичні репресії та
погром національної культури, здійснені більшовиками у
1930-ті роки. Чудом урятувавшись від комуністичного
«правосудця», він змушений писати вжиткову та оформлювальну музику, масові й дитячі ідеологічні пісні-агітки,
обробки «радянських» пісень, а від 1940-х років фактично
перестає писати оригінальні музичні твори...
1936 року Л. Ревуцький приступає до роботи над од
ним із найважливіших творів свого життя — редагуванням
опери «Тарас Бульба» М. Лисенка. Композитор дописує
увертюру та низку музичних фрагментів і здійснює зага
льну музичну редакцію твору (інструментував оперу
Б. Лятошинський, лібрето редагував М. Рильський).
Перший варіант нової редакції твору було завершено
1937 року, але робота над нею тривала аж до 1955-го. Саме
у новій редакції за версією 1955 року Лисенків «Тарас
Бульба» ставиться в оперних театрах і донині.
У роки війни з Німеччиною Л. Ревуцький перебував в
евакуації, 1941 - 1944 років був завідувачем кафедри ком
позиції, теорії та історії музики Ташкентської консервато
рії (Узбекистан), а в 1944- 1960-му роках він - завідувач
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кафедри композиції та теорії музики Київської державної
консерваторії імені
П. І. Чайковського. 1941-го року
Л. Ревуцький став доктором мистецтвознавства й отримав
Державну премію СРСР за Другу симфонію в новій редакЇЦІГ а 1957-го композитора обрали академіком АН УРСР.
Ik
Він неодноразово нагороджувався різними державними
|К преміями, відзначався званнями заслуженого діяча мисW тецгв УРСР (1941), народного артиста СРСР (1944), Героя
F
соціалістичної праці (1969). Л. Ревуцький був одним із ор
ганізаторів СРКУ та СК СРСР, а 1944 - 1948 - головою прав
ління Спілки композиторів України. Серед учнів
Л. Ревуцького - В. Гомоляка, М. Дремлюга, Г. Жуковський,
В. Кирейко, А. Коломієць, Г. і П. Майбороди, А Філіпенко.
Д$у:(
симg *%'__ Л. Ревуцьк : ,
написана
1927 року (друга редакція - 1941), стала одним із найкра
щих творів цього жанру в українській музиці. Це тричасGи**и7 цикл, у другу частину якого включено епізод скер
цо. Музика твору вирізняється щирим ліризмом, часом картинною зображальністю. Композитор розкошує красою
звукових барв альтерованих ладів, вишуканих тембрових
поєднань, імпресіоністичними переливами багатозвучних
гармоній, які майстерно поєднуються з виразною мелоди
кою фольклорного мелосу. Перша частина викладена в
сонатній формі, головна партія якої - змінноладова, тона
льно нестійка мелодія прадавньої української веснянки
«Ой весна, весна-весниця» - слугує в симфонії своєрідною
лейттемою, носієм провідного художнього образу твору,
стаючи резюмуючим мотивом у коді фінальної частини.
Роль побічної партії виконує мелодія народної пісні «Ой
не жаль мені та ні на кого». У розробці, побудованій пере
важно на темі головної партії, виразно вгадуються обриси
інтонацій та ритміки українськйх дум. Драматизована ре
приза є наступним - вищим - етапом розвитку провідних
образів та початкового тематизму. Друга частина, написа
на у концентричній формі, - широкий розспівний нок
тюрн, у якому оспівується краса залитого місячним сяйвом

508

1920-ті - початок 1930-х років
нічного степу, — також побудована на мотивах народних
пісень. Відкриваєтеся частина проведенням теми пісні «Ой
Микито, Микито,, чи є рілля на жито», яка згодом поліфо
нічно поєднується з мелодією пісні «Ой там в полі сосна».
''Епізод скерцо (в основі — мелодія пісні «У Києві на рин
ку») вносить певну розрядку в напружену філософськоліричну атмосферу обрамляючих частин. Ці інтонації тра
нсформуються, переплітаються, а згодом перетікають
attacca у третю, фінальну частину циклу. Тематичною
основою завершальної частини (рондо-соната з рисами
варіаційності) також слугують інтонаційно стислі наспіви
двох прадавніх українських обрядових пісень — «А ми про
со сіяли» (головна партія) і «При долині мак» (побічна).
Головна партія поєднується у проведеннях із мелодією веснянкової теми з першої частини. А наприкінці розробки
з’являється величний'епїзод, який базується на головній
темі другої частини. Такі прийоми композиційного вирі
шення сприяють цілісності драматургічної концепції та
емоційно-образній єдності твору. У коді симфонії в пафос
ному звучанні поєднуються основні теми першої і третьої
частин, резюмуючи зміст авторської концепції про велич
світобудови з її перлиною — Україною. Цей твір
Л. Ревуцького донині залишається не тільки одним із най
кращих зразків використання музичного фольклору в на
ціональній симфонічній музиці, а й однією з найбільших
вершин жанру симфонії в українській художній культурі.
До вершинних творів Л. Ревуцького, у якому він ви
явив могутній талант симфонічного мислення, належить
також к(*G(G(-F ем( «ХусGи*(» для хору, солістів і
фортепіано, написана 1923 року для хору робітників і службовців Прилуцької кооперації. З цим колективом компози
тор виступав як піаніст-соліст та акомпаніатор (друга ре
дакція кантати створена 1944 року для хору, солістів та
симфонічного оркестру). Поетичною основою твору по
служила трагічного звучання поезія Т. Шевченка «У неді
лю не гуляла...». У ній ідеться про долю двох закоханих
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сиріт: молодий хлопець подався чумакувати, щоб заробити
грошей на весілля, а його наречена, виглядаючи милого,
вишиває хустину - символ подружнього життя; та хлопець
в дорозі вмирає, а дівчина в розпачі постриглася в черни
ці; хустину ж розвіває вітер «на новому хресті»...
Кладучи на музику Шевченків текст, композитор
прислухався до інтонацій і ритміки вірша. Музичний те
матизм кантати виразно апелює до співності народних лі
ричних побутових пісень та обрядових веснянок, які вико
нуються дівчатами: неширокий, зосереджений у межах
тетрахорду діапазон, варіантно-варіаційний розвиток,
натурально-ладове забарвлення. Водночас в аріозо чумака
простежуються інтонації чумацьких пісень, а в хорі чума
ків - заплачки дум. Не випадково обрана композитором
наскрізна форма - саме вона дає змогу найчутливіпіе від
творити всі перипетії тексту, передаючи його найтонпгі від
тінки. Могутнім об’єднуючим чинником слугує перша те
ма дівчини «У неділю не гуляла...» - задумливо-лірична й
емоційно-насичена, яка, утім, виконуючи функцію лейттеми, ніде дослівно не повторюється. Основним виразовим
чинником у кантаті виступає хор, який переказує сюжетні
колізії, водночас коментуючи їх, даючи оцінку й виявляю
чи позицію автора. Тиха світла лірика мелодики поступово
трансформується і переходить до трагічних тонів у драма
тургічній кульмінації, яка досягається в кінці твору. У дру
гій редакції ці риси, особливо підкреслювані оркестровими
засобами, фактично перетворили названу кантату у вока
льно-симфонічну поему.
1928 р. недавно утворене державне акціонерне това
риство «Українська філармонія» розгорнуло активну про
паганду симфонічної музики, стимулюючи цим компози
торів до її активного творення. Одним із найяскравіших
українських авторів, які мислили симфонічними категорі
ями, був прихильник експресіоністичної стилістики в ма
нері О. Скрябіна Б. Лятошинський.
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9.7.2. Творчість Бориса Лятошинського
Борис Миколайович Лятошинський (1895-1968)видатний український композитор, піаніст, диригент,
педагог, музично-громадський діяч — народився 3 січня
1895 року в Житомирі в родині професора гімназії Навчався
у житомирській гімназії, яку закінчив 1913 року. Перші
уроки фортепіанної гри брав у матері, яка була також хоро
шою співачкою. До гімназійних років відносяться перші
творчі спроби майбутнього композитора — салонні п’єси для
фортепіано і фортепіанний квартет, які були виконані в
Житомирі. 1913 року Б. Лятошинський вступив на юридич
ний факультет Київського університету Св. Володимира й,
готуючись до вступу в консерваторію, почав брати приватні
уроки у Р. Глієра. З 1914-го по 1919-й роки юнак навчався в
нього в Київській консерваторії у класі композиції, а 1917-го
вже виступив як диригент, виконуючи другу частину влас
ної Першої симфонії на прилюдному концерті в Києві.
По закінченні навчання Б. Лятошинський був зали
шений в консерваторії викладачем музично-теоретичних
дисциплін. За роки роботи зажив також слави всебічно
обдарованого
піаніста
й
талановитого диригента.
У 1920-ті роки композитор активно займається творчою і
музично-громадською роботою, з 1922-го до 1925 року очо
лює Асоціацію сучасної музики, здійснює низку інструмен
тувань творів інших
авторів,
зокрема
Р. Глієра.
З 1935-го року він стає професором Київської (1935 — 1938),
а в 1941 - 1944-му роках також Московської консерваторії.
У роки війни, з 1941-го по 1944-й, працював в евакуації у
Саратові (Росія), де викладацьку роботу в консерваторії
поєднував із працею на радіостанції імені Т. Г. Шевченка.
Б. Лятошинський був одним із засновників Спілки компо
зиторів України (СКУ), першим головою (обраний у люто
му 1939 на І з’їзді радянських композиторів УРСР) та бага
торічним членом її правління, членом журі різних міжна
родних конкурсів. Композитор був кількаразовим лауреа
том державних премій УРСР, СРСР та ПНР, нагороджений
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орденами та медалями цих країн. 1945 йому присуджене
почесне звання заслуженого діяча мистецтв УРСР, 1968 народного артиста УРСР. У Б. Лятошинського навчалися
І. Белза, Р. Верещагін, Л. Грабовський, Леся Дичко,
І. Карабиць,
К. Караев,
М. Полоз,
В. Сильвестров,
Є. Станкович, Г. Таранов, І. Шамо, Ю. Щуровський та ін.
Б. Лятошинський — автор двох опер («Золотий обруч» і
«Щорс»), п’яти симфоній, оркестрових сюїт, увертюр,
поем, кантат, музики до кінофільмів та драматичних ви
став, численних камерно-інструментальних ансамблів,
сонат, інструментальних п’єс, хорових і вокальних творів,
обробок народних пісень, авторських інструментувань
творів інших композиторів, зокрема опери М. Лисенка
«Тарас Бульба» (разом із Л. Ревуцьким), скрипкового кон
церту та опери «Шах-Сенем» Р. Глієра. Помер композитор
раптово 15-го квітня 1968 року в Києві, де й похований.
Виразний потяг до симфонічної творчості та драматич
но-конфліктних концепцій він виявляв уже в ранніх камер
но-вокальних, фортепіанних, камерно-інструментальних та
оркестрових творах (остаточна редакція Першої симфонії 1923). 1926 року з’явився етапний симфонічний твір
Б. Лятошинського - «Уве$GI$( *( ч Gи$и ук$(ї*ськ%
*($ 3*% Gеми». Згодом композитор писав Р. Глієру про
увертюру, що саме у цьому творі почав серйозно опрацьову
вати багатства музичного фольклору. Б. Лятошинського
приваблює першою чергою ладове й інтонаційно-варіантне
багатство давньої обрядової музики веснянок, а також осо
бливості епічного розгортання музичної думки. Загалом
твір має до певної міри картинний характер, що зумовлено
активною поперемінною розробкою інтонацій різних ме
лодій та темброво-регістровою індивідуалізацією мелоди
чних ліній. Композиція виконана у вільно трактованій со
натній формі зі вступом. Вступ базується на двох темах,
тричастинний з активним розвитком і каноном у духових у
середній частині. В експозиції теми взаємно доповнюють
одна одну. Розробка подана як почергова зміна активно
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розвиткових та картинно-колоритних епізодів. Реприза
твору - динамізована, з невеликим розвитковим епізодом
наприкінці - логічно завершує яскраву й насичену лінеаризованою полімелодичною фактурою композицію.
Один із найвидатніших своїх творів у жанрі симфо
нічної музики — Д$у:у симg *%I, складну за образним
змістом, ефектно втіленими психологічними станами та
гостродраматичною концепцією — композитор створив у
1936-му році. Це тричастинний твір насиченого звучання,
сповнений емоційно контрастних тем, їх фактурнотембрових та ритмових трансформацій, конфліктних зітк
нень музичних образів. Автор показав себе в цьому творі
майстром масштабних форм, симфонічного лейтмотивізму, знавцем прийомів оркестрового письма, поліфонічної
лінеарності, просторово реалізованих звучань. Основний
образно-емоційний конфлікт закладений не між головною
й побічною партіями першої частини, а між темами вступу
та експозиції сонатної форми. Вступ, у якому накреслюєть
ся план розгортання образного змісту всієї симфонії, ґрун
тується на двох темах — зосередженій, епіко-драматичній,
яку ведуть струнні, й очікувально затаєній у духових ін
струментів. Вони відразу ж піддаються активному драма
тичному поліфонізованому розвиткові, передбачаючи пе
рипетії розгортання драматургії наступних частин. Обидві
теми - важка й рішуча головна і лірична й розспівна побі
чна - уже в експозиції насичуються розвитком. Тема ж по
бічної партії тяжіє до характеру монологічних висловлю
вань філософського змісту. Розробка, яка має три хвилі
драматичного розвитку і базується на розвитку тем вступу
і побічної партії, логічно переходить у дзеркальну репризу.
У ній побічна тема набуває переможно-героїчного звучан
ня. Активний драматизм розвитку тем зумовлює появу ще
одного розвиткового розділу - коди, у якій резюмуються
образні перипетії першої частини. Друга частина насичена
епіко-ліричними настроями баладного типу. У середній
частині несподівано виринає видозмінений тематизм го
ловної партії першої частини, після чого вводиться велй-
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кий фрагмент розробкового характеру. У фіналі експону
ються образи, близькі за звучанням до образів першої час
тини. Напружений драматизм їх розвитку набуває тут ге
роїчного забарвлення. У музичну' тканину «врощуються»
друга тема вступу і тематизм головної партії першої части
ни, а згодом - інтонації з початкового розділу вступної ча
стини. Реприза також побудована за дзеркальним прин
ципом. Ми знову стаємо свідками поєднання — на цей раз
контрапунктичного - побічної партії з інтонаціями першої
теми вступу. Закінчується симфонія величною кодою
епічно-патетичного звучання.
На жаль, Друга симфонія була піддана нищівній
критиці як «формалістичний» твір, переповнений «неаде
кватними та нерадянськими за духом» виразовими засо
бами. Ця критика не тільки поставила на грань виживання
композитора та його сім’ю (через неї Б. Лятошинському
фактично почали відмовляти у відповідній роботі), а й зав
дала непоправної шкоди розвиткові всієї української сим
фонічної музики, відкинула її назад до спримітизованих
оркестрово-звукових «картин» чи «доступного» трудящим
масам програмного та спрощеного квазіпрограмного сим
фонізму в стилі О. Бородіна, О. Глазунова (Перша симфонія
Г. Майборода), М. Римського-Корсакова та П. Чайковського
(Перша симфонія К. Домінчена), О. Скрябіна (Симфонія
М. Гозенпуда). Усі ідеологічні корективи, що стосувалися
музичної творчості, випливали безпосередньо із праць та
висловів найосновнішого радянського знавця та критика
музичного мистецтва - Й. Сталіна. Саме в ці роки він ви
значив «основоположників національної музичної класи
ки» для Росії (М. Глинку) та для України (М. Лисенка). За
його вказівками розмежовувалася «корисна» для трудя
щих музика та «шкідлива». Так звану шкідливу фактично
табуювали. До цієї групи потрапили всі духовні та церков
ні твори (зокрема й зарубіжних композиторів, а також
українських митців XVII - XVIII століть), твори, написані
на тексти репресованих чи визнаних за «націоналістич
них» або «буржуазних» письменників, або ж письменни
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ків-емігрантів, а також (з 1934 року) музичні твори компо
зиторів, які з різних причин опинилися в еміграції.
У другій половині 1930-х років, коли радянські чино
вники від мистецтва перестали вважати традиційну на
родну музику «класово ворожою», як це було під час по
громів мистецьких об’єднань національно-патріотичного
спрямування представниками ультралівих («пролетарсь
ких») музикантських організацій у період згортання полі
тики українізації, почала поновлюватися увага компози
торів до національного музичного фольклору. З’явилася
низка інструментальних творів, які базуються на народних
мелодіях - серед показових можна назвати Першу симфо
нію (1936) А. Рудницького, Першу симфонію та симфоніч
ну поему «Тарас Шевченко» (обидві 1939) К. Данькевича,
Симфонію (1937) К. Шиповича та Сюїту «На Дніпробуді»
(1929) Ю. Мейтуса, - що поєднуються із сучасними засо
бами композиторської техніки, а також модерністська
Симфонія (1937) С. Туркевич-Лісовської, композиторки,
яка скінчила композиторські студії у Відні.

9.8. Ро S i B д о @ а ж а н рі@
ОРКЕСТРОВОЇ МУЗИКИ
Упродовж міжвоєнного двадцятиліття з’явилося чи
мало інших оркестрових композицій, які стали художніми
етапами у тривалому процесі розбудови національної
симфонічної музики. Це низка симфонічних творів
С. Людкевича (симфонічна поема «Каменярі» та «Мелан
холійний вальс»; обидва твори - 1926), Перша симфонія
(1939)
Л. Гурова,
Сюїта
«Козак
Голота»
(1925)
П. Козицького, симфонічні поеми «Кармелюк» (1927) та
«Траурно-героїчна»
(1940)
В. Борисова,
«Похід»
А. Штогаренка, «Лілея» (1939) та «Каменярі» (1941)
Г. Майбороди, «Отелло» (1937) і «Тарас Шевченко» (1938)
К. Данькевича, Увертюра-поема (1930) В. Барвінського,
Українська сюїта (1928) М. Колесси.
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Цікавою спробою опрацювання обрядового музично
го фольклору в жанрі симg *%ч* ї сIїGи стала вже зга
дувана сюїта «Веснянки» М. Вериківського (1924). Це
п’ятичастинний цикл, зразком у якому є «вінки» та
«в’язанки» народних пісень для хору М. Лисенка,
Ф. Колесси, К. Стеценка та ін., популярні в кінці XIX - на
початку XX ст. Оркестровий виклад доволі традиційний,
форми частин-епізодів прості тричастинні чи варіаційні.
У назвах частин повторюються чи імітуються назви вико
ристаних веснянок — «Із-за гори чорная хмара» (Andante},
«Молода» («Царівно, ми твої гості»; Allegretto}, «Ягілочка» (Moderate}, «Весна-весниця» (Larghetto) і «Зелений
шум» (Presto}. Лірична кульмінація припадає на третю ча
стину твору, а завершується цикл жвавим і енергійним ру
хом народного обрядового танцю. У сюїті композитор ці
кавиться передусім можливістю передати оркестровими
засобами красу й неповторність мелодики обрядової пісні,
її поетичність і ладово-гармонічне багатство.
Важливими і цікавими з погляду органічного перет
ворення у професійній творчості народних мелодій є
«Героїчна увертюра» В. Косенка, «Стрілецька рапсодія»
(в УРСР із цензурних мотивів її назву було змінено на
«Галицька»; 1926) та фантазія-поема «Веснянки» (1935)
С. Людкевича. Написані в неоромантичному ключі ці ком
позиції С. Людкевича зажили великої популярності, і не
останньою чергою завдяки використаним мелодіям на-

1 Добровольчий легіон Українських січових стрільців був ство
рений із підавстрійських українців, які не підлягали призову до діючої
армії (гімназистів, студентів університетів, представників духовенст
ва). У ході воєнних дій вони впродовж певного часу дислокувалися
також на Наддніпрянщині, підтримуючи широкі контакти з населен
ням. Мали у складі частин шкільничі кадри, культурно-мистецькі під
розділи, духовий оркестр. Окрім військової служби добровільно за
ймалися також культурно-просвітницькою діяльністю серед україн
ського населення місць дислокації. Особливо популярними стали пісні,
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світової війни, у фантазії — архаїчних наспівів весняного
обрядового фольклору українців. Не менш вагомим досяг
ненням С. Людкевича в царині симфонічної музики
стала симфонічна поема «Каменярі», написана
за мотивами однойменного вірша І. Франка у притаман
ному творчій манері композитора постромантичному сти
лі. Поезія творить змістово-образну основу твору: звели
чення невтомної праці задля визволення свого народу з
пітьми колоніального поневолення. Поему складають два
масштабні розділи. У першому панують стримані й напру
жені звучання низьких оркестрових тембрів, якими зма
льовуються вороже налаштовані сили, твориться образ то
тального гноблення й безвиході. Образи деспотизму та по
неволення символізує тематизм, який базується на інто
націях відомої російської народної пісні «Дубинонька».
З переходом до другого — основного — розділу поступово
міняються образна й інтонаційна сфери: розвитковим не
стримним потоком звучань поступово окреслюються обри
си нової теми, яка стає домінуючою. Це мелодія патріоти
чної пісні на вірші І. Франка «Не пора!», яка, розвиваю
чись, набуває у фінальній частині твору (тут композитор
передбачив включення ad libitum хору!) рис тріумфально
го визвольного гімну.

Увагу композиторів усе більше привертає освоєння
малорозроблених у національній музиці інструменталь
них жанрів та форм. Цікавим зразком фортепіанного
концертує Концерт для фортепіано з оркест
ром
фа мінор
В. Барвінського,
завершений
1938 року (композитор розпочав роботу над ним ще
1917-го). Авторизовану копію нот цього майстерно опра
цьованого, базованого на традиціях романтичного піанізякі створили січові стрільці, зокрема М. Гайворонський, Р. Кубинський,
Л. Лепкий, Ю. Назарак, Ю. Шкрумеляк. Згодом ці пісні, які отримали
назву «стрілецьких», були співані вояками Української Галицької армії
(УГА) та цілого Українського Війська, і швидко поширилися серед
українського населення, ставши фактично народними.
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му одночастинного концерту було віднайдено 1993-го року
в Аргентині (весь творчий архів В. Барвінського був поварварськи сплюндрований радянськими спецслужбами
після арешту мистця). Твір був уперше виконаний на кон
церті, присвяченому 50-річному ювілеєві автора; він пока
зав публіці схвильовані поривання юнацької душі славно
го композитора. Після цього неодноразово і з успіхом ви
конувався у Львові, Києві, Москві аж до довгої паузи, що
розпочалася влітку 1941 року. Концерт захоплює романтич
ною образністю, відкритістю емоцій, яскравим мелодиз
мом у поєднанні з ефектними піаністично-віртуозними
прийомами виклад»’.
Непересічними зразками жанру сольного концерту є
також твори М. Гозенпуда (1929; 1935 та 1938),
М. Скорульського (1938) та В. Косенка (незавершений; вико
нується як одночастинний, або ж тричастинний в редакції
Г. Майбороди й Л. Ревуцького). Відразу по написанні широку
популярність завоював концерт для фортепіано з
оркестром (1934) Л. Ревуцького, згодом присвяче
ний пам’яті М. Лисенка. Він є блискучим зразком досягнень
музики постромантичного спрямування. Яскравий мело
дизм, багатство втілених образних сфер та розвинута
(місцями віртуозна) фортепіанна фактура поєднані в цьому
розбудованому чотиричастинному творі епічного розмаху з
широким застосуванням лейтінтонацій і лейтструктур,
різноманітністю використаних формотворчих принципів.
Часто траплялися на концертних афішах назви таких
творів, як концерт для скрипки з оркестром (1926)
В. Фемеліді, перший в українській музиці кон
цертний твір для духового інструмента з
оркестровим супроводом - «Варіації» на тему лем
ківської пісні для фагота з оркестром П. Козицького (1929),
«Балетна сюїта» (1931) А Рудницького, «Молдавська колис
кова» для гобоя і струнного оркестру (1932) Л. Ревуцького та
«ConcerŒo piccolo» для флейти, англійського ріжка та фагота
з оркестром (1936) Г. Таранова, Лірична поема для сопрано з
оркестром (1936) А Рудницького.

1920-ті - початок 1930-х років
9.9. РОЗВИТОК КАМЕРНИХ ЖАНРІВ

1920-ті роки стали періодом розквіту камерних жан
рів. Це було спричинено кількома чинниками. Камерні
склади не вимагали залучення для виконання творів ве
ликих контрольованих державою колективів. По-друге,
вони відзначалися значною мобільністю щодо втілення
цікавих творчих знахідок та експериментів. Крім того,
завдяки творчому піднесенню та ентузіазмові національ
ного відродження було створено (зокрема при навчальних
закладах та установах) чимало виконавських колективів,
які ставили собі за мету популяризувати нові здобутки
української музичної творчості, - квартети, тріо, дуети. За
прикладом західноєвропейських країн в УСРР було запо
чатковано серії тематичних та ретроспективних концертів.
Більшість камерно-інструментальних творів того пе
ріоду були написані у двох образно-стильових парадигмах:
1) логічний розвиток, синтезування експресивних
звучань у манері О. Скрябіна з новітніми досягненнями
композиторської техніки французьких імпресіоністів;
2) здебільшого наслідування (нерідко епігонське)
пізньоромантичної музичної стилістики зі стимульованою
партійними чиновниками все більшою опорою на спрощено-прямолінійні жанрові моделі, що згодом вилилася у
засилля «пісенності» як основного критерію естетичної
досконалості з погляду тоталітаристської ідеології.
Серед творів, що належать до першої групи, слід ви
ділити новаторський Третій смичковий квартет
(1928) Б.Лятошинського - п’ятичастинний твір,
драматургія якого базується на інференційному об’єднанні
завдяки спільному емоційно-образному змісту формально
самостійних частин-п’єс («Прелюдія»; «Ноктюрн»; «Скер
цо»; «Інтермеццо»; «Постлюдія»). Форми частин лаконіч
ні, часом ніби незавершені архітектонічно. У кожній час
тині, як своєрідній миттєвій картині, експонується один
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колоритний, яскраво експресивний, але швидкоплинний
момент. Передати неповторність кожного емоційного пе
реживання дають змогу вдало дібрані композитором акор
дові засоби й темброві барви.
Помітним досягненням камерної творчості того пері
оду був написаний у Празі смичковий квартет (1928)
3. Лиська. До творчих досягнень можна зарахувати також
смичкові квартети М. Вериківського (1923), Б. Яновського
(1924), Другий квартет С. Богатирьова (1926), Класичне
тріо для скрипки, віолончелі та фортепіано (1927)
B. Косенка.
Серед творів другої групи помітно вирізняються Ва
ріації на народну купальську тему для смичкового кварте
ту (1925) П. Козицького, соната для віолончелі й фортепіа
но (1923) В. Косенка та його перший смичковий квартет
(1924), квартети Л. Ревуцького (1926) й А. Рудницького
(1929), Українські ескізи для струнного квартету
Ю. Коффлера (1941), фортепіанні тріо М. Скорульського
(1924), Н. Нижанківського (1928) та К. Данькевича (1930).

У творах композиторів Галичини особливо виразно
простежуються тенденції фольклоризму, який
стає характерною рисою більшості творів західноукраїн
ських авторів аж до кінця XX ст. Серед показових компо
зицій можна назвати сюїту для віолончелі (1927) та смич
ковий квартет (1935) В. Барвінського, його ж фортепіанні
твори на українські народні теми (1932 - 1935). Такожфортепіанний квартет (1930) та сюїту для фортепіано
«Картинки з Гуцульщини» (1934) М. Колесси, «Маленьку
сюїту» для фортепіано (1928) Н. Нижанківського, Фантазію
на українські теми для фортепіано (1930-ті роки)
C. Туркевич-Лісовської, Сюїту № 3 (1936) та Другу сонату
(1939) для фортепіано Р. Сімовича, Сонату для фортепіано
А. Рудницького (1931).

1920-ті - початок 1930-х років

9.9.1. Творчість Антіна Рудницького
Відомий композитор, диригент, піаніст, педагог та
музикознавець Антін Іванович Рудницький (1902- 1975)
народився 7 лютого 1902 року в с. Луках на Львівщині у ві
домій інтелігентній родині симбірського нотаріуса. Незва
жаючи на те, що, маючи всього рік від народження, він
втратив батька, а мати сама змушена була ставити на ноги
п’ятьох дітей, здобув чудову загальну освіту. Зважаючи на
значні музичні здібності, мати давала йому уроки музики, а
згодом Антін навчався музики приватно. Усупереч бажан
ню матері бачити сина професійним юристом, майбутній
композитор починає готуватися до вступу до польської кон
серваторії у Львові, беручи приватні уроки гармонії у
В. Барвінського. У консерваторії навчався до 1920 року в
класах фортепіано В. Курца і С. Лялевича. 1922 року вступив
до класу композиції Ф. Шрекера у Вищій школі музики в
Берліні (вчився у нього до початку 1924 року), навчаючись
паралельно як піаніст по класу фортепіано ~Е. Петрі й
А Шнабеля та диригент по класу диригування И. Прювера.
Як вільний слухач із квітня 1923 року відвідував також лек
ції з музикології в Університеті Фрідріха Вільгельма. Через
рік по завершенні студій у Вищій школі музики (закінчив її
1926 року), не змігши знайти гідної праці в Берліні,
А Рудницький приймає ангажемент на посад}' диригента
нововідкритої державної опери у столиці УСРР Харкові, де
він працював до 1930 року. До 1932 року був диригентом
Київської опери, та, не змігши подовжити контракту, виїхав
до Львова. Роки, проведені А Рудницьким в Україні, були
надзвичайно плідними для його формування як компози
тора. Суміщаючи роботу в театрах із викладацькою працею
в класі фортепіано в музичних школах Харкова та Київській
консерваторії, він багато контактує з найвідомішими україн
ськими музикантами й митцями. Завдяки займаним поса
дам та паспорту громадянина Польщі має змогу зустрічати
ся з численними у другій половині 1920-х років музикантами-гастролерами з-за кордону. У Києві А. Рудницький
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одружився з примадонною опери М. Сокіл, яка стала зго
дом першою виконавицею кількох десятків солоспівів ком
позитора та арій з незавершеної опери «Довбуш». Тут був
написаний також один із найкращих його творів — соната
для фортепіано op. 10.
Перебравшись 1932 року до Львова, композитор
змушений жити на заробітки з приватних уроків, а також
виконуючи спорадичні невеликі замовлення від Львівської
опери, Музичного товариства ім. М. Лисенка та консерва
торій Польського музичного товариства у Львові й Варша
ві. Починає свою плідну працю як музичний рецензент
газети «Діло» (згодом у СІЛА він практично до смерті
співпрацює на такій самій посаді в газеті «Свобода»).
1934 року відвідує Берлін, де виступає на концертах, аком
пануючи дружині, та читає лекції про українську музику.
Зрідка А. Рудницький гастролює як диригент симфонічних
концертів (зокрема й із програмами із суто української му
зики) у Львові, Варшаві, Каунасі.
Виїхавши з дружиною за сприяння митрополита
Андрея (графа Шептицького) на гастролі в СІЛА (дохід від
концертів був запланований на під тримку закладів охорони
здоров’я українців Галичини), музикант не повернувся в
Європу через початок Другої світової війни, а згодом зали
шився там назавжди. У перші роки життя в Америці був
власником пташиної ферми, згодом викладачем фортепіа
но. 1953 року заснував власну музичну школу в Томе Рівер
(Нью Джерзі) і став диригентом мішаного хору «Кобзар» у
Філадельфії, а з 1959 - мистецьким керівником та головним
диригентом Союзу українських хорів Америки. Того ж року
обраний дійсним членом Наукового товариства імені Тара
са Шевченка в Америці. Наприкінці 1950-х- на початку
1960-х років викладав у семінарії та коледжі Св. Василія в
Стемпфорді, був музичним керівником ансамблю «Космополітен Старз оф Опера» та професором «Академії вокаль
них мистецтв» у Філадельфії. У 1958 він став професором
Музичної консерваторії у Філадельфії, з 1962-го - Музичної
академії. Високим пошануванням подвижницької діяльності
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А Рудницького на ниві української музики стало його
обрання 1974 року Головою Світового Об’єднання Україн
ських Професійних Музик. Як піаніст А Рудницький кон
цертував у Німеччині, Польщі, Україні, Литві, США та Ка
наді, зокрема як акомпаніатор на концертах своєї дружи
ни - сопрано М. Сокіл. Як симфонічний та хоровий дири
гент виступав також із різними колективами в Нью-Йорку,
Філадельфії, Торонто. Відомі його численні статті, огляди та
рецензії, які друкувалися в українській пресі Польщі
(у 1930-ті роки) та США (після закінчення Другої світової
війни). Широко відома з виступів та аудіозаписів сина ком
позитора - світової слави піаніста, професора Романа
Рудницького - віртуозна концертна фортепіанна п’єса
А Рудницького «Бенджо», яку він написав по приїзді до
США, є одним із перших і найкращих втілень у професійній
музиці ранньої стилістики джазу. Помер композитор
ЗО листопада 1975 року в Седл Рівер, штат Нью Джерзі, США
А Рудницький є автором двох опер, балету, трьох сим
фоній, ораторії, трьох вокально-симфонічних кантат, конце
рту для віолончелі з оркестром, двох струнних квартетів,
творів для фортепіано, скрипки, віолончелі, циклів пісень,
камерної музики, численних солоспівів та хорових творів.
Вийшли друком монографічна праця А Рудницького «Укра
їнська музика» (Мюнхен, 1963) та - посмертно - збірка ста
тей «Про музику й музик» (Нью-Йорк - Париж - СиднейТоронто, 1980). Він переклав українською мовою знакову
статтю Ф. Бузоні «Спроба нової естетики музики» (1938).
Опера композитора «Анна Ярославна» в редакції та в оркес
труванні Л. Колодуба з 1995 року ставиться на сцені Націо
нальної опери України.
С *(G( 3л' g $GеF%(* (1931) А Рудницького є
одним із найкращих творів для цього інструмента в укра
їнській музиці 1920 - 1930-х років. 1937 року вона отримала
першу премію на композиторському конкурсі Польського
музичного товариства у Варшаві. Це компактний тричастинний твір, побудований з використанням мелодій пісень
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Українських січових стрільців. Перша частина написана в
сонатній формі. Головна партія базується на інтонаціях
маршової народної пісні «Засвіт встали козаченьки»,
більш лірична побічна, для якої використано тему заспіву
стрілецької пісні «Гей, видно село», вдало доповнює музи
чну картину першої частини сонати. Після активної розро
бки — у ній різноманітно використовуються пружні ритми,
прийоми підголоскової поліфонії та поліритмії — настає
могутня і пристрасна реприза, у якій обидві теми звучать у
поліфонізованому поєднанні. Ліричним центром виступає
у творі друга частина, написана у формі теми з варіаціями.
Одразу ж по закінченні останньої, п’ятої варіації, у якій
виразно виявляються впливи стилю С. Рахманінова,
attacca вривається нестримно-запальна музика фіналу,
виконаного у формі, що наближається до старовинної двочастинної. Тематичною основою цієї частини слугує спов
нена радості та залюбленості в життя мелодія приспіву
вже відомої з першої частини сонати пісні «Гей, видно се
ло», подана в стилістичному оформленні, близькому до
неокласичних уподобань композиторів французької «гру
пи шести». Деякі дослідники, як-от С. Вайс1, вбачають у
музиці фіналу виразні впливи джазової музики (страйдп’єно). Цікавою є музична мова твору, у якій широко ви
користовуються новітні тонально-гармонічні засоби (цикл
розімкнутий тонально: перша частина in С, фінал - in Es,
апробується квартовий принцип побудови співзвуч, полігармонічні розшарування), вишукані часто змінювані рит
ми, поліфонічні способи розвитку та осьовий (малотерцієвотритоновий) принцип функціональності, що його згодом
помітив Е. Лендваї у музиці Б. Бартока. На жаль, через
вимушену еміграцію А. Рудницький не зумів повного мі
рою реалізувати свої потенції як високоталановитий ком
позитор та оперний диригент.
1 Вайс С. Ангін Рудницький - український музикант в Берліні
1920-30-х років 11 Українсько-німецькі музичні зв’язки минулого і
сьогодення. - К., 1998. - С. 174 -188.
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1920-ті - початок 1930-х років
У ті роки було створено й низку різножанрових F’єс
3л' к$емих %*сG$уме*G%в. Багато з них завдяки роман
тичній стилістиці та відносно сучасній музичній мові (особ
ливо вишуканими були позначені впливами скрябінського
експресіонізму твори В. Косенка і Б. Лятошинського та ім
пресіоністичні опуси Ф. Якименка) утрималися в репертуарі
виконавців донині. Із них назвемо Сонату (1926) і п’єси для
віолончелі та фортепіано В. Барвінського, Баладу для віо
лончелі та фортепіано (1936), Прелюдії для фортепіано
ор. 11 (1924) та «Гумореску» і «Пісню» ор. 17 (1929)
Л. Ревуцького, фортепіанні прелюдії Г. Таранова (1924),
І. Белзи (ор. 5; 1925), М. Скорульського (ор. 20; 1932); П’ять
сонат та Чотири поеми для фортепіано К. Шиповича (1923 1925); Сонати для скрипки і фортепіано Б. Лятошинського
(1926) та В. Косенка (1927), скрипкові мініатюри І. Левицького,
фортепіанні твори М. Колесси («Пасакалія. Скерцо. Фуга» й
«Дрібнички», 1929; «Фантастичний прелюд», 1938),
В. Задерацького (24 прелюдії, 1934), В. Косенка (Перша
ор. 13, 1922. Друга ор. 14, 1924 та Третя op. 15~1929 сонати;
11 етюдів ор. 8, 1922; «П етюдів у формГстаровинних тан
ців» ор. 19, 1930; 24 дитячі п’єси для фортепіано, 1936);
Б. Лятошинського (Перша соната ор. 13, 1924. Соната-балада
№ 2 ор. Г8, 1925 та Балада ор.'22Г1928, цикл «Відображення»
ор. 16, 1925), Ф. Якименка (цикли «Уранія», «Ігри», фортепі
анні п’єси ор. 39, ор. 40, ор. 48), В. Золотарьова (Сонатини
№ 1 - 3 та п’єси для фортепіано в чотири_ руки),
М. Гозенпуда (цикли п’єс для фортепіано) таін. Цікавими
творчими спробами стали поліфонічні цикли для фортепі
ано Є. Юцевича («24 фуги») та В. П. Задерацького (написані
в ув’язненні на Колимі 24 прелюдії і фуги).
У 1920-ті роки склалися сприятливі умови для попу
ляризації камерно-вокальної і камерно-інструментальної
творчості вітчизняних композиторів. Влаштовувалися чи
сленні концерти з ініціативи викладачів мистецьких на
вчальних закладів, громадських об’єднань, державних
установ, згодом - AT «Укрфіл». Проводилися цикли кон
цертів із просвітницькою метою, а також налагодилася ре
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гулярна гастрольно-виконавська діяльність. Повернулися
до активного концертного і педагогічного репертуару чи
мало творів, написаних у попередні буремні роки, коли не
було належних умов для їх оприлюднення і популяризації.
Ці процеси, зі свого боку, надихали композиторів до подаль
шої творчості, сприяли їх професійному’ зростанню. Дуже
показовою в цьому' плані стала творча доля В. Косенка,
Б. Лятошинського, Л. Ревуцького, частково - Ф. Якименка.

9.9.2. Творчість Віктора Косенка
Композитор і піаніст Віктор Степанович Косенко
(1896 - 1938) ще будучи студентом Петроградської консерва
торії (закінчив її фортепіанний і композиторський факуль
тети 1918 року; клас фортепіано І. Миклашевської, клас
композиції М. Соколова, клас диригування М. Черепніна)
написав велику кількість чудових інструментальних мініа
тюр, виконаних у постромантичному ключі під великим
впливом музики Ф. Шопена й О. Скрябіна (прелюдії, мазур
ки, характерні п’єси, поеми, романси). З 1918 по 1928 пра
цював викладачем фортепіано в музичній школі, а згодом
у музичному технікумі в Житомирі. Тут він розгорнув ак
тивну музично-громадську й концертну діяльність, став
одним із засновників камерного тріо, з яким багато конце
ртував та вів музично-просвітницьку діяльність. У жито
мирський період було створено левову частку всіх камер
но-інструментальних і камерно-вокальних творів компо
зитора. 1922 року В. Косенко влаштовує свій перший ав
торський концерт, а вже 1924 року він відвідує Москву
(1925 року дає авторський концерт у Москві), 1927 року концерти в тодішній столиці УСРР - Харкові. 1928 року
В. Косенко разом зі співачкою О. Колодуб здійснює органі
зовану Укрфіл’ом гастрольну подорож містами Донбасу.
Преса відгукується на виступи й концерти композитора
дуже прихильно. 1928 - 1929 навчального року В. Косенко
перейшов на роботу з Житомирського музичного техніку
му до Київського музично-драматичного інституту
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(з 1932 року - професор). З 1934 року В. Косенко - сам доб
рий піаніст і ансамбліст - вів у Київській консерваторії
класи фортепіано й камерного ансамблю. У столиці музи
кант продовжував активну виконавську діяльність як ан
самбліст та акомпаніатор, брав участь як організатор і
член журі у музичних конкурсах, виступав на радіо. Помер
композитор у Києві 1938 року. 1964 року в Києві у квартирі,
де мешкав митець, створено «Меморіальний музейквартиру В. С. Косенка». Нині його ім’я носить Житомир
ське музичне училище, де він працював до 1928 року.
У 1920-ті роки твори, написані В. Косенком у поперед
нє десятиліття, часто виконувалися у концертах, частково
були видані й отримали позитивні відгуки відомих музи
кантів, що спонукало композитора до подальшої активної
творчості у подібних жанрах (мазурки, етюди, поеми, кон
цертні вальси, романси). З’явилися також три фортепіанні
сонати, соната для скрипки і фортепіано, концерт для
скрипки з оркестром, соната для альта і фортепіано, сона
та для віолончелі і фортепіано, тріо ор. 17 («Класичне»)
для скрипки, віолончелі і фортепіано, струнний квартет,
низка творів для оркестру.
Ф $GеF%(**% G( в% л *чель*( с *(Gи В. Косенка
досі посідають помітне місце в українському педагогічноконцертному репертуарі. їм притаманне виразне тяжіння
до класицистичної ясності форми, яскраво типізованої ме
лодики лірико-психологічного звучання, використання
базованої на поривчастих злетах і спадах драматургії.
Одночастинні перша і третя сонати для фортепіано за на
строєвою ліричною образністю, симетричністю архітекто
ніки та чіткістю ладо-гармонічних змін і переходів спорід
нені з фортепіанними поемами композитора. Друга сона
та - тричастинна, більш драматизована за характером. Її
тематизм насичений гостро драматичними емоціями тра
гедійного звучання, які часом переповнюються пафосом і
романтичною збудженістю, а іноді - розпачем чи тихою
споглядальною лірикою. Загалом сонати, як багато інших
інструментальних творів В. Косенка цього періоду, позна-
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чені надмірною витонченістю фактури й певного повторю
ваністю улюблених еліптичних зворотів, що призвело до
уповільненості драматургічного розвитку й деякої одно
манітності звучання.
Помітним в українській музиці тієї доби твором стала
соната ре мінор ор. 10 для віолончелі і фортепіано, напи
сана 1923 року. У цьому творі виразно відчуваються тради
ції музики П. Чайковського і С. Рахманинова. Цикл сона
ти - тричастинний. Емоційно-драматичні крайні частини
написані в сонатній формі, елегійно-споглядальна друга
частина - у розвинутій тричастинній. Фактура - густа, на
сичена багатозвучними гармоніями, по-рахманіновськи
мелодизована. Соната відразу по написанні увійшла до ак
тивного концертного репертуару віолончелістів.
Найповніше розкрився талант композитора в роман
тичних жанрах поеми, етюду та солоспіву, які домінували у
творчості В. Косенка до кінця 1920-х років. У них спостеріга
ємо однозначну орієнтацію на образність та стилістику скрябінських мініатюр. В усіх шістьох g $GеF%(**их F ем(х
композитора і двох Поемах-легендах op. 12 демонструється
універсальність цього романтичного жанру. Це широкий
спектр ліричних почуттів, палкі поривання, щира ніжність,
драматичні зіткнення високого пафосу і щирої туги, момен
ти розпачу, що змінюються картинами спокою і задуми.
Назви поем В. Косенка дають більш-менш яскраве уявлен
ня про характер музичних образів деяких зразків цього
мобільного жанру: «Заклик», «Бажання», «Трагічна»,
«Фантастична». Композиції вирізняються детально опра
цьованою фактурою, великим розмаїттям ритмічно усклад
нених мелодичних утворень, багатством методів ритмічно
го і мелодичного варіювання, вимагаючи від піаніста дос
коналого володіння тембровими ресурсами інструмента й
уміння узгоджувати наростання і спади щільності гармоні
чного розвитку з фактурним розвитком. Подібними рисами
позначена також музика етюдів ор. 8 В. Косенка, а у циклі
«Одинадцять етюдів у формі старовинних танців» ор. 19 ак
туалізовано класицистично-барокові уподобання компози-
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тора, які виявляються в класичній чіткості обраних форм,
прозорій, збагаченій поліфонічними прийомами фактурі,
використанні жанрів музики XVIII ст.
Часто виконуваними творами у 1920-ті роки були
$ м(*си В. Косенка, написані на вірші російських поетів
(op. 1 bis; 7; 16; 20; 24). Вони вирізняються щирим і витон
ченим мелодизмом, багатою насиченими й прозорими
звучаннями фактурою, чудово переданою в музиці інтона
цією вірша. На жаль, у 1930-ті роки композитор зійшов зі
своїх опрацьовуваних у попередні десятиліття художньоестетичних позицій, часто пишучи конформістські, ідеоло
гічно вмотивовані і мистецько непереконливі твори.

9.10. Т@ о рO

д R я V B S O W н о г о т [ а т рB

Відкриття 1925 - 1926 рр. державних оперних театрів у
Харкові, Одесі, Києві, а з сезону 1928 - 1929 рр. Державного
робітничого оперного театру (Полтава, згодом Дніпропет
ровськ) та ще трьох пересувних - у Вінниці (з грудня
1929 р.), Херсоні (з вересня 1930 р.) і Полтаві (з грудня
1930 р.) й Української музичної комедії (влітку 1929 р. в Хар
кові на базі театру Ф. Таганського) стимулювало появу низ
ки музично-сценічних творів, серед яких слід відзначити
опери «Хвесько Андибер» В. Золотарьова (1927), «Дума чо
рноморська» Б. Яновського (1928), «Золотий обруч»
Б. Лятошинського» (1929), «Кармелюк» В. Костенка (1930),
«Довбуш»
А. Рудницького
(1936 - 1938
на лібрето
Б.-І. Антонича; незавершена) та балети «Карманьола»
В. Фемеліді, «Ференджі» Б. Яновського й «Пан Каньовський» М. Вериківського (усі - 1930), що започаткували ба
гаті нині традиції національного українського балетного
театру. Згодом з’явилися цікаві за драматургією та свіжі за
музичною мовою опери «Жан Жірарден» П. Козицького
(1937), «Наймичка» М. Вериківського (1940), балети «Лісова
пісня» М. Скорульського (1937) та «Лілея» К. Данькевича
(1940).
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Опери «Хвесько Андибер», «Дума чорноморська» та
«Кармелюк» стали найкращими зразками творів, у яких
продовжувалася неоромантична традиція опори на типові
народні сюжети із широким використанням народнопі
сенного та думного мелосу й гармонічних особливостей
національного музичного фольклору. Жанр першої з них
можна визначити як оперу-думу (в одному акті). Основою
другої опери стала відома українська дума «Про Самійла
Кішку», збагачена мотивами із дум «Про Івана Богуславця», «Плач невольників» та народної пісні «Маруся Богуславка». Обидва музично-сценічні твори (особливо ж
«Дума» Б. Яновського) виразно зорієнтовані на «Життя за
царя» («Івана Сусаніна») М. Глинки та «Тараса Бульбу»
М. Лисенка, у них широко використовуються апробовані у
творчості Дж. Верді та М. Римського-Корсакова стилістич
ні прийоми та засоби музичної драматургії.
ОFе$( Б. Л'G ши*ськ :
«З л Gи7
б$уч»,
створена за мотивами історичної повісті І. Франка «Захар
Беркут», стала наріжним каменем української оперної твор
чості XX ст. Це монументальний героїко-епічний твір,
насичений гострими конфліктами й пронизаний наскріз
ним симфонічним розвитком. Сюжет твору формується з
трьох ліній - народно-героїчної (боротьба українців на чолі
з народним провідником Захаром Беркутом проти навали
чужинців-монголів), соціально-громадянської (конфлікт
суспільних та особистих інтересів членів соціально розша
рованої громади горян) та лірично-особистісної (історія ко
хання Захарового сина Максима та Мирослави, доньки боя
рина Тугара Вовка). Дотримуючись традицій російської
оперної класики, композитор подає характеристики пред
ставників ворожого табору інструментальними номерами,
використовує оригінальні фольклорні зразки орієнтальної
музики. Представники української сторони характеризу
ються детальною розробкою психологічних, драматичноекспресивних, народно-побутових, магічно-заклинальних
музичних образів. З особливою увагою виписані характери
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стики міфологічних символів, прадавніх богів, які уособ
люють незламність національного духу. Б. Лятошинський
використовує в опері систему багато розбудованих лейтгем,
що вільно трансформуються та змінюються залежно від
драматургічних потреб. Мелодика вокальних номерів різ
нотипна, напрочуд багата тонкими нюансами та психологі
чними деталями. Композитор вдало використовує фольк
лорний музичний матеріал, розробляючи та динамізуючи
мелодії, тонко вплітаючи в оркестрову тканину характерні
гармонічні структури. Вражає розмах оркестрового мис
лення композитора, багатство використаних тембрових ре
сурсів, масштабність симфонічного розвитку.
Незважаючи на те, що «Золотий обруч» відразу ж
був сприйнятий як один із найвищих етапів української
музики першої половини XX ст. й отримав захоплюючі
оцінки колег-композиторів та музикологів, уже під час під
готовки перших постановок (1930-го року оперу поставили
в Одесі, Харкові та Києві) автор відчув упереджене став
лення до своєї музики та несхвальні думки про твір з боку
представників партапарату. Після численних інтриг, щоб
урятувати вистави від провалу, йому довелося зробити чи
малі купюри й вилучити з партитури значну частину націо
нально маркованих фрагментів. Після тріумфу перших по
становок оперу зняли з репертуару і лише 1970-го року у
Львові ії було знову повернуто на оперну сцену в другій
редакції, зробленій Б. Лятошинським незадовго до смерті.
Трансформувалися під впливом щільного ідеологічно
го тиску й такі жанри як оперета й балет. Боротьба з
виявами міщанства та споживацтва призвела до поступової
ідеологізації та шаблонності більшості оперет або явного му
зичного епігонства із соціальним страхуванням у вигляді
квазіактуальних сюжетів із «пролетарського» побуту. З най
більш вдалих за музикою та драматургією творів можна зга
дати оперету О. Рябова на сюжет із недавньої громадянської
війни в Україні «Весілля в Малинівці» (1937), а також опере
ту галичанина Я. Барнича «Гуцулка Ксеня» (1933).
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У царині ук$(ї*ськ : б(леG* : Gе(G$у на зламі
1920 - 1930-х років з’явилися перші творчі спроби. Серед
перших українських авторів балетних творів називають
М. Вериківського,
П. Козицького,
Л. Лісовського,
Б. Яновського, А. Рудницького. Але фактично першими ху
дожньо переконливими українськими балетами були «Пан
Каньовський» М. Вериківського, «Карманьола» В. Фемеліді,
«Ференджі» Б. Яновського (усі — 1930). Репертуарним став
балет М. Вериківського, що завдячував своїм успіхом вдалій
драматургії та широкому використанню українського музи
чно-хореографічного фольклору. Згодом були поставлені й
іптпі балети, серед яких вирізнялися «Міщанин з Тоскани»
(1936) В. Нахабіна, «Лелеченя» (1937) Д. Клебанова,
«Лілея» (1940) К. Данькевича та, особливо, «Лісова пісня»
(1937) М. Скорульського. Останній твір, у якому вдало поєд
нано алегоричний казковий сюжет драми-феєрії Лесі Укра
їнки, оперту на традиції російської балетної школи музичну
драматургію та національну характерність музики з широ
ким використанням фольклорних мотивів, увійшов до чис
ла найвидатніших творів українського балетного театру.

9.11.
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1920-ті роки відзначалися подальшим розквітом хоро
вої творчості. Доступність хорового виконання та високий
фаховий рівень численних українських хорів сприяли пос
тійній увазі композиторів як до оригінальної хорової твор
чості, так і до створення хорових обробок народних пісень
(які здебільшого позитивно оцінювалися офіційними орга
нами). Крім того, переслідувані номенклатурними «безбо
жниками» (так офіційно називали в СРСР «войовничих ате
їстів») високопрофесійні церковні хори могли дещо полег
шити своє існування, беручи активну участь у світському
музикуванні. Організація численних масових музичнотеатралізованих свят сприяла зростанню зацікавлення
композиторів кантатно-ораторіальними жанрами. Значна
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частина цих творів виявилася малозначущою в мистецько
му плані кон’юнктурою (як-от «Червона кантата»
Л. Штейнберга, «Першотравнева» М. Вериківського, «Три
оди Дніпрельстану» Д. Клебанова чи синтетичний масовий
театралізований
твір
«На
варті
Дніпрельстану»
B. Борисова). Але з’явилася також низка композицій, які
стали етапними в розвитку кантатно-ораторіальних жанрів
на українському ґрунті. До таких слід віднести кантатупоему «Хустина» Л. Ревуцького на вірші Т. Шевченка та пе
ршу українську ораторію «Дума про дівку-брапку Марусю
Богуславку» (1923) М. Вериківського, сюжет якої був опер
тий на фольклорні мотиви. Ці твори, у яких розвивалися
традиції української хорової класики XIX - початку XX ст.
та широко використовувалася стилістика національного
музичного фольклору, зокрема народного багатоголосся,
одразу після прем’єрного виконання здобули широке ви
знання серед шанувальників музики й сьогодні залишають
ся у скарбниці найкращих здобутків української музики.
На жаль, позитивні тенденції початку 1920-х років не
набули належного подальшого розвитку, і фактично всі тво
ри кантатно-ораторіальних жанрів, виконані у 1930-ті роки,
були достатньо прямолінійними музичними ілюстраціями
висовуваних партією лозунгів (як «Пісня червоної кінноти»
М. Тіца, «Молдавія» М. Вілінського, «Урочиста кантата»
Б. Лятошинського, кантати «Вільній Україні» С. Людкевича
та «В першу річницю» В. Барвінського). Винятком стала тво
рчість українських авторів на вірші Т. Шевченка та І. Франка.
Серед таких творів вирізняються дві кантати з однаковими
назвами«Заповіт»
С. Людкевича
(1934)
та
Б. Лятошинського (1939). Вони, як і дві наступні кантати
C. Людкевича «Наймит» (1939) та «Конкістадори» (1941)написані в переважаючих барвах пізньоромантичної стиліс
тики із залученням окремих зображальних гостро експреси
вних гармонічно-тембрових фрагментів. До них примикає
чудова алегорична лірико-епічна хорова поема на вірші
І. Франка «Наймит» (1936) Н. Нижанківського - одне з вер
шинних досягнень композитора.
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На хвилі національного піднесення продовжували
з’являтися маршові та героїко-патріотичні композиції
П. Козицького,
М. Вериківського,
Л. Ревуцького,
Г. Верьовки, К. Богуславського та ін. Серед них варто на
звати хори «Заклик» М. Вериківського на слова В. Чумака
та «Оборонцям свободи» Л. Ревуцького на слова
О. Коваленка. Цікавими є також мініатюри картиннозображального типу («Сонячні кларнети» М. Вериківського
на слова П. Тичини, «Великодній дощ» В. Верховинця на
слова Д. Заіула). Нові художні аспекти шукали компози
тори в хорах-монологах («1905 рік» М. Вериківського на
слова Олександра Олеся; «Ой чого ти почорніло»
Л. Ревуцького на слова Т. Шевченка). Окрім нечисленної
групи хорів ліричного та лірико-жанрового спрямування
(за відсутності соціального замовлення на такі композиції
їх було просто ніде виконувати) композитори пробували
сили в жанрі драматичних хорових картин, серед яких
можна виділити «Плач Ярославни» П. Козицького на
текст зі «Слова о полку Ігоровім» (першу частину хорового
диптиха «Дивний флот»), «Лену» Б. Яновського та «Шах
тарів» Г. Хоткевича. З’явилися також хорові цикли та сюї
ти, серед яких вирізняються диптихи П. Козицького
«Червоним шляхом» (1923) та «Дивний флот» (1925).
Але поступово хорова музика, створена в УСРР,
ставала художньо біднішою та все більш декларативноплакатною, перетворившись у середині 1930-х років на од
ну з найдоступніших декларацій лояльності до режиму.
Особливо, зважаючи на те, що саме в середині 1930-х років
було піддано класовим чисткам та фактичним погромам
численні хорові колективи, а в оригінальних хорових творах
речники партії завжди віднаходили неприйнятну для ре
жиму «церковщину». Автори поетичних текстів повально
ставали «ворогами народу», що також спричиняло відпові
дні репресивні заходи. Це зумовило повний занепад оригі
нальної хорової творчості: за винятком написання
обов’язкових у ті часи кількох масових пісень або ж патріо
тичних із відтінком класового протесту творів на вірші ви

1920-ті - початок 1930-х років

знаних «пролетарських» поетів більшість композиторів зо
середила увагу на хорових опрацюваннях народних пісень.
Помітно різноманітнішою була хорова творчість га
лицьких композиторів. Тут сформувалася могутня тради
ція хорової творчості та виконавства, постійно підтриму
вана й підживлювана з огляду на поповнення виконав
ськими кадрами масовим розвитком музично-хорового
аматорства. Хорові твори В. Барвінського, о. И. Кишакевича,
М. Колесси, Б. Кудрика, С. Людкевича, Н. Нижанківського,
Я. Ярославенка зберегли за собою чільне місце в репертуа
рі українських хорових колективів донині.

9.12. НОВЕ ПІДНЕСЕННЯ
ДУХОВНОЇ МУЗИКИ
Окремим слід згадати такий напрямок української хо
рової творчості, як духовна музика. Після утворення Украї
нської Автокефальної православної церкви багато компози
торів на виконання рішень її Собору 1921 року взялися за
написання національно забарвлених богослужбових творів
до нових українських перекладів сакральних текстів. Ство
рювалися композиції на канонічні тексти частин богослужби, опрацювання старовинних напівів та пісень релігійного
змісту (колядки, щедрівки, канти, псальми, великопісні пі
сні), що побутували на українських землях, а також так зва
ні духовні хорові концерти. Середина 1920-х років була най
більш плідним періодом у створенні духовної музики україн
ської православної церкви. На цій ниві значних результатів
досягли М. Вериківський, М. Гайдай, Г. Давидовський,
П. Демуцький, П. Козицький, Г. Проценко, М. Тележинський, Я. Яциневич, а також за межами України О. Кошиць. У Західній Україні, де консерватизм щодо обря
ду був запорукою збереження незалежності Української
греко-католицької церкви, духовна музика була також істо
тно консервативнішою, аніж у Наддніпрянщині. Грекокатолицька церква була яскраво національною організацією
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ще з кінця XVIII - початку XIX ст., а цілеспрямоване онов
лення й осучаснення обрядових форм, зокрема й музики,
відбувалося з ініціативи та за підтримки ієрархії на чолі з
найбільшим українським мислителем-теологом, місіоне
ром, організатором національного життя і меценатом XX ст.
митрополитом Андреем (графом Шептицьким). Цим пояс
нюється величезна прив’язаність більшості нових духовних
творів до усталених стильових традицій. До богослужбових
жанрів спорадично зверталися більшість композиторівгаличан, які писали хорову музику. Найбільший розголос
отримав творчий доробок А. Гнатишина, о. Й. Кишакевича,
Б. Кудрика, І. Левицького, С. Людкевича. Тенденція до міц
ного вкорінення в усталені традиції зберігається у творчості
західноукраїнських композиторів і нині.

9.13. МB S O W н а т @ о рW іA т P
і ПОБУТОВІ РЕАЛІЇ
Політико-суспільні реалії УРСР сприяли також появі
величезної кількості політично вмотивованого музич* :
к%чу: від опер на сюжети про класову й антирелігійну бо
ротьбу та індустріалізацію — «Іскри» (1927) І. Ройзентура,
«Вибух» (1927) Б. Яновського, «Поема про сталь» (1932)
В. Йориша, «Діли небесні» (1934) М. Вериківського,
«Трагедійна ніч» (1935) К. Данькевича, «Міщанин з Тоска
ни» (1936) В. Нахабіна, «Щорс» (1938) Б. Лятошинського,
«Перекоп» (1939) та «Гайдамаки» (1940) Ю. Мейтуса,
В. Рибальченка та М. Тща - зі спримітизованою драматур
гією та надто доступними, часом натуралістично-спрощеними виразовими засобами до плакатно-ілюстративних
симфонічних творів ідеологічно-роз’яснювального зву
чання («Героїчна увертюра» (1932) та «Молдавська поема»
(1937) В. Косенка, «Свято мас» (1932) В. Рибальченка,
«Індустріальна поема» (1931) В. Нахабіна, «Мідний верш
ник» (1937) В. Барабашова, «Партизанська донька» (1938)
П. Козицького, «Тарас Шевченко» та симфонічна сюїта
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«No pasaran!» (обидві 1938) К. Данькевича). Подібної ха
рактеристики заслуговують також численні прославлювально-ідеологічні вокально-симфонічні та вокально-хорові
твори — невиконувані віддавна кантати, поеми, хори й сот
ні, а то й тисячі забутих нині пісень. Частково такі тенден
ції проникли й у камерну музику (присвячений радян
ським жінкам-льотчицям перший струнний квартет
А. Філіпенка; 1939).

Своєрідну противагу такому станові справ становила
до 1939 року творчість західноукраїнських авторів, першою
чергою симфонічні та вокально-симфонічні твори
С. Людкевича й В. Барвінського та камерно-інструмен
тальні композиції В. Барвінського, Н. Нижанківського,
3. Лиська, М. Колесси та ін. Адже розвиток музичної твор
чості на західноукраїнських землях до початку Другої сві
тової війни ішов хоч і нелегким, але природним шляхом у
загальному стильовому річищі європейських творчих па
радигм першої третини XX ст. Тут розвинувся досить по
тужний пласт музики 3л' вjиGку (нім. Gebrauchsmusik). Композитори наполегливо працювали для забез
печення високохудожнім репертуаром аматорських хорів,
оркестрів, ансамблів, створювали композиції легкого жан
ру - оперети, мюзикли, марші, естрадні шлягери (так звані
«пробої») і т. ін. Чимало з цих творів, зокрема низка пі
сень, п’єс для духового оркестру, обробок народних пісень
для різних складів, часто виконуються й нині. Прагнення
забезпечити підростаючу музикуючу молодь якісним пе
дагогічним репертуаром спричинило створення числен
них дидактичних композицій (як для інструментів соло,
так і для ансамблів різних складів та хорів), які згодом
стали повноцінними репертуарними творами (як-от низка
творів В. Барвінського, о. И. Кишакевича, І. Левицького,
Н. Нижанківського та Я. Ярославенка).
Великий масив музичних творів складають с л сF%
ви, $ м(*си G( F%с*%, написані в міжвоєнне двадцяти
ліття. Із них варто відзначити «Гімни св. Терезі» (1923)
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М. Вериківського на вірші Михайла Семенка, солоспіви
С. Людкевича на слова Т. Шевченка та галицьких поетів,
романси на слова П. Шеллі й М. Метерлінка (обидва цик
ли- 1923) та О. Пушкіна (1936) Б. Лятошинського, Шість
романсів для голосу і фортепіано на слова російських поетів
(1927 - 1928) В. Косенка, «Думу про трьох вітрів» (1925) на
вірші П. Тичини та цикли обробок народних пісень «Коза
цькі пісні» (1925) і «Галицькі пісні» (1926) Л. Ревуцького,
солоспіви на вірші П. Тичини П. Козицького і солоспіви та
пісні Ю. Мейтуса.
Паралельно з розвитком національного кіно форму
валися й особливості музич* : суF$ в 3у к%* сG$%
ч к. Уже в середині 1920-х років було налагоджено підго
товку та публікування альбомів спеціально написаної для
супроводу вітчизняних фільмів оригінальної музики, яку
могли б виконувати піаністи-акомпаніатори в кінотеатрах
поруч із попурі з класичної музики та імпровізуванням.
У великих містах у кінотеатрах утримували навіть цілі ор
кестри, які ілюстрували німе кіно довільно дібраною му
зикою. У 1920-ті роки плідно працювали в царині музики
для супроводу кінострічок В. Борисов, М. Вериківський,
М. Коляда, В. Косенко, Б. Яновський. Першими в УСРР
зразками спеціально створеного оркестрового оформлен
ня фільмів були партитури І. Белзи до «Арсеналу»
О. Довженка та П. Толстякова до «Зливи» І. Кавалерідзе
(обидві - 1929). Згодом музику для супроводу німого кіно
писали
І. Белза,
В. Косенко,
Б. Лятошинський,
Л. Ревуцький, П. Толстяков, Ю. Мейтус та ін.
Першим звуковим ігровим українським фільмом став
«Іван» (1932) О. Довженка з музикою Б. Лятошинського та
Ю. Мейтуса. Уже в цій картині усталюється традиційна в
наступні роки для українських митців особливість працю
вати над музичним супроводом згідно з режисерським роз
кадруванням, прагнучи до симфонічності звучання та від
повідності драматургічним акцентам постановників. З по
ліпшенням якості звукозапису на плівку та відповідно до

538

1920-ті - початок 1930-х років

партійних настанов із середини 1930-х років до кіномузики
все частіше залучається пісня як основний засіб виразнос
ті. 1936 року в Україні було вперше екранізовано оперний
твір. Ним була «Наталка Полтавка» М. Лисенка в кіноінтерпретації І. Кавалерідзе. Через рік режисер створив ще
одну кіноверсію класичної опери - «Запорожця за Дуна
єм»
С. Гулака-Артемовського.
Традиції,
закладені
І. Кавалерідзе при екранізації оперних творів, згодом плі
дно використали та розвинули не лише вітчизняні, а й за
рубіжні кіномистці. Слід згадати також музичне оформ
лення поставлених у США українських фільмів «Запоро
жець за Дунаєм» (1939) та «Трагедія Карпатської України»
(1940), здійснене А. Рудницьким.

9.14. РОЗВИТОК
МУЗИЧНОГО ВИКОНАВСТВА
У міжвоєнне двадцятиліття нових висот сягнуло
українське музичне виконавство. Для участі в нових фор
мах масового концертування, які виникали спонтанно, або
ж унаслідок реалізації партійних настанов, утворювалися
нові виконавські колективи, що дбали про популяризацію
національного класичного і модерного концертного репе
ртуару. У концертному репертуарі переважали вокальнохорові та вокально-ансамблеві композиції. Так, при Това
ристві імені М. Д. Леонтовича виник хор ім. К. Стеценка,
вокальний квартет ім. Я. Степового та симфонічний ор
кестр. Дуже популярними були хорові ансамблі та вокаль
ні квартети, найвідомішими з яких стали квартет
ім. Я. Степового (Київ), Український жіночий квартет
(Харків), чоловічий хоровий ансамбль (Хоранс) та міша
ний вокальний квартет (обидва в Києві), вокальний квар
тет Ревуцького (Київ), квартет «Ревелєрси Євгена» (Львів).
До 1927 року в Україні крім численних хорів функціонува
ло понад 10 кобзарських капел на чолі з Першою україн
ською художньою капелою (з 1928 р.) та чимало менших
кобзарських колективів, називаних гуртками.
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Успішно 3%'ли симg *%ч*% $кесG$и; так, регу
лярно давали концерти оркестри оперних театрів (Київ,
Харків, Одеса, Дніпропетровськ, Львів), Харківський сим
фонічний оркестр (спершу при Радіокомітеті, а згодом при Укрфілі), симфонічний оркестр Українського радіо
(Київ), оркестр Клубу Радробітників (Київ), оркестровий
гурток при Товаристві ім. М. Д. Леонтовича (Київ), оркестр
музичного технікуму (Київ), студентський оркестр муздрамінстиіуту ім. М. В. Лисенка (Київ), одеський міський
симфонічний оркестр (при Радіокомітеті, згодом переда
ний філармонії; Одеса), Державний симфонічний оркестр
УРСР (1918; відновив діяльність 1937, Київ). Оркестровий
репертуар у 1920-ті роки ще практично не постраждав від
більшовицьких культурних експериментів: виконувалися
зразки
музичної
класики твори
Г. Берліоза,
Л. ван Бетховена, О. Бородіна, Р. Вагнера, Й. Гайдна,
М. Лисенка, Ф. Ліста, М. Мусоргського, М. РимськогоКорсакова, С. Танеева, П. Чайковського, Р. Шумана, а та
кож композиції авторів XX ст., серед яких багато творів
сучасників - С. Василенка, М. Вериківського, О. Глазунова,
Р. Глієра, В. Костенка, Е. Кшенека, Б. Лятошинського,
М. Московського, С. Прокоф’єва, Л. Ревуцького, П. Сениці,
О. Скрябіна, І. Стравінського, Р. Штрауса. Радо виконува
лися твори, писані на революційну й індустріалізаційну
тематику. Велика заслуга у справі збереження традиції ор
кестрового
концертування
належить
диригентаментузіастам та гастролерам - Д. Ахшарумову, Д. Бертьє,
Л. Брагінському, М. Вериківському, Р. Глієру, О. Єрофеєву,
B. Йоригпу, М. Мальку, А. Маргуляну, М. Радзієвському,
О. Сенкевич,
М. Скорульському,
Г. Столярову,
Л. Штейнбергу, згодом - С. Гіндіну, М. Канерпггейну,
О. Климову,
М. Колессі,
І. Паїну,
М. Покровському,
Н. Рахліну, А. Рудницькому, Г. Таранову. Чимало видатних
диригентів, які час від часу організовували симфонічні
концерти, працювало в різних містах Західної України у
товариствах «Боян». Це такі відомі музиканти як
Б. Вахнянин, В. Витвицький, І. Гриневецький, М. Колесса,
C. Людкевич,
о. С. Сапрун,
Б. П’юрко,
Л. Туркевич.
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Влаштовувало концерти симфонічної та хорової музики й
залучало до них найповажніші виконавські сили також
Музичне товариство імені М.Лисенка уЛьвові, яке регулярно збирало для виступів високопрофесійний
симфонічний оркестр. У грудні 1939 року, після створення
філармоній у всіх п’яти новоутворених областяхУРСР
при них було організовано танцювально-хорові колективи,
які мали оркестрові групи чи повноцінні оркестри. Ці ор
кестри відразу ж включилися до активного концертного
життя. Особливе місце посіла Львівська філармонія, яка
мала самостійний високопрофесійний симфонічний ор
кестр. Щоправда, у 1930-ті роки в УРСР (а з 1939 і на захід
ноукраїнських землях) унаслідок репресій, які торкнулися
не лише композиторів, а й диригентів та оркестрантів
(цікаві свідчення про практику політичних доносів як засо
бу зведення особистих порахунків та кар’єризму в радянсь
ких
музичних
колективах
тих
часів
залишив
Б. Лятошинський1) почалися репертуарні обмеження та певною мірою знизився професійний рівень виконавців.

Між світовими війнами активно розвивалося
(*с(мблеве вик *(всGв . Найпоширенішим його ви
дом надалі залишалися
вокально-інструмен
тальні ансамблі. Виступи провідних українських
співаків у різному інструментальному супроводі стали
звичним явищем. Багато із концертуючих вокалістів мали
унікальної краси голоси й були виконавцями європейської
слави.
Серед них варто згадати О. Бандрівську,
Г. Борисоглібську, 3. Гайдай, Б. Гмирю, М. Голинського,
М. Гришка,
М. Донця,
Ю. Кипоренка-Даманського,
І. Козловського,
С. Крушельницьку,
М. ЛитвиненкоВольгемут,
Р. Любинецького,
О. Любич-Парахоняк,
М. Маслюка-Мартіні, М. Менцинського, О. Носалевича,
Р. Орленка, М. Островерху, І. Паторжинського, О. Петляш,
О. Петрусенко, М. Роменського, Л. Руденко, М. Сабат1 Лятошинський Б. Епістолярна спадщина : у 2 т. - Т. 1. - К.,
2002.-С. 273-282.
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Свірську, М. Сокіл, М. Тессейр, В. Тисяка та ін. Українські
співаки, які мали постійну роботу за кордоном (здебільшо
го в Німеччині й Австрії та в театрах Польщі), регулярно
приїжджали на рідну землю для участі у великих концер
тах та святкових імпрезах.
Не менш активним був поступ у розвитку камерноінструментальних ансамблів. У ті роки було
створено такі відомі ансамблі, як Квартет імені
М. Леонтовича (1925), Квартет імені П. Чайковського
(1926), київський струнний квартет (1926), Українське дер
жавне тріо (1927), житомирське фортепіанне тріо (1923)
таін., продовжували працю раніше створені колективи,
як-от Квартет ім. Ж. Вільйома, який до сторіччя від дня
смерті Л. ван Бетховена виконав у Музично-драматичному
інституті імені М. Лисенка цикл усіх квартетів композитора.

Усе більшої популярності набувало с ль*е %*сG$у
ме*G(ль*е вик *(всGв . З 1920-х років українські му
зиканти у своїй майстерності не поступаються провідним
російським чи закордонним артистам, гідно пропагуючи
національні7 музичну класику та сучасну творчість. Це піа
ністи В. Барвінський, Г. Беклемішев, Д. ГординськаКаранович, Л. Колесса, В. Косенко, Г. Левицька, А. Луфер,
К. Михайлов, А. Рудницький, Р. Савицький, С. ТуркевичЛісовська, Т. Шухевич; скрипалі Ю. Крих, О. Деркач,
Р. Крипггальський, О. Москвичів, Є. Перфецький, В. Цісик;
віолончелісти Б. Бережницький, П. Пшеничка, альтист
Б. Задорожний.
Не менш популярним було виконавство на народних
інструментах, зокрема на бандурі й кобзі. При Укрфіл ак
тивно діяли капела кобзарів та оркестр МІ К (мандолін,
концертин, гітар і ударних інструментів). Поступово набу
вав сили рух професійних кобзарів-індивідуалів та лірни
ків. Професор М. Геліс організовує відділ народних
інструментів у реорганізованій консерваторії в Києві,
а згодом (1938р.) у цьому самому закладі- першу
в Україні виїпівську кафедру народних інструментів.
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Загалом в Україні у 1920-ті роки спостерігалося вели
ке творче піднесення всіх ланок музичного життя, зокрема
виконавства, педагогіки й творчості, спричинене переду
сім недавніми національно-визвольними змаганнями та
утворенням на більшій частині українських земель націо
нальної української держави.
Особливо інтенсивно розвивалася музична творчість.
Українські автори здебільшого продовжували плекати й
розвивали традиції, закладені нечисленними представни
ками національної композиторської школи XIX - початку
XX ст.
(М. Лисенко,
М. Колачевський, Ф. Якименко,
Я. Степовий, М. Леонтович, К. Стеценко, О. Кошиць,
П. Сениця, Б. Яновський, М. Вербицький, О. Нижанківський,
С. Людкевич та ін.), а також західноєвропейських і росій
ських романтиків (Ф. Мендельсона-Бартольді, И. Брамса,
Р. Вагнера,
П. Дюка, С. Франка, III. Беріо, Ф. Ліста,
Ф. Шопена, П. Чайковського, А. Рубінпггейна, С. Танеева,
М. Римського-Корсакова, О. Скрябіна, С. Рахманінова).
Тривав інтенсивний процес творчого освоєння незадіяних
до цього жанрів музичної творчості (ораторія, хорова п’єса,
балет, сольний інструментальний концерт тощо), розбудо
ва їх типів та різновидів. З’явилася сучасна музика прак
тично для всіх сольних й оркестрових інструментів та ін
струментальних ансамблів, використовуваних у професій
ній музичній практиці, зокрема й для народних інструме
нтів (бандура, кобза, цитра). Утвердилися невідомі до цьо
го музичні жанри, породжені новими реаліями життя, музика для масових дійств, музика для кіно. Міцно закрі
пилися в музично-виконавській практиці нові типи вели
ких ансамблевих колективів - хорова капела, капела коб
зарів (кобзарський хор).
Завдяки відновленим мистецько-культурним контак
там усіх частин України між собою, а також з іншими кра
їнами (гастрольні поїздки українських колективів, музи
кантів та композиторів на Захід та приїзди в УРСР із кон
цертами виконавців і композиторів із європейських країн),
українська музика поступово займала належну нішу на не
босхилі європейської музичної культури.
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Несприятливі політичні умови, що склалися в УРСР
у 1930-ті роки, певною мірою деформували та затримали
інтенсивний розвиток національної музичної культури,
але зупинити його не змогли: плідна праця кількох поко
лінь музикантів-професіоналів уже почала давати перші
плоди, яких ставало все більше. Проте наступні десятиліт
тя також виявились для української музики періодом не
тільки творчих здобутків, а й важких випробувань.

Запитання та завдання для самоконтролю
1. Охарактеризуйте політичну ситуацію в Україні
1920-х років.
2. Що таке політика «українізації»?
3. Які літературно-художні організації діяли в Україні
у 1920-ті роки?
4. Що ви знаєте про досягнення українського театру в
1920-ті роки?
5. Розкажіть про симфонічну творчість українських ком
позиторів 1920 — 1930-х років.
6. Охарактеризуйте оперну творчість українських компо
зиторів 1920 - 1930-х років.
7. Як формувалася українська ансамблева музика у між
воєнний період?
8. Дайте оцінку політиці більшовицької партії щодо літе
ратурно-художніх організацій у 1930-ті роки.
9. Як відбувався розвиток хорового руху та хорової твор
чості в Україні у міжвоєнне двадцятиліття?
10. Що характерне для музичної освіти в Україні у 19201930-ті роки?
11. Охарактеризуйте шляхи формування українського ви
конавського мистецтва у 1920 - 1930-ті роки.
12. Визначте основні напрямки розвитку музичної культу
ри в середовищі української діаспори.
13. Назвіть найвідоміші твори образотворчого мистецтва,
скульптури та архітектури, створені у двадцятиліття 1920 - 1930.
14. Дайте коротку характеристику українського мистецтва
кіно у перші десятиліття його існування.
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Теми для рефератів
1. Новаторство фортепіанної творчості А. Рудницького.
2. Новаторські тенденції й особливості драматургії опери
Б. Лятошинського «Золотий обруч».
3. Шляхи розвитку камерно-інструментальної творчості
українських композиторів у 20-ті роки XX ст.
4. Український інструментальний концерт: зародження і
становлення жанру.
5. Фольклор та фольклоризм в українській музичній
культурі 1920 - 1930-х років.
6. Особливості музичного життя Західної України та
Закарпаття у міжвоєнне двадцятиліття.
7. Роль музично-громадських організацій у розвитку му
зичної культури України 1920 - 1930-х років.

Опубліковані музичні твори

1. Барвінський В. Фортепіанні п’єси для дітей.- Терно
піль : Лілея, 1996.
2. Барвінський В. Колядки і щедрівки. - Тернопіль:
Лілея, 1998.
3. Барвінський В. Соната фа-дієз мінор. Для фортепіано. К.: Муз. Україна, 1990.
4. Барвінський В. Твори для фортепіано. - К.: Муз. Укра
їна, 1988.
5. Барвінський В. Збірка українських колядок і щедрі
вок. — Львів: Видання Музичного товариства ім. М. В. Лисенка,
1935.
6. Барвінський В. «Український танок» для скрипки і фор
тепіано // Neue Meisterklange fur Geige, - Wien: Universal
Edition, 1925.
7. Барвінський В. «Думка» та «Мелодія» для віолончелі і
фортепіано. — К. : Муз. Україна, 1965.
8. Барвінський В. Струнний квартет для молоді у 4-х ч. на
українські мотиви. - К.: Муз. Україна, 1971.
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9. Барвінський В. Квінтет для фортепіано, двох скрипок,
альта і віолончелі соль-мінор у 3-х частинах. — К. : Муз. Україна,
1971.
10. Барвінський В. Три прелюдії. - Дрогобич : Коло, 2006.
11. Барвінський В. П’ять прелюдій.—Тернопіль : Лілея, 1998.
12. Барвінський В. Хорові твори. - Тернопіль : Лілея, 2000.
13. Барвінський В. Українські народні пісні. — Тернопіль:
Лілея, 2000.
14. Вериківський М. Вибрані твори : у 4 т. - Т. 1 : Твори
для симфонічного оркестру : партитура. - К.: Муз. Україна, 1975.
15. Вериківський М. Вибрані твори : у 4 т. — Т. 4 : Хори та
пісні. - К.: Муз. Україна, 1975.
16. Данькевич К. «Ой, у нашому селі посмутились курку
лі». Слова Фіялка: додаток до журналу «Музика масам». 1930. -№3.
17. Данькевич К. «Комунари». Слова Д. Бедного : додаток
до ж. «Музика масам». - 1930. - № 3.
18. Данькевич К. Пісня і танець. Для скрипки і фортепіа
но. — К.: Мистецтво, 1950.
\9. Данькевич К. «Тарас Шевченко». Симфонічна поема.
Партитура.— К. : Держ. вид-во образотв. мистец. і муз. л-ри
УРСР, 1957.
20. Данькевич К. «Лілея». Балет. — К.: Мистецтво, 1964.
21. Духовна музика українських композиторів 20-х років
XX ст. / упор. М. Юрченко. - К. : Вид-во імені Олени Теліги і
Український фонд духовної музики, 2004.
22. Клебанов Д. Квартети. Для двох скрипок, альта і віо
лончелі. - К.: Муз. Україна, 1970.
23. Козицький П. Вісім прелюдів-пісень. Для мішаного
хору. — К.: Київське музичне підприємство, 1930.
24. Козицький П. Вісім українських народних новел. Москва: Госиздат, 1938.
25. Козицький П. «Пам’яті більшовика». Кантата для мі
шаного хору. Слова М. Рильського. - К.: Сов. композитор, 1961.
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26. КозицькийТІ. Чотири романси. Ор. 11.- Харків:
Держвидав України, 1928.
27. Козицький П.
Авіаційний
мітинг.
Слова
М. Терещенка. — Харків : ДВОУ Мистецтво, 1933.
28. Козицький П. Десять шкільних хорів. - К.: Муз. Укра
їна, 1989.
29. Козицький П. Сім прелюдів для фортепіано. - Харків,
1926.
30. Козицький П. Варіації на купальську тему для струн
ного квартету. - Харків : Держвидав, 1925.
31. Козицький П. Чотири єврейські пісні. Для струнного
квартету. - Харків : Мистецтво, 1940.
32. Козицький П. Сюїта (тема з варіаціями на башкирську
народну мелодію) ор. 22 для струнного квартету. Партитура. Москва ; Ленінград ; К. : Держвидав, 1947.
33. Козицький П. «Козак Голота». Сюїта для великого
симфонічного оркестру тв. 14. Партитура. - Харків, 1934.
34. Колесса М. Сонатина для фортепіано. — К.: Мистецтво,
1940, 1952.
35. Колесса М. «Фантастичний прелюд» для фортепіано. К.: МузфондСРСР, 1961.
36. Колесса М. «Картинки з Гуцульщини» (фортепіанна
сюїта).— К. : Сов. композитор, 1961.
37. Колесса М. Пасакалія, скерцо, фуга (фортепіанна сюї
та). - К.: Муз. Україна, 1967, 1975.
38. КолессаМ. «Дрібнички» (фортепіанна сюїта).- К.:
Муз. Україна, 1974.
39. Колесса М. «В горах» для струнного оркестру. - К.:
Муз. Україна, 1977.
40. Косенко В. С. Зібрання творів в десяти томах. - К.:
Муз. Україна, 1970— 1973.
41. Кудрик Б. Фортепіанні твори для дітей. - Дрогобич, 2008.
42. Людкевич С. Вибрані твори для фортепіано. - К.: Муз.
Україна, 1989.
43. Людкевич С. Вибрані хорові твори. - К: Мистецтво, 1952.
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44. Людкевич С. Галицька рапсодія. Для симфонічного
оркестру. Партитура. — К. : Муз. "Україна, 1973.
45. Людкевич С. Батрак. Кантата. Для смешанного хора и
симфонического оркестра. Стихи И. Франко. — М. : Сов. компо
зитор, 1980.
46. Людкевич С. Заповіт. Кантата для мішаного хору, соліс
тів та симфонічного оркестру. Партитура. — К. : Держвидав, 1958.
47. Людкевич С. Вибрані хорові твори. — К. : Держ. вид-во
образотв. мистец. і муз. л-ри УРСР, 1960.
48. Людкевич С. Вокальные произведения. Для голоса в
сопровождении фортепиано. — М. : Сов. композитор, 1975.

49. Людкевич С. Солоспіви. Для голосу в супроводі фор
тепіано. — К. : Муз. Україна, 1969.
50. Людкевич С. Кантати. Для мішаного хору і симфоніч
ного оркестру. Клавір. — К. : Муз. Україна, 1978.
51. Людкевич С. Літургія. Для мішаного хору без супрово
ду. — Львів : Монастир Св.-Іванівська Лавра ; «Свічадо», 2003.
52. Людкевич С. Різдвяний збірник. Колядки і щедрівки. —
Нью-Йорк, 1967.
53. Лятошинський Б. Твори для фортепіано. — К.: Муз.
Україна, 1975.
54. Лятошинський Б. Десять обробок українських народ
них пісень для голосу з фортепіано. — К. ". Мистецтво, 1939.
55. Лятошинський Б. Два романса для высокого голоса с
фортепиано на слова П. Шелли. — М.: Музсекгор Госиздага, 1926.
56. Лятошинський Б. «Озимандія». Романс для баса з фор
тепіано на слова П. Шеллі. — К.: Муз. Україна, 1968.
57. Лятошинський Б. Чотири романеи для високого голо

су з фортепіано. — К. : Муз. Україна, 1968.
58. Лятошинський Б. Три романеи для низького голосу з
фортепіано. — К. : Муз. Україна, 1969.
59. Лятошинський Б. П’ять романсів для баса з фортепіа
но. — К. : Муз. Україна, 1969.
60. Лятошинский Б. Соната для скрипки и фортепиано.
М.: Сов. композитор, 1967.
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61. Лятошинський Б. Три п’єси на народні таджицькі теми
для скрипки і фортепіано. — Харків - К.: Мистецтво, 1934.
62. Лятошинский Б. Трио для фортепиано, скрипки и вио
лончели. - М.: Музсектор Госиздата, универсальное издатель
ство, 1928.
63. Лятошинський Б. Другий струнний квартет. -К.: Муз.
Україна, 1968.
64. Лятошинський Б. Увертюра на чотири українські народ
ні теми для симфонічного оркестру. - Харків : Мистецтво, 1929.
65. ЛятошинськийБ. Друга симфонія.- К.: Музгиз;
Мистецтво, 1946.
66. Лятошинський Б. «Золотий обруч». Музична драма за
повістю І. Франка в чотирьох актах. Клавір. - К.: Муз. Україна,
1973.

61. Мейтус Ю., Рибальченко В., ТіцМ. Перекоп. Опера.
(Серія номерів). - К. : Мистецтво, 1940.
68. НижанківськийН. Твори для фортепіано.- К.: Муз.
Україна, 1989.

69. Ревуцький Л. «Козацькі пісні». - К.: Муз. Україна, 1969.
70. РевуцькийЛ. «Галицькі пісні». -К.: Муз. Україна, 1970.
71. Ревуцький Л.
«Проса
покошено».
Слова
М. Рильського. — К. : Книгоспілка, 1924.
72. Ревуцький Л. «Три п’єси для фортепіано» («Веснянка»,
«Колискова», «Веснянка»). - К.; Харків: Держвидав України,
1930, 1934.
73. Ревуцький Л. Пісні для низького голосу (1925- 27). К. : Муз. Україна, 1972.
74. Ревуцький Л. Пісні для середнього голосу (192543). — К. : Муз. Україна, 1975.
75. Ревуцький Л. «Пісні для високого голосу» (192547). - К. : Муз. Україна, 1973; М.; Л., 1939.
76. РевуцькийЛ.
«Єврейські народні пісні».- К. :
Мистецтво, 1934.
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77. РевуцькийЛ. «Хустина». Слова Т. Шевченка. Клавір. К.: Мистецтво, 1947; Партитура. — К.: Сов. композитор, 1961.

78. Ревуцький Л. «Заповіт». Слова Т. Шевченка. Для хору
в супроводі фортепіано. - К.: Мистецтво, 1939.

79. РевуцькийЛ. Перша симфонія Ля мажор (друга редак
ція). Партитура. - К.: Муз. Україна, 1976.

80. РевуцькийЛ. Друга симфонія Мі мажор. Клавір. - К.:
Мистецтво, 1953; друге вид-ня: К.: Муз. Україна, 1979.
і]. RudnitskyA. Sonata on Ukrainian Themes for Piano. -

Philadelphia: Henri Elkan Music Publisher Co., 1984.

82. Штогаренко А. «Якби мені черевики». Пісня для голо

су і фортепіано. - К.: Мистецтво, 1939.

ІЗ. Штогаренко А. «Танок» для баяна.- К.; Харків:

Мистецтво, 1933.
84. Якименко Ф. С. Багателя Ор. 48 № 1; Маленьке скерцо

Ор. 40 № 3 // Фортепіано. Український педагогічігий репертуар.
2 ступінь. - Харків: Держвидав України, 1930.
85. Якименко Ф. С. В вечірню сутінь (Etude) Ор. 39 № 4;
Весняні мрії Ор. 48 № З Н Фортепіано. Український педагогіч

ний репертуар. 4 ступінь. - Харків : Держвидав України, 1930.

86. Якименко Ф. С. Сільський пейзаж Ор. 39 № 2; Садок
спить. Ор. 39, № 12 11 Фортепіано. Український педагогічний

репертуар. 4 ступінь. - Харків: Держвидав України, 1930.
87. Збірник українських народних пісень для хору. - К.:
Мистецтво, 1936.
88. Масовий спів. Збірка пісень. - Харків, 1926.
89. Романси радянських композиторів на слова Івана
Франка. - К.: Мистецтво, 1941.
90. Українська фортепіанна музика. Педагогічний репер
туар для дітей та юнацтва : навч. посібник. - Ч. 2. - К.: Муз.
Україна, 2006.
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Вибрані літературні праці композиторів
1. Барвінський В. З музично-письменницької спадщини. Дрогобич: Коло, 2004.
2. Богуславський К, Козицький П. Масовий спів: Як під
ручна книга для клубів, сельбудів та хат-читалень. - К.: Держвидав України, 1926.
3. Козицький П. Музика масам. Зміст, форми й методи
масової музично-політосвітньої роботи. - Харків, 1928.
4. Верховинець В. Теорія українського народного танцю. К.: Мистецтво, 1963.
5. Верховинець В. Весняночка: Ігри з піснями для дітей
дошкільного і молодшого шкільного віку. - Харків, 1925; друге
вид.: К.: Муз. Україна, 1989.
6. Колесса Ф. Ігри та пісні. - К.: Муз. Україна, 1989.
7. Кошиць О. З піснею через світ (Подорож української
республіканської капелі): у Зт.- Т. 1.- [2 вид.].- Ukrainian
Cultural and Educational Centre, 1986; T. 2: 3 піснею через світ
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10. МИСТЕЦТВО
В ЛЕЩАТАХ ПОЛІТИКИ
(1940-в% - 1950-G% ро Q O )
10.1. СB A п іR P н о -п о R іт O W н і B V о @ O
НА РУБЕЖІ 1930 - 1940-х РОКІВ
Період кінця 1940 - 1950-х років був для української
музичної культури надзвичайно складним та в ціннісних
вимірах неоднозначним. Уже друга половина 1930-х років
минала для народів Європи під знаком недалекої великої
війни. Особливо виразно відчували ці віяння українці в
УРСР. Посилена підготовка до загарбницької війни, мілі
таризація економіки, запровадження тотального колгосп
ного устрою, остаточне становлення системи поліцейсько
го терору, безроздільний одноосібний диктат И. Сталіна,
який прагнув світового панування, стали звичною річчю.
Згодом розпочалася серія політичних авантюр та локаль
них війн (конфлікти, розв’язані СРСР в Монголії та Китаї,
приєднання до Німеччини Австрії, окупація Чехії), які по
ступово переросли у трагічні події Другої світової війни
(розчленування й окупація Польщі, війни в Ефіопії та Фін
ляндії, анексія частини територій Фінляндії і Румунії, при
єднання до СРСР країн Балтії тощо).
Західноукраїнські землі були втягнуті у військові дії у
вересні 1939 року (Карпатська Україна - в березні 1939-го),
південноукраїнські- 1940-го, а центральні та східні —
влітку 1941-го. На червень 1941 року землі закарпатських
українців перебували під окупацією Угорщини; Лемківщина, Надсяння, Холмщина, ГІідляпішя та західна части
на Галичини увійшли до Генерал-губернаторства у складі
Третього рейху; колишня Східна Галичина, Західна
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Волинь, Буковина та Бесарабія перебувала під юрисдикці
єю СРСР. Усі досягнення закарпатських українців у царині
культури були фактично знищені угорською адміністраці
єю. Під німецькою окупацією на території Генералгубернаторства були легалізовані й активно діяли Україн
ське Національне Об’єднання та Український Централь
ний Комітет, які були спонтанно утворені місцевими укра
їнцями та втікачами з радянського боку. УЦК об’єднував
чимало українських діячів культури, мистецтва, науки та
шкільництва, що давало змогу координувати велику кіль
кість відповідних програм та ініціатив, керувати ними.
Згодом до генерал-губернаторства було приєднано прак
тично всі землі колишньої підавстрійської України, окупо
вані Німеччиною влітку 1941 року. Бессарабія, Придні
стров’я та Буковина знову потрапили під владу Румунії.
Решта українських земель, окупованих Німеччиною,
підпадали під юрисдикцію Рейхскомісаріату Україна та
тимчасової військової адміністрації. Особливо складним
було становище найсхідніших територій України, що стали
на два роки ареною практично невпинних і запеклих бо
йових дій.
На українських землях, приєднаних до СРСР згідно з
пактом Ріббентропа-Молотова радянськими військами,
відразу була встановлена тоталітарна диктатура, розпуще
но всі українські політичні партії (КПЗУ Комінтерн розпу
стив ще 1938 року), закрито громадські, культурні, наукові,
кооперативні, торговельні та промислові товариства й
установи, Наукове товариство імені Т. Шевченка, ліквідо
вано незалежну пресу. З грудня 1939 року західноукраїн
ські землі у складі шести новоутворених областей були
офіційно інкорпоровані до складу СРСР. Ще з вересня
1939 року почалися масові ув’язнення, розстріли, депорта
ції. Кілька тисяч видатних українських політичних, куль
турних та громадських діячів були ув’язнені, а згодом роз
стріляні у катівнях НКВС. Упродовж 21 місяця з україн-
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ських земель окупованої Червоною армією частини Поль
щі в концтабори було відправлено понад 108 тисяч україн
ців, понад 320 тисяч - у заслання в Сибір. У перший тиж
день німецько-радянської війни були позбавлені життя
практично всі (понад 15 тисяч осіб) політичні в’язні в тюр
мах Західної України, Правобережжя, Києва, Харкова та
інших міст. Чимало видатних представників української
культури загинули, не витримавши жахіть насильницької
евакуації. Частина інтелігенції, яка була зарахована радян
ською владою до групи неблагонадійних, знищувалася
НКВС ще перед евакуацією. Ті, хто зумів пережити триріч
ну німецьку окупацію і не виїхав із німцями на Захід, або ж
повернулися з таборів DP (так званих «переміщених
осіб» - «DP» у Західній Європі), після повторного приходу
радянської адміністрації були відправлені у фільтраційні,
а згодом - концтабори, чи були нещадно переслідувані
владою за ймовірну співпрацю з нацистами...
У царині музично-культурного життя в Україні від
початку 1940-х років функціонували тільки організовані
або дозволені державою заклади й установи (це стосувало
ся всіх українських земель незалежно від державної юрис
дикції). Музичні творчість, виконавство, наука та шкіль
ництво також влилися у визначене їм правлячою партією
русло. ВКП(б) встановила тотальний контроль над діяль
ністю всіх творчих організацій і жорстко наглядала за ко
жним митцем зокрема. У сферах літератури та мистецтва
неув’язненими залишилися тільки лояльні до сталінського
режиму особи. Відверто аполітичні діячі, щоб зберегти
життя, також змушені були декларувати свою відданість
принесеним зі Сходу «ідеалам» (наприклад, учень
А. Шенберга львівський композитор Ю. Коффлер). Вели
чезна кількість уцілілих представників української культу
рної еліти вже на межі 1940-х років вимушено емігрували
на Захід (як Н. Нижанківський та У. Самчук), або й за оке
ан (як А. Рудницький та М. Сокіл).

1940-ві - 1950-ті роки

10.2. УQ ра Xн A P Q а Q B R P т B ра
п ід :*%G м о Q B п а н т і@ : 1941 - 1944 ро Q O
22 червня Німеччина оголосила війну СРСР і розпо
чала військові дії. Офіційні чинники Німеччини не під
тримали прагнення українців утворити незалежну держа
ву й усі сили кинули на встановлення ворожої корінному
населенню колоніальної влади. Після проголошення
ЗО червня 1941 року у Львові Акту відновлення Української
Держави та сформування Українського Державного Прав
ління на чолі з членом ОУН(Б) (Організація Українських
Націоналістів, яка визнавала своїм керівником С. Бандеру)
Я. Стецьком німці розпочали за наказом із Берліна жорст
кі репресії проти українців, а з 12 липня 1941 року — масові
арешти національних політичних та громадських діячів на
західноукраїнських землях, з грудня 1941 року — у центрі
та на сході України. Сотні українців були кинуті в концта
бори (Я. Стецько, С. Бандера, В. Стахів, Олег ОльжичКандиба та ін.), або ж розстріляні (як письменники
О. Теліга, І. Рогач та бандурист М. Теліга). Було забороне
но більшість українських громадських організацій, навіть
спочатку легалізованих — Національну Раду у Києві, Націо
нальну Раду у Львові, Український Крайовий Комітет,
«Просвіту», культурні товариства тощо. Регулярна культу
рно-мистецька діяльність могла проводитися лише на те
риторії Генерал-губернаторства. На інших українських
землях легально дозволялося проводити культурномистецькі, зокрема й музичні акції, лише приурочивши їх
до державних німецьких та церковних свят, а також пев
них річниць і ювілеїв. Але й для цього отримати спеціальні
дозволи було дуже складно.
Порівняно легші адміністративно-цивільні та госпо
дарські умови склалися на землях, окупованих Румунією.
Але в результаті діяльності директоратів румунізації
(DirecŒoraŒule de romanizare), які були в кожному губерна
торстві, поліцейський терор та економічний визиск допов
нювалися тут тотальною румунізацією та запереченням
будь-яких національно-культурних прав понад трьох міль
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йонів українців на окупованих землях. Усі українські това
риства були заборонені.
Окуповані Угорщиною землі Закарпаття увійшли до
окремої адміністративної одиниці - «Підкарпатської тери
торії». Адміністрація підтримувала тут виключно русофі
лів, надавши мінімальні культурні права «угро-русинам».
Допущене було лише мінімальне шкільництво українсь
кою мовою. Національне музично-культурне життя фак
тично завмерло.
Незважаючи на воєнне лихоліття та людино
ненависницьку антиукраїнську політику нацистського
рейхскомісара України Е. Коха, повсюди на окупованих
землях народ активно брався до відновлення куль
турно-мистецької праці. І хоч переважна більшість
українських фахівців за наказом влади була евакуйована на
схід, а на окупованих німцями територіях діяла розгалужена
мережа більшовицької агентури, яка з метою залякати міс
цеве населення організовувала та проводила терористичні
акти, політичні провокації й убивства (одне з найбільш резо
нансних - убивство в Києві наприкінці 1941 року професора
Дмитра Ревуцького, брата композитора Льва Ревуцького),
у переважній більшості великих міст удалося налагодити ку
льтурно-мистецьке життя. Тут діяли музичні театри (зокрема
й оперні в Києві, Львові, Одесі), музичні навчальні заклади
(також і вищі - у Львові та Києві), культурно-мистецькі уста
нови (Інститут народної творчості у Львові, Спілка Україн
ських Письменників у Києві), давалися концерти, організо
вувалися різноманітні святкові акції та конкурси. Особливого
розголосу набув проведений у Львові у липні-серпні
1942 року Крайовий конкурс хорів, присвячений сторіччю від
дня народження Миколи Лисенка.
Випускник Львівської консерваторії В. Божик після ні
мецької окупації Польщі у Варшаві заснував «Український
національний хор», який проіснував до травня 1941 року.
Колектив згуртував українські мистецькі кола Варшави й
пропагував українську класичну хорову музику, народну
музику, церковні композиції. На жаль, через несприятливі
політичні обставини хор згодом було розпущено.
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Своєрідним мистецьким явищем періоду Другої світо
вої війни стали музич*% Gв $ч%сGь % F буG уч(с*ик%в
ук$(ї*ськ :
Руху
ОF $у,
які,
організаційно
об’єднавшись улітку 1943 року під єдиним політичним про
водом ОУН(б)1, боролися проти всіх окупантів України —
держав осі, їх союзників, СРСР та Польщі. їм поталанило
створити поважний пласт новітнього фольклору - так звані
пісні УПА (Української Повстанської Армії), називані ще
повстанськими піснями. Сповнені пафосу визвольного руху,
звитяги та геройства, ці пісні дбайливо плекалися в народі
аж до початку 1990-х років як символ віри в майбутню неза
лежність України. Деякі з повстанських пісень укладалися
як новонаписані вірші до відомих мелодій (часом польсько
го чи російського походження, або ж пісень українського
націоналістичного підпілля 1930-х років, стрілецьких та ре
лігійних пісень). Але чимало із цих творів стали справжніми
шедеврами сучасної пісенної творчості. Це похідні пісні та
марші, гімни національно-патріотичного звучання, ліричні
хорові та сольні твори, пісні-картини партизанського побу
ту та героїчних боїв, рідше - пісні-меморіали, присвячені
пам’яті загиблих товаришів, пейзажна та настроєва лірика,
жартівливі пісні, політична сатира. Найвідомішими із пі
сень УПА стали «Зродились ми...», «Гімн безсмертної батави», «Пісня сотні Шума» («Співай, шуми, зелений боре»),
«Гей степами», «Український народе», «На Волині»,
«Марш сіроманців», «Сорок повстанців», «Пісня про Шу
гая», «Вже вечір вечоріє» («Лента за лентою...»), «Ох, як
люблю ті наші гори...», «Тужно грала чудовая скрипка»,
«Цвіла, цвіла калинонька», «Пісня про Нечая», «Ой у лісі,
на полянці...» («Про «Соловейка»), «Гей-іу, гей-га - таке то
1 ОУН(б) - Організація українських націоналістів (бандерівський
рух) - одна із фракцій ОУН- українського громадсько-політичного
руху, метою якого було встановлення Української соборної самостій
ної держави, її збереження та розвиток.
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в нас життя», «Серед плит старих» («Ти будь здорова»);
популярні танго «Поглянь, за вікном сніг» та «Минули вже
літа» (створив В. Іваник у концтаборі Аушвіц 1943 року);
жартівливі «Зголосився комар до повстанців», «їхали пов
станці з поля» та ін.

Повнокровне музич*е jиGG' на окупованих нім
цями територіях унеможливила евакуація переважної бі
льшості творчих кадрів. У ході евакуації значних збитків
зазнали музейні та бібліотечні колекції України, зокрема
музичні. Деякі із вивезених матеріалів (навіть за офіцій
ною статистикою було вивезено понад 40 тисяч найцінні
ших музейних експонатів!) безслідно зникли. Значна кіль
кість культурних цінностей постраждала від численних
терористичних актів. Тільки через технічні несправності
не була висаджена в повітря Софія Київська. Унікальні
цінності Музейного містечка, зосереджені в Успенському
соборі Києво-Печерської Лаври, збереглися після зруйну
вання більшовиками цього храму завдяки самовідданій
праці високоосвічених науковців із числа військовослуж
бовців окупаційних військ Німеччини та Угорщини1.
Більшість вивезених з України музикантів продовжували
творчу та педагогічну працю в умовах евакуації, переважно
в азіатській частині СРСР. Ті, кому дозволили залишитися
в Москві, Саратові, або в столиці Башкирії Уфі (місце пе
ребування евакуйованого уряду УРСР та всіх його засобів
пропаганди, Академії Наук УРСР, працівників Київського
й Харківського університетів та деяких інших вищих на
вчальних закладів), працювали здебільшого співробітни
ками ідеологічних чи військових установ, радіостанцій,
рідше - в освітніх закладах, музичних театрах або музич
но-концертних організаціях.

1 Див.:
ФеттіхН.
Київський
19.1.1942). - К.: Софія-А, 2004. - 168 с.
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Як і в довоєнний період, у роки Другої світової війни
українські автори написали чимало замовних творів де
кларативно-ідеологічного звучання та суто прикладного
призначення, переважна більшість із яких були відвертим
політичним
кічем.
Досить згадати п’єсу-агітку
«Фронт» О. Корнійчука — улюбленого драматурга вождя
більшовицької партії. Вона увійшла до репертуару двох
третин театрів СРСР, а вдала знахідка автора — бюст
И. Сталіна на сцені разом із оспівуванням геніальності во
ждя принесли О. Корнійчукові чергові лаври найвищих
нагород. За вказівкою И. Сталіна — він особисто знайомив
ся зі сценаріями усіх (!) планованих до виробництва ра
дянських фільмів - було відзнято кілька українських кіно
картин. Усі без винятку вони були ідеологічно вмотивова
ними. Та непересічний талант їх авторів зробив із буден
них стрічок класику європейського кінематографа. Серед
цих робіт слід відзначити фільми М. Донського «Як гарту
валася сталь» та «Веселка», Л. Лукова «Олександр Пархо
менко», О. Довженка «Битва за нашу Радянську Україну».
Остання стрічка стала водночас приводом для розгляду
помилок О. Довженка на спеціальному засіданні політбюро ЦК ВКП(б). Результатом цього засідання стало започаткування нової хвилі репресій проти української культури:
патріотизм в СРСР повинен був бути тільки проросійським. У той самий час з’являлися також талановиті музи
чні твори піднесеного патріотичного звучання. Чимало
їхніх авторів також зазнали репресій на тому самому ґрун
ті, що й О. Довженко...
Більшість українських музичних творчих сил упро
довж літа-осені 1941 року було евакуйовано у східні райони
СРСР. Передусім це стосувалося великих театральних і
концертних організацій та вищих і середніх спеціаль
них навчальних закладів. Одеський та Дніпропетров
ський оперний театри були об’єднані й продовжили роботу
в Красноярську, Київський оперний виїхав до Уфи, Харків-
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ський - до Чити, Донецький - до Пржевальська. Евакую
валися й усі інші театри. У роки війни було істотно змен
шено кількість постановок творів західноєвропейських
композиторів (театри музичної комедії взагалі зняли з ре
пертуару такі твори) та здійснено низку нових постановок
опер, балетів, оперет вітчизняних авторів. Серед них слід
виділити балет В. Йориша «Бісова ніч» на сюжет
М. Гоголя (1943, м. Іркутськ) та оперу М. Вериківського
«Наймичка» на сюжет Т. Шевченка (1943, м. Іркутськ).
Обидва твори приваблювали вдалою драматургією, віднос
ною доступністю музики, опертої на інтонації українського
фольклору, та високою сценічністю. Коли твір В. Йориша,
утримавшись протягом певного часу в балетному реперту
арі, у 1950-х роках зійшов зі сцени, то опера
М. Вериківського стала одним із найпопулярніших творів
свого жанру (1959 - 1960-го років композитор створив її
другу редакцію) й у різних аранжуваннях ставилася на
сцені не лише оперних, а й музично-драматичних театрів.
В ев(ку(ц%ї продовжували активно творити ті ком
позитори, яких не було відправлено на фронт. Факт пере
бування багатьох із них у містах Азії вплинув на характер
їхніх творів, написаних у 1940-ві роки: опери «Абадан»
Ю. Мейтуса й А. Кулієва та «Лейлі і Меджнун» Ю. Мейтуса
і Д. Овезова, балет «Акпамик» 0. Зноско-Боровського та
В. Муратова, «В Туркменії» для струнного квартету
0. Зноско-Боровського, Сюїта (тема з варіаціями на баш
кирську народну мелодію) П. Козицького, Другий форте
піанний квінтет на теми Абая М. Скорульського, «З мело
дій Узбекистану» для кларнета і фортепіано Л. Ревуцького,
солоспів «Холодне Башкирі! небо» М. Вериківського,
«Башкирська похідна» П. Козицького, «Пісня узбецьких
воїнів» Г. Фінаровського, «Уральська похідна» М. Жербіна
таін.
Доволі активним було музич* -Gе(G$(ль*е jиG
G' також на українських землях під німецькою та румун
ською окупацією. У Києві (Київська велика опера) та Льво
ві (Львівський оперний театр) працювали оперні (недовго
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функціонувала також Харківська національна опера), а в
Дніпропетровську, Вінниці, Кіровограді, Полтаві, Харкові та
Юзівці діяли міські театри, що ставили опери й давали му
зичні та драматичні вистави. У столиці працювали Мюзикхолл, «Веселий театр» (згодом реорганізований у Театр
оперети), Театр малих форм та - недовго - «Дніпротеатр»,
музично-драматичний ансамбль «Гроно». Постановки
менш складних опер та музичних вистав відбувалися на
сценах міських театрів Дрогобича, Коломиї, Луцька, Рівно
го, Станіслава, Тернополя. У Львові з 1942 року діяв від
критий зусиллями Інституту народної творчості та його
директора о. С. Сапруна театр малих форм «Веселий те
атр», у якомуг давалися нові програми українських компо
зиторів (Є. Козака, Я. Барнича, О. Курочка, 3. Лиська,
A. Коса) у стилі кабаретового театру. Загалом перевага від
давалася невеликим комічним операм й оперетам та ін
шим сценічним творам німецьких, італійських та францу
зьких композиторів. Завдяки високому професіоналізмові
українських музикантів та постановників і величезному
ентузіазмові, незважаючи на складні воєнні умови, крім
поновлення постановок минулих років українські театри
представили публіці чимало музичних прем’єр. Із таких
слід згадати найуспішніші. Це опери «Лоенгрін» і «Тан
гейзер» Р. Вагнера, «Травіата» Дж. Верді, «Паяци»
Р. Леонкавалло (Київ); «Запорожець за Дунаєм» С. ГулакаАртемовського, «Продана наречена» Б. Сметани, «Фауст»
ПІ. Гуно, «Мадам Баттерфляй» та «Тоска» Дж. Пуччіні,
«Аїда» і «Трубадур» Дж. Верді, «Викрадення з Сералю»
B. А. Моцарта, «Літаючий голлендер» Р. Вагнера (Львів);
«Кармен» Ж. Бізе (Львів та Юзівка); «Богема» Дж. Пуччіні
та «Фіделіо» Л. ван Бетховена (Полтава); «Євгеній Онєгін»
(Одеса, Дніпропетровськ та Кіровоград); «Ноктюрн» та
«Коза-Дереза»
М. Лисенка
(Дрогобич);
«Катерина»
М. Аркаса (Дрогобич, Тернопіль та Коломия); «Різдвяна
ніч» М. Лисенка (Станіслав); балети «Пер Ґюнт» Е. Ґріга,
«Коппелія» Л. Деліба (Львів); «Дон Кіхот» Л. Мінкуса
(Львів та Вінниця); «Жізель» (Вінниця); «Бахчисарай-

563

Мистецтво в лещатах політики

ський фонтан» Б. Асаф’єва (Київ, Вінниця, Миколаїв);
оперети «Корневільські дзвони» Р. Планкетта і «Весела
вдова» Ф. Легара (Київ); «Пташник з Тіроля» К. Целлера,
«Лилик» Й. Штрауса (Львів і Київ); «Шаріка» Я. Барнина
(Станіслав); «Циганський барон» Й. Штрауса (Київ і Тер
нопіль); «Фраскіта» Ф. Легара (Харків); «Холопка»
М. Стрельникова (Миколаїв).
Завдяки тому, що український музично-культурний
' процес не переривався по обидва боки фронту, відразу ж
по відновленню радянської влади на території УРСР із
1944 року почала відроджуватися довоєнна музична
інфраструктура. Майже всі евакуйовані впродовж 1941 —
1942 років музично-мистецькі кадри повернулися на рідну
землю, відкрилися театри, філармонії, будинки культури
та клуби, музичні навчальні заклади. Хоч нестача кваліфі
кованих музично-освітніх та музично-культурних праців
ників виразно відчувалася - ще тривала війна й багато чо
ловіків перебувало в лавах діючої армії, а впродовж попе
редніх трьох воєнних років чимало музикантів загинуло, Україна поступово відновила організовані форми музич
но-творчого та концертного життя, а згодом почала нала
годжувати й музично-освітню справу.

10.4.

МB S O W н а т @ о рW іA т P B 1940-@ і ро Q O

Велика кількість творів, написаних українськими
композиторами в 1940-ві роки, була тематично пов’язана з
подіями війни. Це був той недовгий період, коли настано
ви партії переважно збігалися зі щирими намірами біль
шості авторів. Серед написаного було чимало вартісних у
художньому плані творів - опер, симфонічних і камерноінструментальних композицій, кантат, пісень та ін.
Найчисельнішою групою стали F%с*% G( х $ в%
к мF зиц%ї. Зазвичай це твори, що писалися свіжими
слідами воєнних подій, або ж такі, у яких декларувалися
беззастережний патріотизм та відданість ідеалам правля
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чої партії. Зазвичай усі вони відразу ж виконувалися чис
ленними хорами, ансамблями чи солістами, які у складі
армійських колективів чи фронтових культбригад (тільки
евакуйовані
театри України
послали
на фронт
108 концертних бригад!) виступали перед частинами дію
чої армії та флоту, або - частіше — на хвилях радіостанцій
імені Тараса Шевченка в Саратові або ж «Радянська Украї
на» в Москві. Із сотень таких зразків у репертуарі сучасних
колективів та солістів залишилися одиниці, що відзнача
ються поєднанням високого патріотизму зі справжнім
професіоналізмом та мистецьким смаком композиторів.
Такими стали пісні «За Батьківщину» Л. Ревуцького, «За
рідну
землю»
К. Данькевича,
пісня
«Клятва»
К. Данькевича і кантата Ю. Мейтуса на ці самі слова
М. Бажана та деякі інші твори. Композитори дотримува
лися в цих творах стилістики радянської масової пісні з її
широкою розспівною мелодикою та виразним окреслен
ням жанрового типу. Багато українських авторів надавали
своїм пісням фольклорних рис, використовуючи зокрема
типові сюжетні ситуації, характерні риси ладової організа
ції і мелодичної структури українських дум та історичних
пісень («Дума про матір-Україну» та «Пісня Тараса Буль
би» М. Вериківського, «Запрягайте, хлопці, коней» та
«Україно, нене, Україно» К. Данькевича, «Виряджала ми
лого» Г. Верьовки, «Хусточка червона» А. Малишка).
Окрім окресленої групи пісень, українські автори на
писали низку хорових творів на суто пропагандистські й
агітаційні тексти, які відповідали злободенному політич
ному моментові. Ці твори воєнних часів вирізнялася вира
зною декларативністю і деякою поверховістю тексту та по
легшеністю музики. Кілька їх найкращих зразків інколи
виконуються нині у спеціальних тематичних чи ретроспек
тивних програмах. До таких можна віднести «Гей,
слов’яни, до зброї» А. Штогаренка, «Партизанська сюїта»
Ю. Мейтуса, «Сон» А. Коломійця та ін. Велика заслуга у
популяризації хорової творчості українських композиторів
належить організованому 1943 року Державному україн
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ському народному хорові під керуванням Г. Верьовки, а
згодом - Черкаському та Закарпатському народним хорам,
хоровій капелі Українського радіо. Саме хорова музика
стала основою творчої активності українських композито
рів у 1940-ві роки, адже їх пісенна творчість у російсько
мовному середовищі Червоної армії та евакуації не могла
повноцінно конкурувати з піснями московських та ленін
градських авторів і була фактично позбавлена перспектив
активного концертного життя.
Саме як різновид одного з хорових жанрів була написа
на к(*G(G(-симg *%' 3л' с л%сG%в, х $у G( $кесG$у
«Ук$(ї* м '» А. ШG :($е*к( - один із найкращих
творів української музики не тільки 1940-х років, а й XX ст.

10.4.1. Творчість Андрія Штогаренка
Видатний композитор,
педагог
та
музичногромадський діяч Андрій Якович Штогаренко (1902 - 1992)
народився 15 січня 1902 року в селі Нові Кайдаки під Кате
ринославом (нині у складі Дніпропетровська). Батько Анд
рія, що працював на металургійному заводі токарем, був
освіченою людиною і щиро любив музику. Це почуття пе
рейняли від нього й діти. У сім років Андрій уже грав у сі
мейному ансамблі, а згодом почав самотужки (потім за
допомогою вчителя В. Казимірського) вивчати теорію му
зики. До школи хлопець пішов у вісім років, а з десяти вже
став учнем Катеринославського музичного училища у кла
сі фортепіано 3. Розловської. Тоді ж починає імпровізува
ти та складати перші п’єси для фортепіано. 1916 року ро
дина Штогаренків переїжджає до Одеси, а потім - на Дон
бас. У час воєнного лихоліття 1918 - 1921 років сімейний
ансамбль Штогаренків часто бере участь у масових рево
люційних дійствах та концертах, усе більше потрапляючи
під вплив більшовицької ідеології, а Андрій навіть органі
зовує симфонічний ансамбль, робота з яким помітно по
сприяла його творчому зростанню. З 1922 року він переб
рався назад до Катеринослава, де вступив до лав РКСМ
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(Російська комуністична спілка молоді) й очолив музич
ний лекторій губернського комітету цієї організації, буду
чи водночас організатором музичних конкурсів. Саме тут
пробує свої сили як композитор, пишучи оформлювальну
музику
до
вистав-агіток.
1926 року
зусиллями
А ПІтогаренка і за його участю було створено колектив,
який через рік отримав назву Перший український камер
ний ансамбль баяністів імені комсомолу. З цим ансамб
лем, у репертуарі якого була класична західноєвропейська
і народна музика, Андрій гастролює містами південної та
лівобережної України. Під час виступів у Харкові 1930 року
на нього звернули увагу композитори В. Борисов та
М. Коляда, за порадою яких юнак вступив до Харківського
музично-драматичного інституту.
У роки навчання А Штогаренко вступає до АПМУ,
стає її активістом і створює низку художньо непереконли
вих прокомуністичних пісень. 1936 року, закінчивши (по
класу С. Богатирьова) Харківську консерваторію, у яку бу
ло реорганізовано муздрамінститут, він як ідеологічно на
дійна особа працює в Харківському обласному відділенні
Спілки Радянських Композиторів України, а з 1937 року
виконує обов’язки голови цього відділення. У роки най
страшніших репресій композитор припиняє писати пока
зово патріотичну масову музику, усе частіше звертаючись
до справді патріотичних тем та сюжетів з історії України.
1939 року А Штогаренка обрали до правління СРКУ.
У роки війни композитор перебував в евакуації в Алма-Аті, Ашхабаді, Москві. Тут він допомагає в організацій
ній роботі туркменським композиторам, працює з ними як
педагог, спілкується з евакуйованими до Центральної Азії
представниками української творчої інтелігенції. Пише
переважно пісні для хору з фортепіано чи голосу із супро
водом. Основною темою творів стала боротьба українських
партизанів проти німецьких окупантів. У роки війни був
створений один із найдовершеніших творів композитора кантата-симфонія «Україно моя», одразу ж по написанні
1943 року відзначена державною премією. Після повер
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нення в Україну А. Штогаренко активно займається музи
чно-громадською діяльністю, а 1944 року його обирають
заступником голови правління СРКУ. У ці роки
А. Штогаренко все частіше виступає як автор музики для
кіно й театру.
У 1948 році він обраний на Першому всесоюзному
з’їзді композиторів секретарем СК СРСР. У той непростий
час
активний
партноменклатурний
працівник
А. Штогаренко знову продукує велику кількість політично
вмотивованих творів невисокої художньої вартості. Водно
час створює низку серйозних симфонічних композицій,
одна з яких - симфонічна сюїта «Пам’яті Лесі Українки» відзначена 1951 року державною премією.
До 1954 року А. Штогаренко зосереджується на роз
виткові міжнародних зв’язків музикантів України та країнсателітів СРСР і союзних республік - Румунії, НДР, ПНР,
Чехословаччини, УНР, БНР, Грузії, Вірменії, часто відвідує
ці країни.
1954 - 1968 років композитор був ректором Київської
державної консерваторії імені П. І. Чайковського (з 1960 професором, 1968 - 1990 - завідувачем кафедри компози
ції). У цей період композитор, окрім написання пісенних
творів на партійно-патріотичні теми, усе частіше зверта
ється до оркестрової музики: майже щороку з’являються
нові композиції А. Штогаренка для симфонічного чи стру
нного оркестру. У 1956 - 1957 роках, продовжуючи розкри
вати улюблену партизанську тему, він пише справді нова
торський і глибокий за задумом твір - концерт-сюїту для
фортепіано і симфонічного оркестру «Партизанські кар
тини», яка знову підтвердив силу таланту композитора.
У наступні роки з-під пера митця знову з’являється
низка замовних ідеологізованих творів на партійнорадянські теми. Але все-таки могутній композиторський
талант долає всі перепони. Один за одним з’являються не
пересічні твори — поема для струнного оркестру «Душа по
ета» (1957 — 1960), струнний квартет «Вірменські ескізи»
(1960), цикл музичних портретів «Пам’яті музикантів (три
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поеми для фортепіано)» (1961), сім хорів acappella на вір
ші Т. Шевченка «Шевченкіана» (1961), симфонія № 2 для
струнного оркестру «Пам’яті товариша» (1965), цикл форте
піанних мініатюр, присвячених пам’яті Б. Лятошинського,
«Образи» (1970), «Симфонічні образи» для оркестру
(1973), «Симфонічні танці» для фортепіано з оркестром
(1980) та ін.
1968 року А. Штогаренко був обраний і до 1989 пра
цював головою Правління Спілки композиторів України,
продовжуючи до 1990 року завідувати кафедрою компози
ції
Київської
державної
консерваторії
імені
П. І. Чайковського. Помер А Штогаренко 16 вересня
1992 року в Києві. Праця композитора була відзначена
званнями заслуженого діяча мистецтв УРСР (1947), народ
ного артиста УРСР (1970), народного артиста СРСР (1972),
Героя соціалістичної праці (1982).
Серед учнів А. Штогаренка - Я. Губанов, Ю. Іщенко,
І. Поклад, В. Філіпенко та ін. Композитор є автором масш
табних вокально-симфонічних творів, шести симфоній,
шести оркестрових сюїт та інших творів для оркестру,
композицій для струнного оркестру та для голосу з оркес
тром, численних камерно-інструментальних та камерновокальних творів, хорів, пісень, музики до театральних ви
став та кінофільмів.
Твір «Ук$(ї* м '» було написано під час перебу
вання композитора в евакуації в Середній Азії. Саме тому за словами самого А. Штогаренка - музика кантатисимфонії позначена національно маркованими рисами та
українськими пісенними інтонаціями. Форма творучотиричастинна, укладена за схемою сонатно-симфоніч
ного циклу (сонатне аллеґро, повільна лірична друга,
скерцо, фінал). Тип драматургічної організації кантатисимфонії зумовлений тематикою боротьби з ворогом.
Перша частина твору (на вірші А Малишка)
викладена в пісенній манері й інтонаційно перегукується з
піснями тих років. Для підсилення вагомості тематизму,
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яким передаються різні аспекти головного образу твору головної партії першої частини (могутнього епічнодумного характеру у фугатному викладі) - її доповнює те
матична сфера побічної партії (речитативно-деклама
ційний монолог баса). Обидва тематичні центри, позбав
лені типових рис протиставлення, викладені з опорою на
розширену до-мінорну тональність, інтонаційно акуму
люють риси мотивного розвитку, притаманні українським
думам та пісенній епіці. Це дає змогу різнобічно, але в ціл
ковитій єдності експонувати образ нескореної України, що
є центральним у творі. Розробка першої частини наближа
ється за викладом до фуги, у якій поважну драматургічну
роль відведено партії хору. Прагнення до максимальної
напруженості зумовило необхідність поєднання в розробці
мотивної роботи з поліфонічними методами розвитку ма
теріалу. Перший розділ розробки — це експозиція фуги, що
викладається у хоровому звучанні. Найактивнішим її роз
ділом стає симфонічний епізод із контрапунктичним по
єднанням обох тем на кульмінації. Усі подальші тематичні
утворення кантати-симфонії виказують явну спорідненість
із головними тематичними характеристиками збірного
образу України з першої частини. Нерідко дослідники
пов’язують кожну нову тематичну трансформацію із пев
ними знаковими епізодами української історії останніх
півтисячоліття.
Коли перша частина є своєрідним узагальненим епіко-драматичного звучання, збірним образом нескореної
України, то друга частина «Колискова»
(слова М. Рильського) - це ліричний центр циклу. У партії
солюючого мецо-сопрано за підтримки жіночих голосів
хору (вдало використаний прийом mormorando) змальо
вується збірний образ скорботної української матері, допов
нений згущеною психологічною атмосферою непевності,
переживань, очікування, що втілені у пісні-роздумі жінки
над колискою сина... У музиці домінують типові інтонації
та метроритмічні поспівки українських колисанок, мірний
тридольний метр, насиченість музики короткотривалими
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й нестійкими відхиленнями в діатонічно споріднені тона
льності з негайним відновленням основної. Вдало створені
композитором тематичні алюзії першої частини (адже
триває війна), підсилені контрастом змалювання спогадів
спокійних мирних днів.
Третя частина кантати-симфонії- «Парти
занська» (слова А. Малишка) - активним рухом, дієвіс
тю, широкого розмаху пісенною мелодикою створює уза
гальнений образ народних месників, які піднялися на за
хист Вітчизни. Тема, що їх характеризує, позначена вираз
ними рисами подібності з мелодикою масових пісень та
похідних маршів. Ритмічно активний, навіть монотонний,
але енергійний рух фактури навіює образи невпинного на
тиску легкої кінноти. У середній частині відтворено стримано-холодний і дещо відсторонений образ ворога, який
швидко знову поступається настійливій народній стихії.
Четверта частина «До перемоги» (вірші
М. Рильського) сягає традицій давньоукраїнського прославного канту та сцен народного свята й тріумфу. Сонатна фор
ма з масштабними фугатними вкрапленнями знову вирі
шується як взаємне доповнення двох світло-урочистих об
разних сфер. У розробці, яка фактично є тривалою по
слідовністю низки фугатних побудов, ненадовго з’являється
ремінісценція музики другої частини, що відновлює в
пам’яті етапи пройденого нелегкого шляху, супроводжува
ного не лише тріумфами, а й утратами. Репризу частинивирішено як своєрідне переплетення тріумфального зву
чання лейттеми народу з імітацією святкових дзвонів у коді.
Кантата-симфонія А. ПІтогаренка «Україно моя»
стала помітним мистецьким досягненням української му
зики середини XX століття, залишившись у репертуарі ба
гатьох колективів та користуючись прихильністю числен
них слухачів.
Значний резонанс викликали також кантати «Гнів
слов’ян»
М. Вериківського,
«Микола
Лисенко»
М. Вериківського та П. Козицького, «Клятва» Ю. Мейтуса,
кантата-поема «Слався, Вітчизно моя» Г. Жуковського,
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ораторія «Голос матері» М. Скорульського. З’явилися та
кож інші хорові опуси, автори яких зверталися до тем ра
дянського патріотизму та воєнних лихоліть, але непересіч
них художніх висот досягнути не змогли.

Ще більше відчувалася залежність від нав’язуваних
парткерівництвом догм та норм офіційного соцреалізму в
Fе$(х в є** : Fе$% 3у. За цей період було написано
всього чотири твори цього жанру- «Льодове побоїще»
Г. Таранова, «За Батьківщину» П. Козицького та вже зга
дувані «Абадан» і «Лейлі і Меджнун» Ю. Мейтуса. Це
композиції плакатного характеру, а головною їх темою (за
винятком останньої) був заклик до захисту вітчизни та
пробудження пропагованого у час війни Й. Сталіним по
чуття радянського патріотизму в усіх народів колишнього
СРСР. З погляду мистецьких переваг вирізняються обидві
опери Ю. Мейтуса, у яких зроблено успішні спроби опра
цювання надбань фольклору азійських народів, а також
використання оркестрової партії як провідного засобу му
зичної драматургії.
Опера
«Лейлі
і
Меджнун»
Ю. Мейтуса - Д. Овезова була поставлена 1946 року в Аш
хабада (друга постановка 1974 року там само; поновлюва
лася аж до ліквідації Туркменського театру опери та балету
президентом С. Ніязовим) й уважається класикою турк
менської професійної музики.
Із творів монументальних жанрів, що були навіяні
подіями
війни,
слід
згадати
Другу
симфонію
К Данькевича (1945), Другу ж В. Нахабіна (1945) та при
свячену жертвам Бабиного Яру Першу симфонію
Д. Клебанова (1945). Усі ці твори хибували певною схема
тичністю будови, перетягненістю й непропорційністю час
тин, строкатістю матеріалу та, часто, - необгрунтованим
перенасиченням фольклорними інтонаціями.
Воєнні роки принесли також видатні досягнення в
царині
ук$(ї*ськ ї
к(ме$* -%*сG$уме*G(ль* ї
музики XX ст. - Друге фортепіанне тріо (1942) та «Україн
ський квінтет» для двох скрипок, альта, віолончелі та фор
тепіано (1942, друга редакція- 1945) Б.Лятошинського.
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Масштабність утілюваного задуму потребувала вирішення
концепції творів в епічному плані. Та водночас компози
тор не відмовляється від активної драматизації викладу,
майстерного використання поліфонічних прийомів розвит
ку, тональної та темброво-фактурної розробки. Тематизм
надзвичайно концентрований, переважну частину часу
подається в стадії становлення та розвитку, чим компози
тор досягає ефекту величезної конфліктно-драматичної
напруженості. У темах усіх частин обох композицій (і Тріо,
і Квінтет написані за схемою чотиричастинного циклу)
широко використовуються інтонаційні, ладово-гармонічні
та ритмічні особливості українського фольклору аж до
прямого цитування (побічна партія першої частини та го
ловна другої частини Квінтету і тема фіналу Тріо). Пери
петії боротьби сил добра і зла, що стали основною канвою
драматургічного розвитку, композитор осмислює порізному. у Тріо більше в лірико-філософському плані з по
гляду вічних проблем буття (саме цим, очевидно, викли
кане обрання форми фіналу як теми з варіаціями), а у Квін
теті загальний пафос концепції передано через трагедію
боротьби й самопожертви, конфліктні зіткнення втілюва
них образів і невимовний біль непоправних втрат. Але
центральним в обох творах залишається образ сплюндро
ваної і спустошеної військовими діями рідної авторові
Української землі. У пов’язаних із темою війни Четвертій
(1942) та П’ятій (1944) сюїтах для оркестру Ю. Мейтус та
кож виводить як центральний образ знедоленої Вітчизни,
опираючись на вишукано опрацьовані інтонації фолькло
рного мелосу. У ті самі роки виникло чимало камерноінструментальних творів інших композиторів, тісно
пов’язаних із темою долі України й українського народу.
У воєнні роки з’явилися такі непересічні твори як три
цикли прелюдій (загалом десять п’єс: ор. 38, 38 bis, 44) для
фортепіано Б. Лятошинського, «Волинські акварелі» для
фортепіано
М. Вериківського,
Соната для баяна
М. Чайкіна, кілька циклів хорових та сольних обробок
українських народних пісень Б. Лятошинського та ін.
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10. 5. СB A п іR P н о -г о A п о д а рA P Q а
A O т B а f ія в УQ ра Xн і п іA R я @ O S @ о R [ н н я
S -п ід @ о ро ж о X о Q B п а f іX
Після переміщення військових дій за довоєнні кор
дони СРСР і завершення німецької та румунської окупації
Україна і Білорусь виявилися тими республіками
СРСР, що найбільше постраждали під час Другої
світової війни. Людські втрати України склали близько
8 мли. осіб. Після відновлення на українських землях ра
дянської влади на службу до радянської армії із цих тери
торій мобілізували всіх працездатних чоловіків та підліт
ків віком від 15 років. Через запроваджене Москвою не
людське поводження з цими людьми (відсутність харчу
вання, одягу, кидання в бій ненавченими й без жодної
зброї (наказ «добыть оружие в бою»!) та ін.) майже поло
вина їх загинула. Було зруйновано понад 700 міст та 28 тис.
сіл, що зробило безпритульними понад 10 млн. осіб. Зни
щеними виявились понад 16 тисяч підприємств. Загальні
збитки економіки України сягали 40%. Втрати тут за усіма
параметрами виявились незрівнянно більшими, ніж у
будь-якій іншій країні Європи.
У результаті новозатвердженого на Ялтинській
1945 року конференції поділу Європи Україна залишилася
в складі СРСР, але з міркувань забезпечення собі доміную
чих позицій у світі Й. Сталін зробив її, хоч і другорядним,
гравцем на міжнародній арені. Держава номінально ви
ступила у числі 45 країн-засновників ООН, стала членом
багатьох (до 1950 року - двадцяти) міжнародних організа
цій, зокрема ЮНЕСКО. Це позитивно вплинуло на стано
вище й розвиток української культури та мистецтва, зок
рема й музики як усередині країни, так і за рубежем. Хоч
загалом картина мало змінилася.
Після закінчення війни не сталося принципових змін
у
політичному
та
культурно-музичному
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житті України. Тільки за три роки з 1946-го до
1949-го було депортовано в Сибір понад півмільйона укра
їнців. Партійний диктат та ідеологічна вмотивованість на
далі визначали напрями розвитку як музичної творчості,
так і виконавства, шкільництва, фахової преси, музичної
науки та радіомовлення. Радянськими спецслужбами були
розгромлені всі українські емігрантські установи на окупо
ваних територіях Чехо-Словаччини, Австрії, Польщі,
Німеччини. Більшість активістів українського культурномистецького руху, які залишились в цих країнах після по
разки Німеччини, були заарештовані або вивезені в ра
дянські концтабори. У квітні 1947 року на українських зем
лях Польщі була проведена міжнародна антиукраїнська
військово-поліцейська каральна операція «Вісла», метою
якої було знищення українських повстанців, громадськокультурних активістів та виселення з етнічних земель на
північ країни й полонізацію тих, що залишилися. Гоніння
спіткали також Українську греко-католицьку церкву як на
території УРСР, так в окупованих радянськими військами
країнах Східної Європи. Вона змушена була згорнути свою
різноманітну суспільно-культурну і меценатську діяль
ність, а в Україні (в Галичині від 1946 року, а в Закарпатті від 1951 року) - піти у підпілля на чотири десятиліття.
В УРСР розгорнулися хвилі брутальних репресій
проти діячів культури, науки, освіти та
мистецтва, керовані з Москви сталінським приспішником А. Ждановим. В Україні вістря ідеологічних атак
було спрямоване переважно на носіїв роздмуханого в роки
війни И. Сталіним так званого «радянського патріотизму».
Від липня 1946 року за вказівкою ЦК ВКП(б) розпочався
новий масований наступ на українську культуру. Вказува
лося на те, що «в галузі науки, літератури і мистецтва існує
ворожа буржуазно-націоналістична ідеологія» і «мають
місце українські націоналістичні концепції». Услід за нау
ковцями та літераторами, які вже звично прийняли на се
бе перший удар ідеологічної атаки, розпочалися нещадні
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нападки на українських композиторів, які використовува
ли традиційні українські теми або недостатньо місця при
ділили показові росіян, як це сталося, наприклад, через
кілька років із К. Данькевичем та його оперою «Богдан
Хмельницький». Показовим фактом є те, що автори лібре
то
згаданої
опери —
співці
політики
Й. Сталіна
О. Корнійчук та В. Василевська — були піддані критиці
лише номінально й самі активно критикували своїх колег!
Л. Каганович, очоливши в березні-грудні 1947 року респуб
ліканську7 організацію компартії, започаткував справжнє
полювання на «українських буржуазних націоналістів» у
середовищі творчої інтелігенції. Були піддані нищівній
критиці та ревізії сотні наукових та белетристичних публі
кацій, зокрема з царин історії України, української літера
тури, художньої культури та мистецтва. Почалося відверте
цькування М. Рильського, В. Сосюри, Ю. Яновського та ін.
Геніальному О. Довженкові після тріумфального успіху
«Битви за нашу Радянську Україну» на деякий час узагалі
заборонили знімати кіно, а коли заборону зняли, змушу
вали й далі використовувати продиктовані ЦК партії сю
жети (як-от «Життя в цвіту» про російського садівника
І. Мічуріна). Жертвами «наступу» Л. Кагановича стали та
кож чимало помітних музикантів-виконавців, педагогів та
композиторів, серед яких були постаті європейського зна
чення.
Наприкінці 1948 року була розгорнута кампанія бо
ротьби проти «схиляння перед Заходом», на яку наклалася
хвиля боротьби з «космополітизмом». Найбільшого удару
було завдано по українській науці, мистецтву й, зокрема по
представниках української інтелігенції єврейського похо
дження. З фондів музеїв вилучалися і знищувалися (!) ро
боти майстрів, занесених більшовиками у «чорні списки»,
як це сталося, наприклад з безцінними роботами
О. Архипенка із львівських колекцій... Активній чистці бу
ли також піддані архівні збірки та колекції рукописів і ста
родруків на західноукраїнських землях, багато з яких було
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вивезено до Києва чи Москви, деякі таємно знищені, а ін
ші фактично подаровані И. Сталіним соціалістичному ке
рівництву Польщі в обмін на політичну лояльність остан
нього. У ході наступу на «український націоналізм та без
ідейність» у музиці за надуманими звинуваченнями були
піддані переслідуванням М. Гозенпуд, Г. Жуковський,
Б. Лятошинський та ін. Один із найвидатніших україн
ських композиторів, піаністів, педагогів та музичногромадських діячів XX ст. В. Барвінський без жодної вини
був засуджений на десять (!) років концтаборів, а співробіт
ники спецслужб після арешту знищили рукописи творів,
сплюндрували архів та книгозбірню майстра.

10.6. МB S O W н [ ж O т т я B Q ра Xн A P Q о X
ПОЛІТИЧНОЇ ЕМІГРАЦІЇ 1940-Х РОКІВ
Єдиними осередками вільного розвитку
української музичної культури стали до почат
ку 1950-х років осідки української еміграції в країнах Захі
дної Європи та табори «ПО» («переміщених осіб» чи
«DP»; у них було близько 3 млн. українців) в американ
ській, британській та французькій зонах окупації Німеч
чини й Австрії. Цими таборами з 1945 року опікувалося
Агентство допомоги та реабілітації при ООН, а з
1947 року — Міжнародна організація допомоги. їхня авто
номна адміністрація фінансово та організаційно підтриму
вала діяльність двох вищих навчальних закладів універси
тетського типу, понад ЗО гімназій і близько 100 початкових
шкіл, скаутську організацію «Пласт», численні професійні
курси. У таборах було 35 бібліотек, 41 хоровий колектив,
13 оркестрів, 33 театральні гуртки та три професійні теат
ральні трупи; провадилася мінімальна музично-видавнича
діяльність та шкільництво. Зокрема в Німеччині віднови
ли
творчу
діяльність
Капела
бандуристів
імені
Т. Шевченка, Український оперний ансамбль, Український
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вільний університет та Наукове товариство імені
Т. Шевченка (у Мюнхені, згодом - в Сарселі біля Парижа)
та ін. У Німеччині емігранти поставили 1400 п’єс, зокрема
музичних,
провели 900 концертів,
організували
й
350 пам’ятних та культурно-мистецьких заходів і урочисто
стей, видали 230 часописів та 800 книг. Протягом 1947 —
1951 років практично всі українські емігрантські музичні
колективи та більшість музично-наукових і музичнопедагогічних кадрів змушені були переміститися перева
жно в СІП А, Канаду, Австралію, Велику Британію, Бельгію,
Францію меншою мірою - у країни Південної Америки.
Було засновано чимало нових хорових колективів, багато з
яких здобули собі ім’я в музичному світі. Це «Бурлака»
(Велика Британія; з 1945), «Гомін» (Австралія; з 1949),
«Гомін» (Велика Британія; з 1949), Хор молоді УНО
(з 1946; Канада; від 1967- під назвою Хор імені
О. Кошиця); «Сурма» (США; з 1948), два колективи «Дум
ка» (США; з 1927- Детройт; з 1950 - Нью-Йорк),
«Візантійський хор» (Нідерланди; з 1951), «Дніпро»
(Канада; з 1953), «Дніпро» (США; з 1955). Таким чином
значна частина українських музично-творчих сил вияви
лася поза межами УРСР. Це сприяло насамперед пропа
ганді української музики в країнах Заходу, де про неї до
цього практично нічого не знали. Але головна вага у про
цесі розвитку української музики й надалі належала мит
цям, які залишилися жити в УРСР.

10.7.

СB A п іR P н о -Q B R P т B рн а A O т B а f ія
в УQ ра Xн і @ 1950-т і ро Q O

Недовгий період затишшя у боротьбі з національнокультурним рухом в Україні, який припав на 1953 1954 роки (період після смерті Й. Сталіна) змінився
новою хвилею наступу партійних та урядо
вих чиновників на українську культуру. Він
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був пов’язаний з величезною пропагандистською кампані
єю, приуроченою до 300-річчя підписання Переяславських
статей між Б. Хмельницьким і московським царем. Із цьо
го часу урядовими колами була офіційно прийнята фаль
сифікована інтерпретація історії України та української
культури, що викладалася у тезах ЦК КПРС «Про
300-річчя возз’єднання України з Росією». У ході бурхли
вих святкувань ювілею приєднання України до Москов
ської держави 12 лютого 1954 року рішенням Президії Вер
ховної Ради СРСР до складу УРСР із РРФСР передано
Крим, чим фактично завершено об’єднання в єдине ціле
території сучасної України.
Імперська політика Москви, дещо модернізувавшись,
практично не зазнала змін. Упродовж усіх повоєнних років
провадилася інтенсивна русифікація населення включе
них до УРСР 1939 - 1945 років західноукраїнських земель.
У 1950 році близько 90% членів комуністичної партії на цих
землях були мігрантами зі східних регіонів УРСР, або ж
росіянами. В усіх школах запроваджено обов’язкове на
вчання російської мови. У 1953 році навчання практично в
усіх вищих навчальних закладах Західної України, за не
значними винятками, велося вже російською мовою.

Осв%G*' F л%Gик( держави крок за кроком ставала
менш ефективною. Помітно знизився рівень вищої освіти:
майже половина студентів вишів (кількість яких після вій
ни істотно скоротили) навчалася вечірньо чи заочно (тіль
ки трохи більше третини студентів мали змогу оплатити
собі помешкання і харчування й навчатися стаціонарно).
Відчувалася хронічна нестача високоосвічених науковопедагогічних кадрів. Левову частку місця у навчальних
програмах і далі займали ідеологічні предмети. 1953 року в
УРСР було здійснено перехід до обов’язкової семирічної
освіти, а 1956 скасовано плату за навчання у старших кла
сах шкіл. Катастрофічно не вистачало шкільних примі
щень: навчання доводилося проводити у кілька змін.
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СРСР знову ставав на шлях інтенсивного промисло
вого розвитку, що наклало свій відбиток на зміни культур
ного обличчя держави. 1946 року в СРСР було споруджено
перший у Європі атомний реактор, і вже у серпні 1949 року
Радянський Союз успішно провів випробовування ядерної
зброї, а 1950 року було збудовано першу атомну електро
станцію. Помітних висот сягнула українська наука, зокре
ма досягнення в галузях енергетики, кібернетики, косміч
них технологій. На основі німецьких розробок Фау-1 та
Фау-2 провадилися роботи над створенням військової ра
кетної техніки. 1956 року генеральним конструктором ра
дянського ракетобудування та космічної програми став
українець С. Корольов. Його праця завершилася 12 квітня
1961 року величезним проривом у світовій космонавтиці першим польотом людини в космос. Український учений
академік А. Люлька успішно конструював новітні турборе
активні двигуни для літаків. Ефективний розвиток кібер
нетики та комп’ютерної техніки в СРСР і в країнах-сателітах
забезпечував академік-українець В. Глушков та створений
ним 1957 року Обчислювальний центр АН УРСР, реоргані
зований 1962 року в Інститут кібернетики.
Але потреби нових енергозатратних виробництв сти
мулювали побудову нових електростанцій: у 1950-х роках в
Україні на Дніпрі було споруджено три гідроелектростанції
(Каховську, Кременчуцьку та Дніпродзержинську), а в на
ступні десятиліття ще три. Збитки, завдані ними екології
та культурі України, відчутні ще й нині. З 1954 року з ме
тою нагромадження необхідної для виготовлення ядерної
зброї сировини розпочинається активна розробка урано
вих родовищ і розбудова атомних електростанцій, яка за
кінчилася гігантською трагедією Чорнобиля... Постійно
нарощувався випуск продукції важкого й точного маши
нобудування. Усі інші галузі народного господарства по
ступово відсувалися на маргінес.
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Незважаючи на економічні негаразди, відбудова
зруйнованої війною культурної інфрастру
ктури України велася досить успішно. До 1948 року тут
відновили роботу всі друкарні, почали неухильно зростати
тиражі періодики. Плідно працювали центральні й обласні
книжково-журнальні видавництва, було створено спеціа
лізоване Державне видавництво образотворчого мистецт
ва та музичної літератури УРСР, яке згодом дало початок
двом сучасним українським видавництвам - «Мистецтво»
та «Музична Україна». Активно розгорталася також мере
жа будинків культури різних рівнів, клубів та бібліотек. На
цій базі почали регулярно й повсюдно проводитися огляди
художньої самодіяльності та творчі конкурси й олімпіади,
що особливо сприяло розвиткові музичної творчості мас.
Особлива увага приділялася розвитку дротового ра
діомовлення: 1950 року радіоприймальна мережа України
зросла порівняно із довоєнним часом на 163%, а кількість
радіовузлів збільшилася на 228%. Було побудовано три но
вітні радіоцентри в Харкові, Києві, Дніпропетровську.
Будучи використовуваним передусім як могутній засіб ідео
логічної пропаганди, радіо стало водночас для переважної
більшості населення України єдиним джерелом музичної
інформації та дійовим інструментом музичного виховання.
5 листопада 1951 року відбулася перша трансляція Респуб
ліканського телебачення (ігрового фільму «Алітет іде в го
ри» ), а наступного дня почав регулярне мовлення Київ
ський телецентр (перша зафіксована істориками телетрансляція з Києва була здійснена з будинку Радіокомітету на
Хрещатику в 1939 році). У передачах українського телеба
чення із перших днів помітне місце посіли музика, музич
но-освітні та музично-розважальні програми. Проте всі пе
редачі радіо та телебачення здійснювалися під пильним на
глядом партійної цензури й повинні були відповідати офі
ційній політиці та напрямкам ідеологічної пропаганди.
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1954 року з’явилася таємна постанова ЦК КПРС про
посилення антирелігійної пропаганди, що
викликало практично повне вилучення релігійної музики
з репертуару музичних колективів та виконавців в УРСР.
Розпочалася нова хвиля гонінь на регентів та композито
рів, які писали церковні твори. Нові подібні постанови
з’являлися в СРСР більш-менш регулярно через кожні
7 — 8 років, супроводжуючись щоразу репресіями проти
духовної музики, композиторів, що її створювали, та музи
кантів, які виконували. Часто це поєднувалося із висунен
ням серйозних політичних звинувачень. Вільний розвиток
церковної музики в УРСР фактично було припинено аж до
кінця 1980-х років.
Очільник партії М. Хрущов на XX зїзді КПРС у Москві
започаткував нетривалий період ревізії сталінської політи
ки в УРСР (1956 - 1961). Цей період став істотним стимулом
для відродження українських науки, культури і мистецтва,
зокрема музичного. Помітних висот сягнула українська на
ука, зокрема досягнення в галузях енергетики, кібернетики,
космічних технологій. Унаслідок певної лібералізації духов
ного життя було частково реабілітовано чимало визначних
діячів національної культури, зокрема й музикантів —
Д. Бортнянського,
М. Березовського,
А. Веделя,
М. Вербицького, С. Воробкевича, О. Кошиця, К. Стеценка,
Б. Гмирі, М. Донця та багатьох інших.

Водночас тривала цілеспрямована
політика
русифікації та денаціоналізації. Реформа осві
ти 1958 року, що викликала бурю протестів навіть у сере
довищі партійних функціонерів, надала батькам право
обирати мову навчання у школі для своїх дітей (реально між українською та російською). В Україні цю реформу за
проваджено квітневою 1959 року постановою Верховної
Ради УРСР. При постійно зростаючій кількості шкіл із росій
ською мовою навчання та майже повній русифікації сис
теми вищої освіти це мало стати початком поступового
зникнення українського шкільництва в Україні, а відтак —
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тотального домінування російської культури. Позитивною
рисою цієї реформи стало запровадження обов’язкової во
сьмирічної освіти, яка давала учням базові загальноосвітні
й технічні знання.

Дещо вільніше почали розвиватися література
(проза
О. Гончара,
М. Стельмаха,
Г. Тютюнника,
П. Загребельного,
Ю. Смолича,
М. Руденка,
поезія
A. Малишка, В. Сосюри, М. Рильського таін.), театр
(драматургія І. Кочерги, М. Зарудного, О. Коломійця,
B. Минка), кіно («Поема про море О. Довженка, «Тарас
Шевченко»
І. Савченка,
«Григорій
Сковорода»
І. Кавалерідзе, «Назар Стодоля» В. Івченка), образо
творче
мистецтво
(картини
В. Задорожного,
В. Костецького, Т. Яблонської, портрети О. Шовкуненка,
цикл ілюстрацій В. Касіяна до «Кобзаря» Т. Шевченка).
Але тенденції тотального контролю простежувалися й на
далі: 1951 року кіностудії України випустили у прокат ли
ше 9 попередньо схвалених цензорами стрічок. 1956 року
три українські кіностудії (у Києві, Одесі, Ялті) знімали що
року 4-7 кінокартин. Наприкінці 1950-х років в Україні на
екрани почало виходити щороку 16 - 20 фільмів, зокрема
1959 року три українські студії випустили на кіноекрани
21 повнометражний фільм.

10.8. МB S O W н а т @ о рW іA т P
F в є** : ПЕРІОДУ
Музична культура України після закінчення Другої
світової війни повернулася до шляху розвитку, який склався
на межі 1930- 1940-хроків. Було відновлено ідео
логічний диктат, що встановився у 1930-тіроки, пе
ріодично здійснювано жорсткі репресивні заходи щодо
представників культури та мистецтва. Це істотно деформу
вало розвиток музичної творчості, виконавства та педаго
гіки. Десятки імен репресованих музикантів були штучно
вилучені з концертної та педагогічної практики. Заборо
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нялося також навіть згадувати імена тих композиторів,
виконавців, танцівників, режисерів та ін., які після закін
чення війни з різних причин виявилися за межами СРСР.
Віддзеркаленням цієї ситуації стало поновлення у
більшості оперних та музичних театрів творів, узятих до
репертуару ще перед початком війни. Керівники установ
усе частіше намагалися уникати виконання творів сучас
них авторів: у будь-який час когось із них могли репресу
вати, а це ставало вагомою підставою для подальшого репресування всіх причетних до оприлюднення твору. Урешті
ЦКВКП(б) 1946 року змушений був ухвалити постанови,
які зобов’язували театри оновлювати репертуар та викону
вати твори сучасних авторів.
Почали з’являтися нові опери та оперети,
сюжетом для яких ставали події щойно закінченої війни,
або ж - традиційно - пов’язані з революційними подіями
1905 та 1917 років (останні ставали особливо актуальними
в 1947 році напередодні чергового ювілею жовтневого пе
ревороту). Більшість творів, написаних до ювілейної дати,
виявилися графоманськими виробами, непридатними до
утримання в репертуарі. До певної міри винятком стала
опера Ю. Мейтуса «Молода гвардія», поставлена в листо
паді 1947 року в Києві.

10.8.1. Опери Юлія Мейтуса
Юлій Сергійович Мейтус (1903 - 1997) - талановитий
композитор, піаніст та відомий громадський діяч - наро
дився 28 січня 1903 року в родині лікаря у м. Єлисаветграді
(нині Кіровоград) на півдні України. Навчався в місцевій
гімназії. Музику почав вивчати вдома: мати прекрасно
грала на фортепіано, батько був аматором співу. Як піаніст
Юлій почав навчатися в музичній школі Г. Нейгауза, яку
закінчив 1919 року. Поруч із цим бере уроки теорії музики
і композиції у В. Дешевова. З приходом до Єлисаветграда
більшовиків юнака залучають до праці в клубі інспекції
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кавалерії, у якому він проводив культурно-освітню роботу
серед вояків. Тоді ж почав давати концерти як піаніст,
мандруючи довколишніми містами. Повернувшись до рід
ного міста, Ю. Мейтус продовжує спорадично займатися в
музичній школі, беручи уроки композиції. 1923 року він
вступив до Харківської консерваторії у клас композиції
С. Богатирьова. Одразу ж влаштувався на роботу піаністом-корепетитором у Харківську оперу, часто концертував
як акомпаніатор з різними співаками й ансамблями.
Цікавою сторінкою біографії Ю. Мейтуса є створення ним
1924 року першого в Україні джаз-банду, яким він керував
до розпуску останнього в 1926 році. Тоді ж композитор по
чав брати активну участь у різних музично-творчих україн
ських організаціях 1920-х років, виступати зі статтями на
музичні теми, врешті вступив до лав Пролеткульту. Згодом
працював завідувачем музичного відділу театру Пролетку
льту. Водночас (з 1926 року) плідно співпрацював зі зна
менитим Лесем Курбасом та його «Березолем», до якого
композитора привертали нестандартні рішення театралів,
глибоке проникнення в задуми драматургів, чітке уявлен
ня про план музичного оформлення постановок.
У роки навчання Ю. Мейтус пише багато вокальної
музики — романсів, пісень різних жанрів, обробок народних
пісень, - яка одразу ж виконувалась і мала великий успіх.
Особливо цікаво опрацьовував композитор фольклорний
матеріал. З другої половини 1920-х років починає пробувати
свої сили в симфонічній музиці: з-під пера митця, який
звик мислити яскравими, сценічно картинними образами,
виходить Перша оркестрова сюїта (1927). Будучи виразно
національно маркованим, цей твір ілюструє глибоке розу
міння Ю. Мейтусом специфіки образів українського фольк
лору, його жанрової системи, інтонаційних особливостей.
Цей твір був високо поцінований Б. Бартоком, з яким
Ю. Мейтус листувався. Згодом композитор створив іще чо
тири оркестрові сюїти (1929, 1939, 1942, 1944), які виявилися
значною мірою політично вмотивованими творами.
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1931 року Ю. Мейтус завершує музичну освіту в Хар
ківському музично-драматичному інституті й цілковито
віддається творчій роботі. Поруч із музикою для театру він
починає писати музику для перших радянських звукових
фільмів. Паралельно продовжує цікавитися опрацюванням
української народної пісні, результатом чого стає цикл об
робок п’яти українських народних пісень з оркестровим су
проводом (1934 - 1937). 1937 року Ю. Мейтус звертається до
оперного жанру: з’являється опера «Перекоп» (1937 - 1938),
написана у співавторстві з
колегами-харків’янами
В. Рибальченком та М. Тіцом. Ця опера стала більше тала
новитою політичною агіткою, аніж репертуарним музичносценічним твором. Але результатом успішної її постановки
стала ще одна оперна спроба тих самих авторів - «Гайдама
ки» за поемою Т. Шевченка (1940 - 1941). Створення й су
спільне схвалення двох опер не тільки поліпшило мате
ріальне становище Ю. Мейтуса, а й дало йому неоціненний
досвід роботи в оперному жанрі, плідно використаний у по
дальші роки.
У час війни композитор перебував в евакуації в Ка
захстані та Туркменії. Він пише низку пісень на патріотич
ні теми, вивчає музичну культуру народів, серед яких жи
ве. Зацікавлення музичним фольклором азійських народів
віддзеркалилося в музичній творчості митця тих років.
1943 року Туркменський театр опери і балету поставив
оперу «Абадан» Ю. Мейтуса, написану у співавторстві з
Т. Кулієвим (2-га редакція 1950), наступні кілька років на
пруженої роботи увінчала постановка опери «Лейлі і
Меджнун» (1946), створеної спільно з Б. Овезовим. Це,
безумовно, були великі творчі досягнення Ю. Мейтуса.
1946 року на суд слухачів була винесена також «Туркмен
ська симфонія», написана в Ашгабаті.
В Україну з евакуації композитор повернувся
1944 року і з того часу мешкав у Києві. Відразу після пове
рнення він написав симфонічну поему «Дорогами слави»
на тему недавніх військових подій. Перше виконання цьо
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го твору припало на 9 травня 1945 року — день офіційного
святкування в СРСР свята Перемоги над Німеччиною.
А вже 7 листопада 1947 року на сцені Київського театру
опери і балету відбулася прем’єра нової опери Ю. Мейтуса
на лібрето А. Малишка «Молода гвардія». У другій редак
ції опера побачила світло рампи 22 квітня 1950 року на
сцені Ленінградського Малого оперного театру. Уже самі
дати прем’єр (київська постановка в річницю жовтневого
перевороту й петербурзька в день народження В. Леніна)
свідчать про величезну політичну заангажованість авторів
опери. Цей твір став одним із найкращих за музикою та
сценічною драматургією в спадку композитора і в україн
ській музиці 1940- 1950-х років, був свого часу поставле
ний на оперних сценах усіх країн-сателітів СРСР, але нині
виявився як мистецький твір здевальвованим через не
прийнятну політичну вмотивованість сюжету.
Ю. Мейтус написав у наступні роки ще дванадцять
опер, переважна більшість яких не втрималися в реперту
арі після розпаду СРСР через надмірну політичну заанга
жованість. Найрепертуарнішими операми композитора
стали «Лейлі і Меджнун» (співавтор Д. Овезов), «Украдене
щастя» (1958- 1959), «Анна Кареніна» (1969) та «Ярослав
Мудрий» (1972). Ю. Мейтус написав також чимало вокаль
но-симфонічних та вокально-хорових творів, понад двісті
романсів, балад, пісень, обробок народних пісень, оркест
рові сюїти, поему, увертюру, камерно-інструментальні
твори, музику до численних театральних вистав (переваж
но впродовж 1927 - 1933 років) та кінофільмів.
Плідна праця Ю. Мейтуса на ниві музичної культури
була відзначена присудженням державних премій СРСР
(1951) та України (1991), Почесної відзнаки Президента
України (1993). Він став заслуженим діячем мистецтв
Туркменії (1944) та України (1948), народним артистом
України (1973). Помер композитор у Києві 2 квітня
1997 року.
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ОFе$( «М л 3( :в($3%'» була зорієнтованим на
традиційну драматургію, багатим яскравим, пересипаним
фольклорними інтонаціями, мелодизмом та сучасною га
рмонією твором. Головні дійові особи змальовані різно
бічно й із психологічною глибиною, їхні музичні характе
ристики позбавлені плакатності, відповідають особливос
тям образів і добре запам’ятовуються. Головна тема опе
ри — тема нескореності — ґрунтується на інтонаціях запи
саної композитором української народної пісні «Ой у полі
жито копитами збито». Використовуються в музиці також
теми інших народних пісень, різновиди пісенного жанру
слугують дієвим засобом характеристики дійових осіб.
Важливе місце в драматургії «Молодої гвардії» займають
масові і хорові сцени. В опері вдало використано систему
лейттем, вишуканих ладо-гармонічних та фактурних при
йомів письма, пластична мелодика легко сприймається й
добре запам’ятовується. Усе це забезпечило творові вели
кий успіх у масового слухача.
Поставлена на початку нової хвилі більшовицьких ре
пресій проти української культури, опера на лібрето поета,
відданість якого партійним ідеалам піддавалася сумнівам,
також потрапила під удар. Через «недостатнє висвітлення
керівної ролі партії» в діяльності головних дійових осіб
оперу критикували. Через рік з’явилася нова редакція,
виконана згідно з партійними вказівками. На жаль, опера
фактично закінчила своє сценічне життя в середині
1980-х років, коли стало зрозуміло, що її сюжет є грубою
фальсифікацією реальних історичних подій, зробленою з
позицій комуністичної ідеології. Нині нечасто можна почу
ти окремі арії з цієї опери виключно з концертної естради.

Через кілька років після закінчення війни творчі ко
ла, стежачи за тенденціями внутрішньо- та зовнішньопо
літичного життя СРСР, з жахом очікували початку нової
хвилі чисток та переслідувань. Передбачення багатьох ми
тців справдилися: репресії не забарилися. Приводом для
них слугували численні постановки опери «Велика друж
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ба» наближеного до кремлівських кіл грузинського компо
зитора В. Мураделі (в Україні її постановки здійснили
1947 року до ювілею жовтневих подій оперні театри у
Львові, Сталіно й Одесі). Репресії розпочалися за вказів
кою з Москви і тривали кілька років поспіль. У лютневій
1948 року постанові ЦК ВКП(б) нещадній критиці було
піддано не лише оперу В. Мураделі, а й новітню «буржуаз
ну» музику західних країн. Нагінки стосувалися навіть
найвидатніїпих радянських композиторів Д. Шостаковича,
С. Прокоф’єва, А. Хачатуряна та ін.: у їхніх творах було ви
явлено впливи такого «антинародного» напряму як «фор
малізм». Одним із наслідків появи цього документа стала
співзвучна постанова ЦК КП(б)У, у якій на вістрі тенден
ційної критики виявились імена Б. Лятошинського,
Л. Ревуцького, М. Вериківського, Г. Таранова, М. Тіца,
М. Гозенпуда, М. Колесси, Р. Сімовича та інших україн
ських композиторів, а також- музикознавців, педагогів.
Ще через три роки за вказівкою «згори» на сторінках пар
тійної і радянської преси нищівної критики зазнали по
становки
опер
«Богдан
Хмельницький»
К. Данькевича
та
«Від
щирого серця»
Г. Жуковського. Партійні постанови визначали як
ідеологічно оптимальний та найбільш прийнятний на цей
момент стиль епігонів російської класики XIX сг., вульга
ризовано й догматично тлумачили основні параметри ре
алізму та народності, програмності та ідейності в музиці,
примітивізували розуміння проблеми зв’язків музики з
народною творчістю.
Результатом цих переслідувань стала поява другої ре
дакції опери К. Данькевича «Богдан Хмельницький» (весь
нотний матеріал першої нині виявився втраченим за загад
кових обставин), другої редакції Третьої симфонії
Б. Лятошинського, другої редакції опери Ю. Мейтуса «Моло
да гвардія», вокально-симфонічних творів Г. Жуковського
та... численних плакатно-зображальних композицій, які
цілковито узгоджувалися із актуальними вимогами партії.
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10.9. До A я г н [ н н я
В ЦАРИНІ ОРКЕСТРОВОЇ
ТА КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ

Однак, незважаючи на надзвичайно складні полі
тичні та суспільні умови, що склалися в УРСР в 1946-му кінці 1950-х років, українські композитори створили чима
ло композицій, які свідчать про високий рівень, досягну
тий українською професійною музикою в середині XX ст.
Саме в ті роки була написана Т$еG' симg *%'
Б. Л'G ши*ськ : (1949 - 1950 роки) - одне з найвидатніших досягнень української симфонічної музики XX ст.
Перше її виконання відбулося наприкінці 1951 року і було
зустрінуте на догоду позиції партійних чиновників жорст
кою й несправедливою критикою. Не допомогло навіть
вписане до партитури твору вступне гасло-епіграф: «Мир
переможе війну». Композитор був змушений створити дру
гу редакцію (уперше прозвучала 1955 року в м. Ленінграді).
Третя симфонія Б. Лятошинського побудована за мо
деллю чотиричастинного циклу. Уперше композитор вво
дить до своєї симфонії український мелос (побічні партії
першої і четвертої частин), що виразно вплинуло на дра
матургію твору. Уся музика симфонії пронизана лейтмотивністю та розвитковістю. Музична драматургія гостро
конфліктного характеру, насичена драматизмом образів та
ускладненістю тематичних перетворень і трансформацій.
Розгорнутий вступ першої частини відіграє роль прологу
до цілого твору: тут експонуються головні теми й накрес
лено шляхи подальшого розгортання гостро драматичної
фабули. Побудована на низхідних септимах та хроматич
них півтонах, перша тема характеризує сферу зловісноневблаганної сили, жорстокого зла. Її доповнює контрас
туюча друга тема, що уособлює образи горя і страждання
(виростає з інтонацій народної пісні «Журба за журбою»).
Протиставлення цих тем скоро переростає в гострий кон
флікт, який визначає розвиток усієї симфонії. Без жодної
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зупинки вступає тема головної партії, приводами до акти
візації розвитку. У моменті максимальної драматизації те
ми головної партії композитор вводить другу тему вступу,
поліфонізуючи її виклад. Побічною темою, неспокійного
настрою, створюваного тріольним викладом, уперше по
даним у вступі, дещо стримується загальне кипіння при
страстей. Ця тема інтонаційно походить із давньої галиць
кої колядки, використаної композитором перед цим в опе
рі «Золотий обруч». Звучить вона суворо, стримано, але з
гідністю та певним нальотом архаїки.
У розробці використано всі теми вступу та експозиції.
Дійовим засобом активізації розвитку стає тотальна тематизація та поліфонізація фактури, а кульмінаційна зона
побудована на зіткненні мотивних утворень, які походять з
обох тем вступу. У репризі головна та побічна теми прово
дяться рівнобіжно на тлі «розчиненої» в середніх голосах
фактури мотивах першої теми вступу. Зловісний настрій
усе посилюється. І тількивв коді виводиться на перший
план кардинально трансформована тема побічної партії як могутня пісня волі. Але початкові інтонації першої теми
вступу наприкінці частини немовби готують нас до пода
льшої боротьби.
Друга частина здійснює функцію трагедійного
центру симфонії. Перед нами розкриваються глибини спус
тошеної і зрозпаченої душі. Квазістатичні поліакордові
звучання приховують у собі передчуття чогось іще страш
нішого, майже неймовірного: поступово застигаючи, від
даляючись і розчиняючись у тиші звучить зловісна почат
кова інтонація першої теми вступу. Друга тема частини
«пророщена» із другої теми вступу. Це ніби скорботна
оповідь про те, що сталося, і роздуми про можливість май
бутніх дій. Щоразу частіше випливають, випірнаючи з ба
гатих фактурних переплетень, інтонації побічної партії
першої частини. Експресія досягає своєї кульмінації й по
ступово переходить у сплески тихої печалі... Так завершу
ється цей проймаючий до глибини душі трагедійний співреквієм.
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Гротескність та вибагливість химерних мелодичних
ліній наступного симфонічного скерцо ненадовго утвер
джує панування образів, які пов’язуються зі сферами зла,
темних і ненависних сил. Головна тема третьої частини є
модифікацією першої теми вступу і замінюється в сере
динному розділі світлою ліричною квазіфольклорною ме
лодією, яка сприймається немов спалах останніх променів
сонця перед жахливою бурею.
Фінал побудовано на основі опрацювання двох тем:
переінтонованої першої теми вступу (головна партія) і те
ми із середньої частини скерцо. Поступово шляхом зістав
лення і боротьби різних образних сфер — різнобічного екс
понування образу свята, що переростає в тріумф, та спога
дів про недавню борню. Образи тріумфальних веселощів
усе більше сповнюють звучання частини. Лірична мелодія
побічної партії в репризі упускається, і музика поступово
переливається в апофеозні звучання коди. Завершується
симфонія могутнім звучанням життєствердного хоругімну, укладеного на тему побічної партії першої частини.
Третя симфонія Б. Лятошинського донині залиша
ється зразком найкращого в українській музиці втілення
конфліктної драматургії і є одним із найчастіше виконува
них творів композитора.

Пов’язана з воєнними враженнями також Друга «Вес
няна» симфонія (1952) Г. Майбороди. А «Прикарпатська
симфонія» (1952) С. Людкевича, створена на основі пере
робки його ж Симфонієти (1942), є зразком споглядальної
філософської лірики та традиційних лірико-драматичних
способів висловлювання. Принципи лірико-споглядальної
музики з виразною опорою на фольклорні інтонації спові
дує у симфоніях (Перша - 1945, Друга - 1947, Третя - 1951)
Р. Сімович. Цікавою спробою уникнути збитих штампів та
компартійного диктату в музиці стала Четверта (1957)
симфонія Г. Таранова.
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Серед оркестрових творів, написаних
у 1950-ті роки, вирізняються також сюїти «Пам’яті

Лесі Українки» (1951)А Штогаренка та «Ромео і Джульет
та» (1951) і «Тарас Шевченко» (1952) Б. Лятошинського.
Окрім цих творів, було написано багато інших сюїт, поем,
увертюр, рапсодій, циклів та ін., що викликають нині пе
реважно історико-культурний інтерес. Із симфонічних
творів 1950-х років виділяється одна з найкращих україн
ських поем (авторське визначення жанру- симфонічна
балада) «Ґражина» (1955) Б. Лятошинського, створе
на за мотивами однойменної «литовської повісті»
А Міцкевича. Твір написаний у традиціях гостро драмати
чного симфонізму, побудованого на музичних характерис
тиках двох протилежних, навіть конфліктних образних
сфер - хрестоносців та литовців на чолі з Ґражиною.
Окремим образом є уособлення неповторності й правічної
сили рідної землі — образ Німану. І героїчна смерть голов
ної героїні, що передана музичними засобами в епілозі, на
тлі епічної величі наявного тут образу Німану, сприйма
ється як могутній гімн любові до рідної землі й самопоже
ртві заради неї.
Серед оркестрових творів повоєнного п’ятнадцяти
ліття, написаних у різних жанрах, варто назвати Концерт
для
скрипки
з
оркестром
(1945)
С. Людкевича,
«Слов’янський концерт» (1953) для фортепіано з оркест
ром Б. Лятошинського, Концерт для арфи з оркестром
А Кос-Анатольського та Концерт для домри з оркестром
(1951) Д. Клебанова, що донині залишаються репертуар
ними, оркестрову сюїту «Закарпатські ескізи» (1949)
В. Гомоляки та симфонічну поему «Щорс» (1949)
А Свечникова.
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Щораз більше приваблюють українських авторів
камерно-інструментальні жанри. Особливо ж
плідно працювали композитори в жанрі смичкового квар
тету, який власне у післявоєнний період переживав черго
ву фазу піднесення. Зазвичай більшість квартетних компо
зицій вкладалася в рамки чинних традицій, переважно
пізньоромантичного спрямування. Та все-таки низка на
писаних тоді творів вирізняються великою творчою інвен
цією авторів і свідчать про професійну майстерність і праг
нення до пошуку нових виразових форм та прийомів. До
найкращих квартетів того періоду можна віднести Другий
струнний квартет (1945) Г. Таранова, Четвертий струнний
квартет (1946) Д. Клебанова та Другий струнний квартет
А. Філіпенка (1948). Непересічними творами стали Пате
тичний секстет (1945) Г. Таранова, Фортепіанний квінтет
(1953) Т. Маєрського та Сюїта для струнного квінтету (1953)
А. Солтиса. Активно освоювалися й нові інструменти та
інструментальні склади - було написано низку творів для
різних ансамблів духових інструментів, для сольних
інструментів у супроводі фортепіано, фортепіанних тріо та
квартетів.

Плідно працювали композитори в 1950-ті роки і в га
лузі фортепіанної музики. Значного поширення в
цей період набувають сюїти виразно національно забарв
лених п’єс. З найкращих творів такого плану варто відзна
чити «Українську сюїту» (1948) І. Шамо, «Закарпатську
сюїту» (1949) Д. Задора, танцювальну сюїту (1952)
Т. Маєрського, «Пісні друзів» (1954- 1956) І. Шамо,
«Весняну сюїта» (1956) М. Дремлюги. Популярність здобу
ли також концертні п’єси «Гомін Верховини» (1954) та
«Гуцульська токата» (1958) А. Кос-Анатольського, Токата
сі мінор (1953) І. Шамо та «Три коломийки» (1958)
М. Колесси.
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Важче торували собі дорогу оперні твори. 1946 року
до першої річниці перемоги була поставлена опера «Честь»
Г. Жуковського на військову тематику. На жаль, твір вида
вся досить поверховим та нецікавим з музичного боку.
Такими ж невиразними як з боку драматургії, так і музики
були й опери «Одним життям» (1947) Д. Клебанова та
О. Сандлера й «Від щирого серця» (1950) Г. Жуковського,
«В степах України» (1951 - 1954) О. Сандлера. Більшість
сценічних музичних творів того часу, як і вже згадувані,
були невисокого художнього рівня ілюстраціями тез пар
тійної політики. Але це допомагало композиторам відразу
ж побачити їх на сцені (часто - у кількох оперних театрах
упродовж одного сезону), але не сприяло високому худож
ньому рівню.
Як і в попереднє десятиліття, більшість нових опер та
балетів створювалися й ставилися на сцені до певних,
визначених партією за віхові, дат і партійних з’їздів. Після
урочистого святкування тридцятиліття жовтневих подій
наступною значною подією була визначена Декада україн
ського мистецтва в Москві 1951 року. Вона була покликана
продемонструвати світові величні досягнення національ
ного мистецтва у країні соціалізму. Саме в Москві відбули
ся прем’єри опери К. Данькевича «Богдан Хмельницький»
та балету А. Свечникова «Маруся Богуславка» - значних
мистецьких досягнень вітчизняної художньої культури. Ці
твори стали вагомими здобутками української сценічнотеатральної музики, незважаючи на надто різку та не зо
всім вмотивовану критику на їхню адресу. Після певної
критики й незначних переробок 3$у:у $е3(кц%I Fе$и
К. Д(*ькевич( «Б :3(* Хмель*ицьки7» було пока
зано глядачеві у червні 1953 року.
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10.10.1. Опера Костянтина Данькевича
«Богдан Хмельницький»
Відомий композитор, піаніст, педагог та музичногромадський діяч Костянтин Федорович Данькевич (1905 1984) народився в Одесі 24 грудня 1905 року в робітничій
родині. Батько Федір Якович був свідомим українцем,
чудово співав українських пісень, любив національний те
атр, матеріально підтримував українське книговидання,
дбав про інтелектуальний та мистецький розвиток Костян
тина. Данькевичі віддали сина вчитися до Другої державної
гімназії, найняли йому приватно вчительку музики. На
жаль, піддавшись більшовицькій агітації, батько-Данькевич
став членом РСДРП(б) і, як міліціонер, беручи участь у по
грабуванні селян (так званій «продрозвьорстці») під Оде
сою, загинув 1919 року. Без батька й матеріальної підтрим
ки Костянтин змушений був залишити навчання в гімназії,
вступити до електротехнікуму й заробляти собі на життя.
По закінченні війни юнак вступає до консерваторії у клас
фортепіано М. Рибицької-Ізвєкової.
Молодий студент часто виступає на концертах, читає
лекції. Незабаром у нього виявляється композиторське об
даровання. З 1922 року К. Данькевич починає відвідувати
клас композиції В. Золотарьова й П. Молчанова. Парале
льно він вивчає ще й диригування і вокал. Юнак відвідує
оперний театр, філармонійні концерти, гастрольні виступи
хорів та солістів-інструменталістів. Втягнувшись у вир
громадського життя, 1927 року К. Данькевич стає членом
Товариства імені М. Д. Леонтовича, з 1928-го - ВУТОРМ. У
роки навчання були написані такі популярні твори, як
струнний квартет (1929) та фортепіанна соната (1928),
романси на вірші Т. Шевченка (1929). Улітку 1929 року він
успішно закінчує Одеський музично-драматичний інсти
тут і залишається працювати в цьому навчальному закладі
викладачем (1935-го стає доцентом).
Відразу по закінченні навчання композитор починає
роботу над оперою «Трагедійна ніч», але життя вносить
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корективи в його творчі плани: завершує цей твір аж через
6 років (поставлена опера 1935 року в Одесі). Митець ство
рює чимало пісень пропагандистського та політичного
змісту, бере участь у численних громадських заходах та
концертах, організованих партією. Крім цього, працює над
низкою нових творів. 1935 року відбулася прем’єра новоствореної симфонічної сюїти «Педро», 1937-го- Першої
симфонії, 1938-го й 1939-го - симфонічних поем «Отелло»
і «Тарас Шевченко». 1939-го року під враженням від мас
штабних офіційних святкувань 125-ліття з дня народження
Т. Шевченка композитор написав балет «Лілея» за поети
чними творами великого поета. Авторитет композитора
сприяв його обранню на Другому з’їзді композиторів
(1941) головою СРКУ.
1942 - 1943 роки композитор провів в евакуації у Тбі
лісі. Він був художнім керівником Ансамблю пісні і танцю
НКВС Закавказзя. Коли у квітні 1944-го була визволена
Одеса, К. Данькевич був призначений на посаду директора
(до 1951 року) Одеської консерваторії. Він активно береть
ся до творчої роботи в мирних умовах. 1945 року
з’являється його Друга симфонія, 1947-го - музична коме
дія «Золоті ключі», також - музика до театральних поста
новок. У 1948 - 1953 роках К. Данькевич працював профе
сором Одеської консерваторії, а з 1953-го по 1969 рікпрофесором кафедри композиції Київської консерваторії.
На 1951 рік припадає також прем’єра одного з найкращих
творів К. Данькевича - опери «Богдан Хмельницький»
(1951, м. Москва). Після того, як опера зазнала жорсткої
критики, композитор здійснив другу її редакцію (1953), яка
була прийнята вельми прихильно, а її автору було присво
єно почесне звання народного артиста СРСР (1954).
Упродовж 1950-х- на початку 1960-х років компози
тор багато виступає на сторінках преси, а також як дири
гент, гастролює в СРСР, країнах Європи та СІЛА. У 19561967 роках митець був Головою СКУ. У ті роки були напи
сані поема «На півдні Вітчизни, де море шумить», орато
рія «Жовтень» (1957), ода «Пісня про Україну» (1960) та ще
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одна опера на сюжет Т. Шевченка «Назар Стодоля» (1960).
Крім цього, К. Данькевич створив низку вокально-хорових
та вокально-симфонічних плакатно-ідеологічних компо
зицій і пісень.
1957 року К. Данькевича обрали на Другому всесоюз
ному з’їзді композиторів секретарем та членом правління
СКСРСР. Композитор став лауреатом Державної премії
УРСР ім. Т. Шевченка (1978). У доробку музиканта понад
150 творів, він є автором багатьох камерно-інструменталь
них творів, хорів, романсів, пісень. Написав музику до по
над двадцяти театральних вистав, кінофільмів. Помер
К. Данькевич у Києві 24 лютого 1984 року. Уже після смерті
композитора його опера «Богдан Хмельницький» в автор
ській редакції Є. Станковича з великим успіхом була по
ставлена на сценах Донецького (2005) та Київського (2006)
оперних театрів.

Непроста доля випала «Богданові Хмельни
цькому». Твір одразу ж визнали однією з найкращих
українських опер повоєнного часу. Він став і залишається
репертуарним як для оперних театрів, так і для концерт
них виконавців. Це - монументальне героїко-епічне поло
тно в чотирьох діях, написане в стилі народної драми.
Музика опери була тепло прийнята слухачем і вже понад
півстоліття не змовкає на українських сценах та концерт
них естрадах.
Опера К. Данькевича різнопланова, з величезною
кількістю персонажів, які отримали різнобічні характерис
тики — від глибоко психологічних до плакатно-зображаль
них. Тут наявні також масштабні народно-хорові, побутові
й танцювальні сцени. Твір виявився дещо перевантаженим
значною кількістю різноманітних героїв та їх ситуативно
відмінних характеристик, а також великими скупченнями
вставних масових сцен. Це спричинило певну затягнутість
опери. Композитор постійно вдосконалював свій твір,
упродовж усього життя вносячи правки та роблячи купю
ри.
Врешті
1966 року
оперу
переінструментував
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Б. Яровинський, а 1977 року К. Данькевич зробив іще одну
редакцію
опери,
відзначену Державною премією
ім. Т. Г. Шевченка. Та у сезоні 2005 - 2006 року було здійс
нено постановку твору Донецьким оперним театром імені
А. Солов’яненка в оновленій редакції (постановники
М. Василенко та В. Вовкун, автор нової музичної редакції
Є. Станкович) зі значними купюрами та деякими вставни
ми номерами. У цій версії «Богдан Хмельницький» під
твердив своє високе реноме однієї з найбільш вдалих укра
їнських опер другої половини XX ст.
1957 року була поставлена Fе$( «Мил(*(» (1955)
Г. М(7б $ 3и - одна з найкращих українських опер,
присвячених темі Другої світової війни. Твір Г. Майбороди
вирізняється багатою й щирою мелодикою і лаконічним,
не переобтяженим подіями лібрето. Відразу після
прем’єри ця опера почала свою тривалу - на довгі десяти
ліття - сценічну кар’єру. Сюжет із недалекої історії - жит
тя одного із сіл Закарпаття в 1939 - 1945 роках. У центрі образ молодої дівчини Милани, яка водночас скромна,
морально чиста й ніжна сільська дівчина, і стійка, мужня й
незламна у боротьбі підпільниця. Милану оспівує компо
зитор як символ України, уособлення найкращих рис її на
роду. У музичній мові переважає ліричність та щирий ме
лодизм висловлювання, акцент робиться на мобільні в
драматургічному відношенні аріозні номери. Важливу
роль відіграють хорові сцени, які формують національно
окреслене тло дії. Композитор не цурається залучати до
опери елементи сучасного пісенного фольклору Закарпат
тя, використовувати його інтонації у звичних оперних фо
рмах. Водночас опера тлумачиться симфонічно, тут наявні
також масштабні оркестрові епізоди (інтродукція, перша
дія, фінал другої дії, постлюдія). 1981 року Г. Майборода
здійснив другу редакцію опери, усунувши деякі хиби ліб
рето, що забезпечило творові подальший стійкий сценіч
ний успіх.
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Значними досягненнями української опери лірично
го та лірично-побутового спрямування стали твори «Свіччине весілля» (1948) М. Скорульського та «Лісова пісня»
(1957) В. Кирейка.
З’являлися на сцені також нові оперети україн
ських авторів. Згідно з природою жанру, тут велику вагу
має актуальність, зрозуміла слухачеві дотепність та поле
гшений характер музики. З цього погляду найвиразніши
ми творами стали «Золоті ключі» (1947) К. Данькевича,
«З-за гори кам’яної» (1946) Б. Крижанівського, «Трембіта»
(1949) Ю. Мілютіна та «Червона калина» О. Рябова (1954).
На жаль, яскраві пісенні й танцювальні номери написаних
у ті роки оперет поєднувалися із гумором виразно шовініс
тичного звучання та агітковими сюжетами. Нині ці твори
відійшли в минуле і ставляться лише іноді в театрах Пів
дня та Сходу України.

10.11.

ПіA н і

т а N о ро @ і т @ о рO

Дотримуючись партійних настанов, композитори й
надалі писали чимало музики плакатно-ілюстративного та
лірико-зображального характеру. Першою чергою, це були
пісні та твори хорових жанрів (нерідко вони здобува
ли широку популярність завдяки тому, що звучали з кіно
екрану). Серед таких назвемо широко люблені в народі,
надзвичайно мелодійні й цікаві за виразовими засобами
пісні «Ти любов моя» Г. Жуковського, «Колгоспний
вальс», «Київський вальс», «Ми підем, де трави похилі»,
«Пісня про рушник» П. Майбороди, «Як на дальнім небо
схилі» А Малишка.
Суперечливі процеси тривали в царині побутової
музичної культури. Тривало переслідування (тепер пе
реважно на ідеологічному рівні) молоді, яка цікавилась
західною культурою, особливо джазом та новітньою попмузикою. Та все-таки впливи цих останніх на музичну
культуру України ставали з кожним роком усе помітніши-
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ми. Так, наприклад, найкращі пісні та романси А. КосАнатольського - як-от «Осінній вальс», «Не співай про
любов, соловей», «Ой якби я голосочок соловейка мала»
та ін. — виразно позначені впливами побутової розважаль
ної музики 1930 - 1940-х років.
З кінця 1950-х років усе більше зацікавлення у твор
чих колах починає викликати традиційний україн
ський фольклор (надто ж його найдавніші пласти),
який став міцною опорою в пошуках нових засобів та форм
виразності, особливо в музиці (твори В. Кирейка,
Л. Колодуба, М. Скорика, Л. Грабовського та ін.).
Ілюстрацією показових тенденцій саме цього перехі
дного кількаліття можуть слугувати «Чотири українські

народні пісні» ор. 6 для хору з оркестром
Л. Грабовського, написані 1959 року. їх автор, компози
тор Леонід Олександрович Грабовський народився

28 січня 1935 року в Києві. Навчаючись у школі, виявив не
абияке зацікавлення широким колом гуманітарних дис
циплін, зокрема й музикою. По закінченні школи вегунив
на економічний факультет Київського державного універ
ситету імені Т. Шевченка, успішно закінчивши його
1956 року. У роки навчання в університеті все більше ціка
виться музикою, відвідує концерти й оперні вистави,
врешті вступає у Київську консерваторію. Навчання в кон
серваторії закінчив 1959 року й був прийнятий до аспіран
тури при ній (закінчив 1962-го). Дипломний твір
Л. Грабовського «Чотири українські народні пісні» отри
мав першу премію на Всесоюзному конкурсі молодих ком
позиторів (Москва,
1962) і був високо оцінений
Д. Шостаковичем.
Л. Грабовський був одним з учнів класу композиції
Л. Ревуцького (1954 - 1956 років) та Б. Лятошинського
(1956 - 1962 роки). Уже в роки навчання посилено вивчав
зарубіжну музику XX ст. - до цього фактично табуйований
предмет для студентів, - цікавився новинками сучасної
музики. По закінченні консерваторії почав плідно експе-
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риментувати з сучасними композиторськими техніками.
Разом із композиторами В. Сильвестровим, В. Годзяцьким,
В. Загорцевим, диригентом І. Блажковим сформував у Ки
єві гурток, що займався вивченням та пропагандою музич
ної культури і композиторської творчості XX століття (так
звані київські авангардисти). У 1961 - 1963 і 1967 1968 роках працював викладачем у Київській консервато
рії. З початком «епохи застою» (від середини 1960-х років)
композиції та творча позиція Л. Грабовського починають
усе більше конфліктувати із пануючим у композиторсько
му середовищі «радянським» дискурсом. У ці роки він
спорадично виступає зі статтями та як перекладач і попу
ляризатор наукових праць західноєвропейських музикан
тів (Е. Кшенека, Г. Єлінека, Ю. Хомінського). Від середини
1960-х до початку 1970-х років працював над усталенням
принципів
оригінального
способу
компонування,
названого ним самим «структурним мінімалізмом».
Згодом перейшов до своєрідного різновиду змішаного
стилю, назвав його «стилістичною модуляцією». У 1970 —
1980-ті роки починає писати щораз більше оформлювальної музики, зокрема для театру й кіно.
1981 року Л. Грабовський виїхав до Москви, де за
ймався компонуванням музики, перекладами та редагу
ванням часопису «Советская музыка». 1989 виїхав на за
прошення Українського музичного товариства (в Америці)
до США Тут уклав і видав українсько-англійський та анг
лійсько-український словник. У 1990 - 1994 роках був ком
позитором-резидентом при Українському Інституті Аме
рики в Нью-Йорку (США).
У доробку Л. Грабовського - дві опери («Ведмідь»,
1963; «Пропозиція», 1964), низка великих творів для сим
фонічного оркестру, серед яких три симфонії (1973; 1975;
1977), мелодрама для читця, двох хорів, органа і оркестру
«Море» (1964 — 1970, уперше виконана в Роттердамі
1971 року), «Симфонічні фрески» (1961), «Гомеомор
фія IV» (1970), «Musica mundana» (1970), симфоніялегенда «Вечір на Івана Купала» (1976), симфонічна елегія
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«Ворзель» (1992); камерні композиції для різних складів,
зокрема два струнні квартети (1958; 1980), «Маленька ка
мерна музика» (№ 1 - 1966; № 2 - 1971), «Константи» для
11 інструментів (1964 - 1966), «Візерунки» для гобоя, арфи
і альта (1969), «ConcerŒo misŒerioso» для 9 інструментів
(1977); п’єси для сольних інструментів, вокальноінструментальні та хорові твори, музика до кінофільмів,
електронна музика.
Новим і доволі сміливим кроком молодого автора
стало винесення у назву твору слова «українські». Назва
«Чотири українські народні пісні», дана молодим автором,
сприяє апріорному формуванню наставляння слухача на
сприймання національно увиразненого твору. Характер
музики повністю цьому відповідає. Ідеться не про циту
вання фольклорного матеріалу чи вибудовування квазіфольклорних тематичних алюзій. Композитор вкраплює у
тканину твору змодельовані ним мелодико-гармонічні та
ритмічні одиниці, які «допомагають» слухачеві розпізнати
національний характер музики. Дещо слабшою з музично
го погляду видається четверта частина твору (за автором пісня), у якій використовуються особливості жанру та рит
мічні ремінісценції західноукраїнських коломийок. Дати
однозначне жанрове визначення «Чотирьом українським
народним пісням» фактично неможливо: це щось середнє
між кантатою, вокально-симфонічною поемою та сюїтним
циклом. Розвиток, незважаючи на формальну чотирискладовість і куплетну варіаційність кожної з частин
(пісень), наскрізний. Композитор спробував у цьому творі
відійти від випробуваних штампів і залишити основним
засобом організації форми неточне повторення матеріалу
вступу та застосування методів темброво-колористичної
драматургії. Ці засоби виконують покладену на них функ
цію, створюючи ефект обрамлення, а також скеровують у
потрібне русло активність слухача. Зрозуміло, що цілкови
то відійти від штампів традиційної творчості 1950-х років
авторові не вдалося. Є тут і оспівування «вільної» праці, і
славних ратних подвигів, і вказаного партією світлого
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майбуття. Та це, все-таки, більше стосується літературного
тексту і вдало долається в музиці, яка характеризується
вільним тональним розвитком та використанням так зва
ного «змішаного жанру» (один із перших зразків в україн
ській музиці цього відродженого в XX столітті барокового
принципу). Про міру довершеності й новаторства твору
може свідчити той факт, що «Чотири пісні» донині вивча
ються як обов’язковий твір у курсах музичної літератури
музичних коледжів та історії музики музичних академій.

10.12. УA т а R [ н н я A O A т [ V O
V B S O W н о X св%Gи
Упродовж 1940 - 1950-х років остаточно віддагодилася система сFец%(ль* ї музич* ї св%Gи, склавшись як
трирівнева структура: музична школа (дитяча, а таких піс
ля закінчення війни функціонувало 87, чи вечірня - зага
льної музичної освіти для дорослих) - музичне училище консерваторія. При цьому музичні училища (спершу їх бу
ло 15) відкрилися в усіх більших обласних центрах України
(у деяких областях їх згодом стало по кілька). З метою по
ширення музично-культурних знань та навичок, а також
виховання працівників мережі будинків культури та клубів
було створено мережу училищ культури. Усі ці заклади да
вали, окрім спеціальної, також відповідну загальну (кон
серваторії - вищу університетського типу) освіту. Щоправ
да, система загальноосвітніх шкіл-семирічок швидко тран
сформувалася у восьмирічне, а згодом - десятирічне на
вчання, музичні ж школи зберегли з того часу й до сьогод
ні семирічний цикл навчання (є також рік підготовчого
навчання). Загальну музичну освіту можна було здобути
також у мережі музичних гуртків при загальноосвітніх
школах, музичних студіях та салонах. При деяких факуль
тетах консерваторій було організовано підготовчі факуль
тети з дворічним навчанням (для вокалістів та композито
рів). Були такі форми навчання, як вечірня й заочна
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(дистанційне навчання). Працювали також чотири середні
спеціальні музичні школи у Києві, Харкові, Львові, Одесі.
Тривала передвоєнна традиція функціонування так званих
«народних» навчальних закладів (зокрема й університетів
та консерваторій), яка поступово себе зжила.
Така ситуація в царині музичної освіти, а також зрос
тання кількості кваліфікованих музичних працівників
(педагогів, клубних працівників, виконавців та ін.) істотно
поліпшили становище із загальним музичним вихованням
населення, масовим музичним аматорством (так званою
«художньою самодіяльністю»), підняли рівень музичної
освіченості народу, не знявши, щоправда, проблеми заіде
ологізованості музичного мистецтва й культури.
Навіть за німецької окупації в Україні змогла відно
вити роботу мережа музичних шкіл, а також консервато
рій - у Києві, Львові, Одесі, діяли Спілка українських му
зик та Літературно-мистецький клуб у Львові, симфоніч
ний оркестр радіо в Києві. Негайно після звільнення з-під
німецької окупації школи і консерваторії знову поновили
роботу і з 1945 року почали випускати висококваліфікова
них фахівців.

10.13. ДОСЯГНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО
ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА
Незважаючи на значні й непоправні втрати у воєнні
роки серед українських музичних виконавців, теоретиків та
композиторів, їх лави поступово відновлювалися й попов
нювалися новими непересічними силами. Повернулися з
евакуації колективи оперних театрів, філармоній, уже
1945 року відновили роботу оперні студії Київської, Одеської
та Львівської консерваторій (а 1957 року було споруджено
нове спеціалізоване приміщення для Оперної студії Київ
ської державної консерваторії), почали концертувати солісти-виконавці та камерні колективи. Національне виконав
ське мистецтво було представлене в ті роки такими знани
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ми колективами, як Державна академічна хорова капела
«Думка», Державний ансамбль народного танцю УРСР,
Державний український симфонічний оркестр, Державний
український хор (тепер - імені Г. Верьовки), Державна за
служена академічна капела бандуристів УРСР, Київська ка
пела бандуристів імені Т. Шевченка, Квартет імені
М. В. Лисенка, Українська національна хорова капела, хор
«Україна» (в Німеччині й Канаді) та ін. Виконавський
Олімп був прикрашений такими відомими іменами, як опер
ні - Н. Артамонова, Є. Беспалова, С. Венедиктова, 3. Гайдай,
Б. Гмиря, В. Горський, О. Грицак, М. Гришко, О. Гродзинський, 3. Дольницький, П. Кармалюк, І. Козловський,
М. Литвиненко-Вольгемут,
Л. Лобанова,
І. Маланюк,
О. Мартиненко, Є. Мірошниченко, К. Морозова, Р. Окіпна,
М. Ольховий, І. ІІаторжинський, В. Пекарський, Є. Поспієва,
Л. Рейнарович, І. Романовський, М. Роменський, Б. Руденко,
Л. Руденко, О. Руснак, М. Савченко, М. Скала-Старицький,
В. Тимохін, В. Тисяк, Н. Топчій, Є. Чавдар, І. Шведов;
опереткові - О. Бенцалева, Я. Геляс, Л. Дубовик, О. Кальченко, О. Карп’якова, В. Людмиліна, Г. Манько, Б. Паздрій,
І. Рубчак, М. Садовська, С. Стадниківна та ін. співаки; дири
генти Л. Брагінський, Я. Вощак, М. Канерштейн, О. Климов,
М. Колесса, І. Паїн, В. Пірадов, Н. Рахлін, К Симеонов,
В. Тольба, Л. іуркевич, органісти В. Бакєєва, А. Котлярев
ський; домрист та керівник ансамблю Г. Казаков; баяністи
В. Бесфамільнов, М. Різоль; режисер-постановник В. Блавацький. У важкі роки війни та по її закінченні з сольними
програмами виступали співаки О. Бандрівська, Б. Гмиря,
Д. Иоха-Березенець, Ю. Кипоренко-Доманський, О. Руснак,
М. Сабат-Свірська,
піаністи
Г. Левицька,
Т. Микиша,
В. Петров, Р. Савицький, С. Сапрун (молодший), скрипалі
О. Деркач,
Ю. Крих,
Р. Криштальський,
Я. Мегасюк,
Б. Чумаченко та ін. Відразу по закінченні війни відродилося
активне гастрольне життя, яке надалі координувалося дія
льністю 26 філармоній України.
У 1950-ті роки плідні тенденції розвитку українського
виконавського мистецтва продовжували розростатися. Усе
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частіше українські музиканти виїжджають з гаст
ролями за межі республіки, а після початку «хрущовської відлиги» - за кордон (хоч і спорадично), зокрема й
до Канади та США. Своїми виступами вони зуміли високо
піднести авторитет української музичної культури у світі.
Із середини 1940-хроків відновилося проведення вико
навських конкурсів, у яких брали активну участь
молоді українські виконавці. На Всесоюзних змаганнях
були
відзначені
зокрема
вокалісти П. Білинник,
В. Борисенко, Є. Смоленська, О. Суховіцина; скрипалі
О. Пархоменко, А. Штерн, піаністи Р. Гїндін, А. Лисенко,
В. Тасін; диригент К. Симеонов. Немало перемог здобули
українці й на закордонних змаганнях - 3. Христич у
Женеві;
Б. Руденко,
А. Кікоть,
Є. Мірошниченко,
В. Тимохін у Тулузі; В. Климов у Берліні, А. Лисий у Брюс
селі та ін. Частими гостями за кордоном були Державний
український народний хор (під керуванням Г. Верьовки) та
Державний ансамбль народного танцю УРСР (з 1955 року
під керуванням П. Вірського), які стали своєрідною візитівкою українського музичного мистецтва.
1950-ті роки справедливо вважаються тріумфом укра
їнського вокального виконавства. У переповне
них концертних залах відбуваються виступи П. Білинника,
М. Ворвулєва, Д. Гнатюка, А. Григор’єва, М. Гришка,
Ю. Гуляева,
А. Кікотя,
М. Кондратюка,
К. Лаптева,
Л. Лобанової, Є. Мірошниченко, Д. Петриненко, М. Роменського, Б. Руденко, Л. Руденко, Г. Сухорукової, В. Тимохіна,
К. Огневого, 3. Христич, Є. Чавдар, Я. Ялкут; дуету
П. Ретвицького та О. Таранця; тріо сестер Байко. Провідні
місця серед виконавців-інструменталістів СРСР
і надалі продовжують утримувати українські музиканти чи
вихідці з України. Варто назвати імена О. Бучинської,
О. Горохова,
В. Климова,
О. Пархоменко
(скрипка),
A. Лисенко, О. Снєгірьова (фортепіано), М. Бердиева (труба),
B. Антонова (флейта), В. Бесфамільнова (баян) та ін. Активно
гастролюють Тріо баяністів, Струнне тріо та Струнний квар607
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тет Республіканської філармонії, оркестрові та хорові колек
тиви. Музично-театральне й музично-концертне життя оста
точно стабілізується й набуває сучасних форм.
Загалом у 1950-ті роки спостерігаємо загальне підне
сення в Україні як композиторської творчості, так і музич
них виконавства, педагогіки та музикознавства. Немалою
мірою посприяла йому політика десталінізації, яку започа
ткував московський уряд після смерті И. Сталіна. Але
основною причиною стала потреба реалізувати величез
ний творчий потенціал, що нагромадився в народі нереа
лізованим упродовж нелегких воєнних років.
Запитання та завдання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте політичну ситуацію кінця 1930-хпочатку 1940-х років на українських землях.
2. Розкажіть про суперечливість умов розвитку україн
ської культури в умовах окупації.
3. Які суспільно-політичні чинники деформували вільний
розвиток української музичної культури в післявоєнний період?
4. Які музично-культурні установи та організації діяли на
окупованих українських землях у часи Другої світової війни?
5. Розкажіть про діяльність українських музикантів в умо
вах евакуації.
6. Які зміни музично-культурної інфраструктури відбули
ся в Україні у післявоєнний період?
7. Охарактеризуйте пісенну творчість українських авторів
(кінець 1940- 1950-ті роки).
8. Які симфонічні та вокально-симфонічні твори 1940 —
1950-х років стали яскравим внеском в українську музичнотворчу скарбницю? Дайте коротку характеристику цих творів.
9 Дайте характеристику музичної творчості українського
Руху Опору.
10. Охарактеризуйте музично-громадське життя України
в період Другої світової війни.
11. Які були досягнення української школи музичного
виконавства у 1950-ті роки.
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Теми для рефератів
1. Риси новаторства в опері Ю. Мейтуса «Молода гвардія».
2. Особливості музичної драматургії Третьої симфонії
Б. Лятошинського.
3. Репресії проти української музичної культури: 19451956 роки.
4. Українське музичне життя Генерал-губернаторства
(1941 - 1944).
5. Кантата-симфонія А. Штогаренка «Україно моя».
6. Сценічне
та
суспільно-культурне життя опери
К. Данькевича «Богдан Хмельницький».
7. Здобутки української музики для кіно: кінець 19401950-ті роки.

Опубліковані музичні твори
1. Вериківський М. Вибрані твори. - Т. 1 : Твори для сим
фонічного оркестру. Партитура. - К.: Муз. Україна, 1975.
2. Вериківський М. Вибрані твори. - Т. 2 : Твори для сим
фонічного оркестру. Партитура. - К.: Муз. Україна, 1975.
3. Вериківський М. Вибрані твори.- Т. З «Наймичка».
Опера на 3 дії 5 картин. Клавір. - К.: Муз. Україна, 1975.
4. Вериківський М. Вибрані твори - Т. 4 : Хори та пісні. К.: Муз. Україна, 1975.
5. Грабовський Л. Соната для скрипки соло. До мажор.
Ор. 8. — К. : Муз. Україна, 1972.
6. Данькевич К. «Богдан Хмельницький». Опера. Клавір. К.: Мистецтво, 1954.
7. Іщенко Ю. Два романси для голосу і фортепіано. Слова
С. Єсєніна. - К. : Мистецтво, 1965.
8. Кирейко В. Поема. Для скрипки і фортепіано. — К.:
Мистецтво, 1953.
9. КитастийГ. «Вставай, народе!». Твори для капели
бандуристів. Хори, солоспіви. - К.: Муз. Україна, 1996.
10. Клебанов Д. Квартети. Для двох скрипок, альта і віо
лончелі. — К. : Муз. Україна, 1970.

609

Мистецтво в лещатах політики

11. Клебанов Д. Симфонія № 2. Для симфонічного оркестру.
Партитура. - К. : Муз. Україна, 1982.
12. Клебанов Д. Симфонія № 3. Для симфонічного оркестру.
Партитура. - К.: Муз. Україна, 1969.
13. Козицький П. «Партизанська донька». Поема для сим
фонічного оркестру. Партитура. - К. : Мистецтво, 1963.
14. Козицький П. Сюїта (тема з варіаціями на башкирську
народну мелодію) ор. 22 для струнного квартету. Партитура. М.; Л.; К.: Держвидав, 1947.
15. Козицький П. Пісня возз’єднанн. Слова Г. Плоткіна. К.: Музфонд УРСР, 1947.
16. Козицький П. Народні пісні. Обробив для хору без су
проводу П. Козицький, — К. : Музфонд УРСР, 1952; К.: Держ
видав, 1956.
17. Козицький П. «Здрастуй, весно». Весняна кантата для
дитячого хору з фортепіано. — К. : Музфонд СРСР, 1952.
18. Козицький П. «В щасливий зростаємо час». Пісні для
дітей. — К.: 1959.
19. Колесса М. Симфонія №1 (соль-мажор). Партитура,—
К.: Мистецтво, 1966.
20. Колесса М. «Пісня про Героя Соціалістичної Праці
Федору Безуглу». Слова Ю. Кругляка. Мішаний хор без супро
воду.-Львів : Вільна Україна, 1949; К.: Мистецтво, 1950, 1952;
К.: Музфонд СРСР, 1951.
21. Колесса М. «Дума про Переяславську раду». Слова
І. Кутеня. Мішаний хор без супроводу. — К. : Мистецтво, 1953;
М.: Музгиз, 1954.
22. Колодуб Л. «Аркан» та «Троїсті музики» для фортепі
ано. — К.: Сов. композитор, 1961.
23. КолодубЛ. «Танець», «Мелодія». Для віолончелі і фор
тепіано. - К. : Сов. композитор, 1961.
24. Кос-Анатольський А. Вибрані романси та пісні, - К.,
1964.
25. Людкевич С. Вибрані хорові твори. - К. : Держ. вид-во
худож. л-ри, 1960.
26. Людкевич С. Вокальные произведения. Для голоса в
сопровождении фортепиано. - М. : Сов. композитор, 1975.
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27. Людкевич С. Солоспіви. Для голосу в супроводі фор
тепіано. — К.: Муз. Україна, 1969.
28. Лятошинский Б. Поэма Воссоединения. Для большого
симфонического оркестра. - М.: Музгиз, 1951.
29. Лятошинський Б. Третя симфонія. - К.: Муз. Україна,
1968.
30. Лятошинский Б. «Тарас Шевченко». Оркестровая
сюита из музыки к кинофильму. — М.: Музгиз, 1954.
31. Лятошинський Б. Тріо № 2 для фортепіано, скрипки і
віолончелі. — М.: Укриздат, 1944.
32. ЛятошинськийБ. Твори для фортепіано.- К.: Муз.
Україна, 1975.
33. Лятошинский Б. Украинский квинтет для фортепиано,
скрипки, альта и виолончели. - М.: Укриздат, 1943 (перша ре
дакція); М.: Музгиз, 1949 (друга редакція).
34. Лятошинский Б. Четвёртый струнный квартет - М.:
Музгиз, 1946.
35. Лятошинський Б. Сюїта на українські народні теми
для струнного квартету. - К. : Мистецтво, 1951.
36. Лятошинський Б. Слов’янський концерт для фортепі
ано з оркестром. — М.: Музгиз, 1956 (клавір); К.: Муз. Україна,
1973 (партитура).
37. Лятошинський Б. Сюїта з музики до трагедії
В. Шекспіра «Ромео і Джульетта». - К.: Мистецтво, 1956.
38. Лятошинский Б. «Гражина». Баллада для симфониче
ского оркестра. — М.: Музгиз, 1959.
39. Лятошинський Б. «На берегах Вісли». Симфонічна по
ема для оркестру. - К.: Сов. композитор, 1959.
40. Лятошинський Б. «Польська сюїта» для симфонічного
оркестру. — К. : Мистецтво, 1963.
Лятошинский Б. «Славянская увертюра» для симфо
нического оркестра. — М.: Музыка, 1964.
42. Лятошинський Б. Твори для фортепіано. - К.: Муз.
Україна, 1975.
43. Лятошинський Б. Сюїта для фортепіано, - К.: Мис
тецтво, 1964.
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44. Лятошинский Б. Украинские народные песни в обра
ботке для смешанного хора а капелла. — М. : Музгиз — Украин
ское государственное издательство, 1946.
45. Лятошинський Б. Хори на слова О. Пушкіна «Пори
року». — К.: Муз. Україна, 1971.
46. Лятошинський Б. Хори на слова Т. Шевченка. — К. :
Муз. Україна, 1971.
47. Лятошинський Б. Хори на слова О. Пушкіна. — К. :
Муз. Україна, 1971.
48. Лятошинський Б. П’ятнадцять українських народних
пісень в обробці для голосу і фортепіано. - М. : Музгиз, 1948.
49. Лятошинский Б. Украинские народные песни в обра
ботке для голоса и фортепиано. — М.: Укр. гос. изд-во, 1944.
50. Лятошинский Б. Пять украинских народных песен в
обработке для голоса и фортепиано — М. : Музгиз, 1945.
51. Лятошинський Б. Три романеи для високого голосу з
фортепіано на слова В. Сосюри. - К.: Муз. Україна, 1970.
52. Майборода Г.
«Милана».
Опера.
Либретто
А. Турчинской. - М.: Сов. композитор, 1960.
53. Майборода Г. «Арсенал». Опера. Либретто А. Левады
и А. Мальппко. - М. : Сов. композитор, 1962.
54. Майборода Г. «Лілея». Симфонічна поема за твором
Т. Шевченка. Друга редакція, 1947. — К. : Держ. вид-во образотв.
мистец. і муз. л-ри УРСР, 1957.
55. МайбородаГ. «Гуцульська рапсодія». — К.: Мистецтво,
1954.
56. Майборода Г. «Король Лір». Сюїта. - К. : Сов. компо
зитор, 1961.
57. Майборода П. Київський вальс. Слова А. Малишка. —
К.: Держ. вид-во образотв. мистец. і муз. л-ри УРСР, 1958.
58. Майборода П. Колгоспний вальс. Слова А. Малишка. К.: Держ. вид-во образотв. мистец. і муз. л-ри УРСР, 1958.
59. Майборода П. Ми підем, де трави похилі. Слова
А. Малишка. - К.: Держ. вид-во образотв. мистец. і муз. л-ри
УРСР, 1958.
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60. Мейтус Ю. Молодая гвардия. Опера. Либретто
А. Малишко. - М.: Музыка, 1971.
61. Ревуцький Л. Концерт Фа мажор для фортепіано з ор
кестром. Клавір. - К.: Мистецтво, 1966; Партитура. - К : Муз.
Україна, 1971.
62. РевуцкийЛ. Увертюра к опере «Тарас Бульба»
(Лысенко — Ревуцкий). Партитура. - М.: Музгиз, 1952.
63. Ревуцький Л. П’ять українських народних пісень для
мішаного хору. — К.: Мистецтво, 1949.
64. Ревуцький Л. «Інтермеццо» для скрипки і фортепіа
но. - К. : Мистецтво, 1955.
65. Ревуцький Л. Балада. Для віолончелі і фортепіано.К.: Муз. Україна, 1971.
66. Рудницький А. 4 пісні про поневолену Україну
(ор. 26). - Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 1976,(Музична бібліотека. - Ч. 1 : Hasting on the Hudson: Henri Elkan
Music Publisher Co.)
67. Rudnitsky A. Ukrainian Spring Songs Suite op. 21 for
String Orchestra. - New York : Dimit Edition, 1942.
68. Rudnitsky A. Variations on a Simple Theme for Piano.
Op. 38. — Century City : Wimbledon Music Inc., 1984.
69. Rudnitsky A. Intrada e Fantasie for Violin and Piano.
Op. 46. - Hasting on the Hudson: Henri Elkan Music Publisher Co.,
1984.
70. Rudnitsky A. Concerto for Cello and Piano. Op. 29. - Hast
ing on the Hudson : Henri Elkan Music Publisher Co., 1985.
71. Rudnitsky A. Two Ukrainian Dances. Op. 36. - Hasting on
the Hudson : Henri Elkan Music Publisher Co., 1985.
'll. Rudnitsky A. Four Concert Studies on Ukrainian Folk
Songs for Piano. Op. 44. - Hasting on the Hudson: Henri Elkan Mu
sic Publisher Co., 1985.
73. Rudnitsky A. Divertimento («Italian Diary») for Piano.
Op. 42. - Hasting on the Hudson : Henri Elkan Music Publisher Co.,
1985.
74. Соневицький 1. Солоспіви. — К.: Муз. Україна, 1993.
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75. Шамо И Н. Украинская сюита: Для фортепиано. — М.;
Л.: Госмузиздат, 1951.
76. Шамо І. Гумореска. Для фортепіано. — К.: Музфонд
СРСР, 1955.
77. Шамо І. Н. Картини російських живописців. Сюїта для
фортепіано. - Вид. 3. - К.: Муз. Україна, 1973.
78. Штогаренко А. «Україно моя». Слова А. Малишка і
М. Рильського. Кантата-симфонія для мішаного хору, солістів і
оркестру. - К.: Музфонд УРСР, 1947.
79. Штогаренко А. «Партизанские картины». Концертсюита для фортепиано и симфонического оркестра. Партитура. —
М.: Сов. композитор, 1959; Клавир. - М.: Сов. композитор, 1961.
80. Штогаренко А. «Пам’яті Кобзаря». Поема для струн
ного оркестру. — К. : Сов. композитор, 1962.
81. Штогаренко А. «Пісня виборців». Слова I. Неходи.
Для мішаного хору і фортепіано. - К.: Музфонд УРСР, 1950.
82. Пісні та хори про Вітчизняну війну. — М. : Укрдержвидав, 1944.
83. Пісні українських радянських композиторів. - К.:
Держ. вид-во образотв. мистец. і муз. л-ри УРСР, 1957.
84. Співають сестри Байко. — К. : Муз. Україна, 1972.
85. Хорові твори українських радянських композиторів. К., 1951.

Вибрані літературні праці композиторів
1. Козацький П. Тарас Шевченко і музична культура. — К.,
1959.
2. Колесса М. Основи техніки диригування. - К.: Держ.
вид-во образотв. мистец. і муз. л-ри УРСР, 1960; К. : Муз. Укра
їна, 1973, 1991.
3. Лисько 3. Музичні форми. - Львів, 1942.
4. Лисько 3. Наука гармонії. - Львів, 1942.
5. Людкевич С. Дослідження. Статті. Рецензії: у 2 т.—
Т. 1.-Львів, 1999; Т. 2 - Львів, 2000.
6. Людкевич С. Матеріали для науки сольфежу і хорового
співу. - Краків ; Львів, 1942.
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1940-ві - 1950-ті роки

Рекомендована література
1. Архімович Л. Б. Шляхи розвитку української радян
ської опери. - К.: Муз. Україна, 1970.
2. Боровик М. К.
Український радянський камерноінструментальний ансамбль. - К.: Муз. Україна, 1968.
3. Борис Лятошинский. Воспоминания. Письма. Материа
лы : в 2 ч. / сост. Л. Грисенко и П. Матусевич; вступ, ст.
И. Бэлзы. - К. : Муз. Україна, 1985.
4. Бялик М. Л. Ревуцький. Риси творчості. - К.: Муз.
Україна, 1973.
5. Горюхіна Н Симфонізм Л. Ревуцького. - К.: Мистецтво,
1965.
6. Гордійчук М. Українська радянська симфонічна музи
ка. - К.: Муз. Україна, 1969.
7. Довженко В. Д. Нариси з історії української радянської
музики. — К. : Держ. вид-во образотв. мистец. і муз. л-ри
УРСР. - К. : Муз. Україна. - Ч. 1. - 1957; Ч. 2. - 1967.
8. Загайкевич М. П. Українська балетна музика. - К.:
Наук, думка, 1969.
9. Загайкевич М. С. П. Людкевич. Нарис про життя та
творчість. - К., 1957.
10. Історія
світової
та
української
культури
/ Греченко В. А., Чорний І. В., Кушнерук В. А., Режко В. А.К.: Літера ЛТД, 2002. - 464 с.
11. Історія української музики : у 6 т. - Т. 4 : 1917 -1941
/ Беляева М. В., Булат Т. П., Булка Ю. П., Гордійчук М. М.
та ін. - К. : Наук, думка, 1992. - 616 с.
12. Історія української музики : у 6 т. - Т. 5 : 1941 -1958
І Беляева М. В., Булат Т. П., Гордійчук М. М., Загайкевич М. П.
та ін. — К.: [б. в.], 2004. — 504 с.
13. Історія
української
радянської
музики
І Зінькевич О. С., Ляшенко І. Ф., Пясковський І. Б., ШреєрТкаченко О. Я. -К. : Муз. Україна, 1990.
14. Клин В. Українська радянська фортепіанна музика
(1917- 1977).-К.: Наук, думка, 1980.
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15. Копиця М. Симфонізм Б. Лятошинського: епоха, колі
зії, драматургія. - К.: Муз. Україна, 1990.
16. Лев Николаевич Ревуцкий. Статьи, воспоминания
/ сост. В. Кузик. — К.: Муз. Україна, 1989.
17. Нариси з історії української музики: у 2ч. — Ч. 2:
Українська радянська музика І Архімович Л., Каришева Т.,
Шеффер Т., Шреєр-Ткаченко О. — К. : Мистецтво, 1964.
18. Па&іишин С. Ігор Соневицький. - Львів, 1995.
19. Павлиіиин С. Композитор Мар’ян Кузан. — Львів, 1993.
20. Павлииіин С. Станіслав Людкевич. — К. : Муз. Україна,
1974.
21. Самохвалов В. Борис Лятошинський. - К.: Муз. Укра
їна, 1972, 1974, 1981.
22. Самохвалов В. Я. Черты симфонизма Б. Лятошинского. —
К.: Муз. Україна, 1977.
23. Співаник УІІА. Борці за волю України / Бобикевич О.,
Лаврівський Ю., Плешкевич О. та ін. - Львів : Меморіал, 1992. —
190 с.
24. Субтельний О. Україна. Історія. - К.: Либідь, 1991. — 512 с.
25. Терещенко А. Українська радянська кантата і ораторія
(1917-1945). -К.: Наук, думка, 1980.
26. Терещенко А. Українська радянська кантата і ораторія
(1945—1974). - К.: Наук, думка, 1975.
27. Тимофеев В. Д. Український радянський фортепіанний
концерт. — К.: Муз. Україна, 1972.
28. Феттіх Н.
Київський
щоденник
(З .XII. 194119.1.1942). -К.: Софія-А, 2004.
29. ФільцБ. Український радянський романс. — Наук, дум
ка, 1970.
30. Soroker Y. Ukrainian Musical Elements in Classical Mu
sic. - Edmonton; Toronto : Canadian Institute of Ukrainian Studies
Press, 1995.
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11. у СПІВТОВАРИСТВІ МУЗИЧНИХ
КУЛЬТУР ЄВРОПЕЙСЬКИХ НАРОДІВ
(1960 - 1980-G% РОКИ)

11.1. ХB д о ж н я Q B R P т B ра
В КОНТЕКСТІ «ШІСТДЕСЯТНИЦТВА»

1961 року очільник КПРС М. Хрущов розпочав черго
ву хвилю десталінізації СРСР. Вона безпосередньо
торкнулася сфер науки, освіти, культури та мистецтва.
В Україні з ініціативи М. Хрущова 1961 року було урочисто
відзначено соту річницю з дня смерті Т. Шевченка. Відразу
ж розпочалася підготовка до відзначення 150-річчя від дня
народження поета, відкрито чимало пам’ятників Т. Шевченкові,
зокрема й Москві та Вашингтоні. Урочисто проведено Дні
української культури в Москві, побачили світ цінні книж
кові та нотні видання (зокрема ювілейне академічне повне
зібрання літературних творів Т. Шевченка у шести томах
та низка нотних видань творів на слова поета), засновано
спеціалізовані республіканські видавництва «Мистецтво*
із редакцією нотної літератури, а згодом - «Музична Укра
їна». 1961 року було засновано найвищу національну дер
жавну нагороду в галузі літератури, журналістики і мисте
цтва - Республіканську премію імені Т. Г. Шевченка
(з 1969 року Державна премія УРСР ім. Тараса Шевченка,
з 1992 року Державна премія України ім. Тараса Шевченка,
нині Національна премія України ім. Тараса Шевченка).
Поступово почали повертатися до національної культури
заборонені до того імена репресованих діячів культури,
літератури, мистецтва 1920 - 1940-х років, а також заборо
нені в УРСР імена діячів національної культури, які емігру
вали з Радянської України. З’явилася ціла плеяда молодих
діячів літератури та мистецтва, що гідно репрезентувала
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У співтоваристві музичних культур європейських народів
українську культуру на найвищому світовому рівні.
Сприяння в деяких починаннях так званому «рухові шіст
десятників» з боку КПУ було своєрідною ідеологічно вмо
тивованою відповіддю на значні досягнення зарубіжних
українців у царині культури та гуманітаристики. У науці та
ким досягненням був вихід у світ «Енциклопедії україно
знавства», праць Д. Антоновича, О. Пріцака, В. Ревуцького,
Ю. Шевельова; у літературі - поява поезій членів НьюЙоркської групи, видання за кордоном творів репресова
них в Україні авторів; у мистецтвознавстві — «Історії україн
ського мистецтва» В. Січинського та «Української музики»
A. Рудницького; в архітектурі такими досягненнями стали
роботи Р. Жука та В. Денеґи; у скульптурі світовий розго
лос
здобула
пластика
О. Архипенка,
Ю. Крука,
Л. Молодожанина, М. Грицюка... До середини 1960-х років
українська культура збагатилася монументальними багатотомниками «Української радянської енциклопедії»,
«Історії українського мистецтва»; систематизованою книж
ковою серією «Українська народна творчість»; непересічною
поезією В. Симоненка, Л. Костенко, І. Драча, Д. Павличка,
B. Коротича, М. Вінграновського, В. Стуса, художньою про
зою В. Близнеця, Є. Гуцала, В. Земляка, Р. Іваничука,
Г. Тютюнника, І. Чендея; літературно-мистецькою критикою
І. Дзюби, М. Коцюбинської, Є. Сверстюка, І. Світличного;
новаторськими
музичними
творами
Л. Грабовського,
В. Губаренка,
Л. Дичко,
А. Караманова,
Л. Колодуба,
Б. Лятошинського,
В. Сильвестрова,
М. Скорика
та ін.
Світової слави зажила видана в далеких США (перший том
побачив світ 1964 року в м. Нью-Йорку) найфундаментальніша на той час праця українського етномузикознавства - десятитомне видання «Українських народних мело
дій» (охоплено 11 447 мелодій) Зіновія Лиська, над якою
автор працював від 1950 року аж до смерті, що настала
в червні 1969.
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1960 - 1980-ті роки
На жаль, період сприяння розвиткові національної
культури в УРСР тривав дуже коротко. Першою ознакою
відходу партійного керівництва на випробувані ленінськосталінські позиції став жахливий акт вандалізму, який
можна порівняти лише з вогнищем палаючих книг у наци
стській Німеччині 1934 року. У травні 1964 року, саме після
величних державних урочистостей на відзначення Шевченкового ювілею, українофоби прискіпливо підготували та
здійснили підпал однієї з найцінніших колекцій україні
ки - зібрання книг, рукописів і стародруків Державної біб
ліотеки Академії наук України (безпосередній виконавець
цього злочину С. Погружальський визнав свою провину
й... уникнув покарання). Уже в жовтні 1964 року в резуль
таті палацового перевороту був відправлений у відставку
найбільший критик Й. Сталіна та його епохи, автор супе
речливих, обмежених і не в усьому вдалих радянських ре
форм М. Хрущов. З цього часу розпочинається період по
ступової стагнації радянської держави, що відбилося в усіх
царинах життєдіяльності, зокрема й у музичній культурі.
ВУкраїні ж підіймається чергова хвиля наступу
на національну культуру.
З 1963 до 1972 року першим секретарем ЦККПУ був
П. Шелест. Він постійно обстоював інтереси України в Мо
скві. Цей націонал-комуніст боровся не тільки за повну ре
алізацію економічних, а й мовних та культурних прав
українців. Коли 1966 року почали впроваджувати загаль
нообов’язкову десятирічну освіту, він стримав подальшу
русифікацію школи. За його сприяння в Україні було від
крито п’ять нових університетів. Намагаючись досягнути в
Україні стану економічної та культурної автономності в
рамках СРСР за зразком держав-сателітів - Польщі чи
Чехословаччини, він усе-таки не міг подолати обмеженості
комуністичного світогляду й у низці принципових питань
часто
займав
позицію Москви. Так, наприкінці
1960-х років були піддані жорсткій несправедливій крити
ці непересічні романи «Собор» О. Гончара і «Чотири бро
ди» М. Стельмаха, оповідання І. Чендея, поезії Л. Костенко
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і В. Симоненка, художні твори А. Горської і Л. Семикіної,
фільми С. Параджанова і Ю. Іллєнка та інші твори. Невдов
зі й самого П. Шелеста було усунуто від влади, а приводом
слугувала його публіцистична книга «Україна наша радян
ська» (1970), у постулювався український різновид радян
ського патріотизму. Після цього настали роки всеохопної
ходи «брежнєвської» стагнації та поступового розпаду
СРСР, дещо загальмованого світовою енергетичною кри
зою 1973 - 1975 років, яка принесла правлячому режимові
додаткові матеріальні ресурси у вигляді нафтодоларів та
десятилітнє відтермінування негайного розвалу.
У шістдесяті роки зароджується широкий суспільний
рух за демократизацію держави та громадянські права,
який згодом отримав назву дисидентства. У 19601965-х роках в усіх більших культурних центрах України
спонтанно утворювалися гуртки та групи однодумців, які
ставили собі за мету сприяння розвиткові української
культури, зупинення русифікації, загальну демократиза
цію в державі. Не маючи організаційної єдності чи вироб
лених програмних засад, ці групи виявляли свої погляди
та прагнення в декларативних заявах і творчій діяльності.
Центрами цього своєрідного громадянського та мистець
кого відродження стали Київ та Львів. Ціла плеяда моло
дих мистців-«шістдесятників» стала обличчям українсько
го дисидентського руху: А. Горська, І. Дзюба, І. Калинець,
Л. Костенко, В. Симоненко, В. Стус, Л. Танюк. Старше по
коління було представлене такими велетнями духу як
М. Руденко та генерал П. Григоренко. Згодом на їхні пози
ції стало чимало представників молодшого покоління
громадських діячів та політиків, серед яких О. Бердник,
В. Мороз, А Пашко, Н. Світлична, Г. Снєгірьов, В. Чорновіл
та ін. Саме ці представники української культури стали пер
шими політв’язнями ери Л. Брежнєва, чимало з них по
трапило до сибірських концтаборів. Праця І. Дзюби
«Інтернаціоналізм чи русифікація?» (1972) стала моїутнім
поштовхом до боротьби з тоталітарним режимом як в
Україні, так і в середовищі еміграції.
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Друга хвиля ув’язнень та заслань до Сибіру протес
туючої інтелігенції припала на 1976 -1977 рр. і була
пов’язана з погромом Української Гельсинської групи.
У січні 1978 року світ сколихнула жахлива звістка: на Тара
совій горі в Каневі на знак протесту проти планомірного
нищення української культури та політики русифікації
спалив себе О. Гірник. Але боротьба за громадянські сво
боди в Україні тривала надалі, і перед у ній продовжували
вести найкращі представники інтелігенції зі сфер літера
тури, науки, театру та мистецтва.
Упродовж тих десяти років, коли партійну організа
цію в Україні очолював П. Шелест, сталося багато пози
тивних змін у музично-культурному житті:
істотно поліпшився стан фахового музичного шкільницт
ва, 1966 року засноване видавництво «Музична Україна*,
у якому було зосереджено увагу на виданні музичних тво
рів та музикознавчих праць українських авторів; збудова
но чимало концертних залів, зокрема й новочасний палац
культури і мистецтв «Україна». Змінилася репертуарна
політика колективів та філармоній: частіше почали вико
нувати українську музику - як сучасну, так і минулих сто
літь. Уперше за багато десятиліть - хоч і в дуже обмеже
ному обсязі - зазвучали твори українських композиторів
з-поза меж УРСР, а також почали входити в активний нау
ковий та концертний обіг твори (переважно хорові) україн
ських композиторів XVII - XVIII ст. Уперше опублікована
важлива праця українського барокового музикознавчого
спадку - «Граматика мусикійська» М.Дилецького (1970).
Було також здійснено величезну кількість записів націо
нальної музики для фондів Українського радіо та телеба
чення. З’явилися нові колективи виконавців, які незаба
ром стали флагманами національного виконавського мис
тецтва, - Камерний хор імені Б. Лятошинського, Державна
чоловіча хорова капела імені Л. Ревуцького, Симфонічний
оркестр Київської філармонії, Львівський камерний
оркестр, чимало інших.
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Музиканти і, передусім, композитори не брали надто
активної участі в декларативно-політичних акціях та акціях
протесту, примикаючи, утім, до широкого культурногромадського руху «пгістдестяників» і під тримуючи їхні іні
ціативи в царинах культури та мистецтва. У 1960-ті роки в
них уперше з’явилася можливість відносно вільно ознайом
люватись із сучасною музикою Заходу та писати твори, ви
йшовши з-під опіки партійних ідеологів. Треба сказати, що
кампанії періодичних нагінок та несправедливої критики
«з партійних позицій» траплялися й надалі, але це вже була
«дружня» критика, а не «політичні доноси». Велике про
гресивне зрушення було вже у тому, що критикували тепер
конкретні твори, а не творчість загалом. Чинов
ники не вимагали обов’язкової переробки творів мис
тецтва згідно з положеннями марксистської естетики,
фактично зникла також практика вилучень кри
тикованих творів із концертного життя та репертуару вико
навців. Критикованим авторам не заборонялося й надалі
творити за власним уподобанням без ризику бути превен
тивно покараними.
Ця відносна свобода творчості сприяла масовій появі
непересічних музичних творів, які стали окрасою сучасної
української музики. Це останні твори видатного симфоніс
та сучасності Б. Лятошинського, камерно-інструментальні,
оркестрові, вокальні твори та кіномузика М. Скорика,
оркестрові, камерно-інструментальні та камерно-вокальні
твори Л. Грабовського, оркестрові й камерно-інструмен
тальні твори В. Сильвестрова, вокально-хорові твори Лесі
Дичко та ін.
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11.2. НОВИЙ НАПРЯМ
У КУЛЬТУРНІЙ ПОЛІТИЦІ ПАРТІЇ
Автономістичні прагнення П. Шелеста, який мав мі
цну підтримку українських партфункціонерів, викликали
все більше невдоволення Москви, яка планомірно готува
ла його зміщення. У травні 1972 року В. Щербицький змі
нив П. Шелеста на посаді першого секретаря ЦК КПУ.
Новий очільник КПУ був переконаним партійцем із так
званого «дніпропетровського клану» (із цієї групи партноменклатури походив також генеральний секретар ЦК КПРС
Л. Брежнєв) і настільки вправним кар’єристом, що змісти
ти його, незважаючи на протести громадян та вимоги рядо
вих членів партії, не вдалося навіть М. Горбачову в роки так
званої «перестройки». В. Щербицький очолював республі
канську парторганізацію аж до жовтня 1989 р. 1973 року
він очистив партапарат республіки від прихильників
П. Шелеста (було виключено з партії близько 37 тисяч чле
нів) і запустив маховик репресій проти української культури.
Уособленням цієї політики КПУ став головний партійний
ідеолог В. Маланчук, який очолював усі ідеологічні кампанії
та розправи над опонентами режиму в перші роки прав
ління В. Щербицького. Наслідки «маланчукізму »
для української культури та мистецтва були дуже сумними.
Офіційний орган підрадянської цензури «Головліт» та не
офіційна партійна цензура налагодили діяльність, як у ча
си найжорсткішого тоталітаризму. З 1975 року було понов
лено цензурування навіть «Кобзаря» Т. Шевченка. Усі ми
стецькі твори, призначені для публічного виконання чи
відтворення, повинні були отримати для цього візу Головліту або ж схвалення відповідних партійних органів. Було
поновлено практику вилучення із суспільно-культурного
обігу критикованих партійними ідеологами творів літера
тури і мистецтва. Велетенського розмаху сягнула політика
русифікації: чимало літераторів, науковців, художників,
музикантів були вигнані з роботи «через націоналізм» і
залишились без засобів для існування. Багато з них згодом
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вимушені були покинути Україну в пошуках забезпечення
шматка хліба для себе і своїх родин. Емігрували як на За
хід (як відомий хормейстер та диригент В. Колесник), так і
на Схід (в Росію, як композитор Л. Грабовський, чи Вірме
нію, як етномузиколог В. Гошовський), де творча свобода
навіть у роки застою була незрівнянно більшою.
У царині музичної творчості з’явилося чимало
кон’юнктурних (часто досить майстерно
«виготовлених») композицій, написаних для
задоволення ідеологічних потреб партії та в розрахунку на
відповідні преференції у вигляді почесних звань, титулів,
нагород та премій, які ставали неодмінною умовою отри
мання вигідних посад чи кар’єрного росту. Часто ідеологіч
ні критерії помітно переважали художні, що спричиняло
появу великої КІЛЬКОСТІ музичного КІЧ}'. Цей кіч дбайливо
плекався та підтримувався партійними органами як ефек
тивна противага все більш відчутним впливам західної сер
йозної музики (е-музики) та якісних зразків масової музич
ної культури. Задля нейтралізації західних впливів були
засновані численні республіканські, обласні та районні
премії імені прокомуністичних чи компартійних діячів
(як-от Республіканська премія УРСР ім. М. Островського
чи Львівська обласна премія ім. О. Гаврилюка), конкурси
«патріотичної пісні», фестивалі «радянської пісні» та цілі
серії радіо- і телепередач на радянсько-партійну тематику.
Заохочувалось також масове «написання творів» до пев
них урочистих та пам’ятних дат із партійного та державно
го життя, або ж своєрідних творів-ілюстрацій актуальної
політики КПРС та радянського уряду. Саме так виникли
численні твори, присвячені 100-річчю від дня народження
В. Ульянова-Леніна (1970), 50-річчю утворення СРСР
(1972), черговим з’їздам КПРС та КПУ (1971, 1976, 1981,
1986), 1500-літтю м. Києва (1982), прийняттю конституцій
СРСР (1977 р.) та УРСР (1978), укладанню офіційно розрек
ламованих міжнародних договорів та угод (як-от договір
СРСР з Індією 1971 р.), візитів у Радянський Союз діячів
комуністичних та «робітничих» партій інших країн.
У музичному шкільництві та офіційно затверджуваних ре
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пертуарних переліках була обов’язкова графа - «твори ра
дянських композиторів».
Декларування відданості (щирої чи позірної) партій
ним ідеалам стало в УРСР і 970 - 1980-х років обов’язковим
для отримання офіційного визнання творчості митця.
Обстоювання альтернативних ідеологічних чи світоглядних
позицій було для композитора рівнозначно творчій смерті.
Саме так у другій половині 1970-х років партапаратники по
збавили роботи, можливості виконувати та публікувати
твори і врешті-решт змусили емігрувати до Польщі львів
ського композитора непересічного таланту А. Нікодемовича переконаного віруючого римо-католика. Видатний компо
зитор, співак та виконавець власних поп-композицій
Т. Петриненко (згодом лауреат Національної премії Украї
ни імені Т. Шевченка) змушений був із причин світогляд
ного характеру виїхати до Росії і тривалий час працювати в
Москві. Ситуація, що склалася в той період, стимулювала
появу композиторів-конформістів, багато з яких писали
твори двох різних Гатунків: для себе та своїх однодумців і
для партійно-офіціозного вжитку. Нерідко, будучи мораль
но задавленими затхлою атмосферою всюдисущого компа
ртійного диктату, композитори припиняли на певний час
творчу активність (як В. Годзяцький чи П. Ґерґелі) або ж
перепрофільовували свою увагу в суміжні сфери діяльності
(Л. Грабовський зосередив увагу на створенні нових редак
цій власних творів, написаних у попередні роки, а згодом на
діяльності науковця-гіереклздача; Д. Задор інтенсивно за
ймався музичною педагогікою та теорією і практикою орке
стровки; В. Флис спрямовував творчі зусилля на методичнопедагогічну музичну діяльність). Світової слави композитор-пісенник В. Івасюк трагічно загинув навесні 1979 року в
лісі під Львовом «за нез’ясованих обставин»... Відповідно
до чинних партійних настанов формувався репертуар виконавців-солістів та виконавських колективів, надто ж тих,
яким дозволялося виїздити на гастролі за кордон. Особливо
важкі часи для музичної (як, зрештою, для будь-якої іншої)
творчості настали на початку 1980-х рогів під час недовгого
перебування на чолі КПРС Ю. Андропова.
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11.3. «П[ р[ i B д о @ а » і н о @ а N @ O R я
НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ПІДНЕСЕННЯ
Партійний тиск почав спадати з 1987 року. Жахлива
трагедія на Чорнобильській АЕС стала тим каталізатором,
що неухильно активізував зростання пробудженої вибухом
масової громадянської активності народу. Вражаючі
внутрішньополітичні зміни сприяли активізації
прагнень творчої свободи в царинах культури та мистецтва.
Наприкінці 1987 року виникають та розгортають активну
культурницьку діяльність Український культурологічний
клуб у Києві та Товариство Лева у Львові. Згодом постають і
реалізують свої культурні програми товариства «Меморі
ал», «Спадщина», «Зелений світ», «Студентське братство»;
відновлюють свою діяльність заборонені в минулому біль
шовиками «Пласт», «Союз Українок» та інші громадськополітичні й культурницькі організації. У лютому 1990 року
відбулася установча конференція Товариства української
мови імені Т. Шевченка, а в серпні-вересні того самого ро
ку - перший з’їзд Міжнародної асоціації україністів. Легалі
зуються та організовують активну культурно-мистецьку ді
яльність незалежні українські церкви - Українська автоке
фальна православна церква та Українська греко-католицька
церква. Згодом реорганізовує свою діяльність Національна
всеукраїнська музична спілка (до цього - Музичне товари
ство УРСР), виникають нові організації композиторів - Ліга
українських композиторів та Асоціація «Нова музика».
Водночас зароджується й міцніє потужний фестивальний
музичний рух. Когорта українських музикантів-виконавців
починає масово виїжджати на гастролі за кордон, а Україну
частіше відвідують їхні зарубіжні колеги. Це сприяє пропа
ганді досягнень національної музичної культури за рубе
жем. Щораз більше зарубіжних студентів приїжджає здобу
вати спеціальну музичну освіту в Україну, а молоді україн
ські музиканти починають з’являтися на різноманітних фес
тивалях, майстер-класах, у робітнях та вищих мистецьких
закладах інших країн. Українська музична культура набуває
виразних рис сучасної європейської з усіма необхідними
атрибутами та інфраструктурою. А нова потужна хвиля му
зичної творчості найкраще ілюструє цю тезу.
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11.4. МB S O W н [ ж O т т я і т @ о рW іA т P
1960-х - п о W а т Q B 1970-х РОКІВ
Музичну творчість 1960 - 1980-х років можна умовно
розділити на два великі періоди: 1960-ті - початок
1970-х років та середина 1970-х- кінець 1980-х років.
Перший із них визначався як період опанування найнові
ших здобутків сучасної європейської музики та прагнення
композиторської молоді до радикального авангардизму.
Його результатом стало утвердження творчості україн
ських композиторів у числі найпомітніших представників
нової музики Європи та формування основ національного
варіанту музичного постмодернізму. Другий період харак
теризувався синтезуванням досвіду і здобутків вітчизняної
та зарубіжної музики другої половини XX ст. і синхронізу
вання їх із низкою тенденцій музичної творчості, виробле
них у середовищі післявоєнного європейського авангарду
й українських «шістдесятників». Поступово ці тенденції
розвитку вилилися в оформлення нової національної
постмодерної традиції, яка почала визначати обличчя
української музики в новоутвореній незалежній державі.
У 1960-ті роки українська музична культура почала
розвиватися набагато рівніше та планомірніше, ніж перед
цим. Ідеологічний тиск на композиторів певною мірою
зменшився або ж набрав більш прихованих форм. Утілення
відомої волюнтаристської тези М. Хрущова про необхід
ність «наздогнати та перегнати» Захід мало для роз
витку музичної культури неочікувані пози
тивні наслідки. В Україні було створено й розгалу
жено мережу культурно-освітніх закладів, відкрито спеці
алізоване музичне видавництво «Музична Україна»,
поновлено видання часопису «Музика», з’явилися нові
періодичні видання з проблем культури, на шпальтах яких
висвітлювалися актуальні питання розвитку музичного
мистецтва, зросла кількість навчальних закладів, що готу
вали спеціалістів із царини музичної культури. Українські
композитори, виконавці та музикознавці відновили безпо
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середні контакти з представниками музичних культур за
рубіжних країн і почали відвідувати різні заходи за кордо
ном без обов’язкового погодження з Москвою, українцям
із СРСР було офіційно дозволено контактувати з усіма
представниками української діаспори на Заході...
Саме в цей період за кордоном почали виконуватися
твори українських композиторів, які діставалися туди не
тільки через посередництво Міністерства культури. Частіше
почали звучати на концертах та залучатися до навчальних
програм твори зарубіжних композиторів XX ст. Спершу це
були композитори з «країн народної демократії», але неза
баром відбулися спорадичні виконання деяких творів про
відних представників авангардної музики сучасності.
Композиції зарубіжних авторів почали виходити друком у
видавництвах СРСР. Завдяки поступу в галузі аудіозапису
(довгограючі платівки та магнітозаписи) в Україну почали
потрапляти записи творів нової музики, а також таких ком
позицій, які в СРСР вважалися «ідеологічно невитримани
ми чи шкідливими», а тому були заборонені цензурою
(можна згадати долю аудіозаписів творів К. Пендерецького
та платівок Ґ. Ґулда, альбому «Темний бік Місяця» групи
«Пінк Флойд» чи рок-опери Е. Л. Вебера-Т. Райса «Ісус
Христос суперзірка», які потрапили в УРСР в одиничних
примірниках на оригінальних лонґплеях, але поширюва
лися в тисячах магнітофонних «піратських» копій). Напів
провідникові радіо- та телеприймачі удоступнили значній
частині населення УРСР безпосередній контакт з музич
ними та культурологічними передачами із зарубіжжя. Таке
зростання доступу до забороненої перед цим музичної ін
формації всемірно сприяло повноцінному розвиткові віт
чизняної музичної творчості та сучасних форм музичного
життя. Вистачило кількох років, щоб українська компози
торська школа стала однією з провідних у колишньому
СРСР, а твори численних її представників почали функці
онувати в Україні та за її межами на рівних із визнаними
авторитетами нової музики Європи.
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Поруч із майстрами української музики старших по
колінь - В. Борисовим, К. Данькевичем, Г. Жуковським,
М. Колессою,
А. Кос-Анатольським,
С. Людкевичем,
Б. Лятошинським,
Л. Ревуцьким,
В. Рибальченком,
М. Тіцом, А. Штогаренком - у 196(Ргі роки плідно працю
ють представники середньої генерації композиторів:
Ю. Знатоков, В. Золотухін, В. Кирейко, Г. і П. Майбороди,
І. Шамо. Саме на рубежі 1950 - 1960-х років на авансцені
української музики починає з’являтися наступне компози
торське покоління - В. Бібік, О. Білаш, Б. Буєвський,
Л. Грабовський, В. Губаренко, Леся Дичко, Ю. Пценко,
І. Карабиць, Л. Колодуб, Г. Ляшенко, В. Сильвестров,
М. Скорик, Є. Станкович та ін. Незважаючи на неприйняття
офіційними колами радикальних експериментів і прагнень
постійно оновлювати виразові засоби, що спостерігалися у
творчості молодшої генерації композито
рів, художня позиція останніх почала визнаватися допус
тимою. Проводилися творчі та наукові дискусії з питань
традиційного й новаторського, національного й інтер
національного, лунала гостра критика як на адресу представ
ників «традиціоналізму» й «академістів», так і «авангардис
тів» та «псевдоноваторів». Під впливом нової хвилі зацікав
лення надбанням фольклору формується цілий напрям при
хильників нового фольклоризму, який отримав з подачі мос
ковських музикознавців назву «нової фольклорної
хвилі». Представники цього напряму не були найприн
циповішими новаторами, але їхня творча позиція сприйма
лася як знакова. По-перше, новий фольклоризм сам вибо
ров собі «місце під сонцем» серед «дозволених» напрямів
творчих шукань. По-друге, це був напрям, виразно націона
льно маркований: у колишньому СРСР на місці безлико од
накових та схожих один на одного «радянських композито
рів» раптом з’явилися цілі національні школи
молодих представників «нової фольклорної хвилі» —
українська, російська, литовська, вірменська та ін.
Як значний прорив у партійній політиці культурної
автаркії та суворої регламентованості сприймалося мовча
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зне толерування з боку ідеологічної цензури творчості та
лановитих експериментаторів із числа молодшої генерації
композиторів, передусім В. Годзяцького, Л. Грабовського,
В. Загорцева, А. Нікодемовича, В. Сильвестрова, М. Скорика.
Успіхи авторів-шістдесятників отримали й формальне ви
знання: Л. Грабовський став Лауреатом Всесоюзного огля
ду творчості молодих композиторів (Москва, 1962),
B. Сильвестров - Лауреатом Міжнародної премії імені
C. Кусевицького (Вашингтон, 1967) та Міжнародного кон
курсу молодих композиторів «Gaudeamus» (Нідерланди,
1970). їхні твори - хай нечасто, але звучали з концертних
естрад та в радіопередачах. Творчість «шістдесятників»
знайшла своїх прихильників і за межами УРСР, а в особі
диригентів В. Балея та Дж. Шпіґельмана - ще й відданих
популяризаторів. На рубежі 1960 - 1970-х років українська
композиторська школа впевнено посіла належне місце в
колі провідних музично-творчих шкіл Європи.
Загалом можна сказати, що, незважаючи на істотний
ідеологічний тиск, українська музична культура розвивала
ся достатньо повнокровно та різнобічно. Музична творчість
українських композиторів представлена в цей період фак
тично повним спектром актуальних жанрів. Більшість із
написаних творів були виконані на концертах, у театрах та
вийшли друком. Правда, певна частина композиторів, тво
рчість яких не вписувалася в компартійні канони, немовби
залишалися «в затінку». «Незручні» твори не завжди вико
нувалися й не видавалися (або ж виконувалися чи видава
лися тільки спорадично), їх автори відверто ігнорувалися з
боку владних структур та в публічному музичному житті.
Музикознавці могли писати про творчість «незручних ав
торів», лише уникаючи декларування позитиву й насичую
чи свої праці рекомендованою ідеологами критикою. Так,
скажімо, Л. Грабовського критикували за використання во
рожої «радянській людині» додекафонії в... «Симфонічних
фресках», виконаних у розширено-тональній та атональній
техніках. Ця ситуація почала змінюватися на краще лише
наприкінці
1980-х років,
у розпалі
«перестройки»
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М. Горбачова. Подібна доля спіткала чимало творів
Б. Буєвського, Л. Грабовського, В. Годзяцького, В. Губи,
В. Загорцева, А. Нікодемовича, В. Сильвестрова.
Попри те, що значна частина музики була написана
українськими авторами до різних ювілеїв СРСР, КПРС та
рекламованих офіційною пропагандою урочисто відзначуваних в Радянському Союзі подій та партійних з’їздів і не
становила помітної художньої цінності, багато із написа
них у ті роки творів все-таки стали класикою українського
мистецтва сучасності.

11.4.1. Твори Бориса Лятошинського
Величезні здобутки були досягнуті українськими
композиторами в 1960 - 80-ті роки в усіх царинах творчос
ті. Особливо помітними виявились вони в симфоніч
ній музиці. У 1960-тіроки виникли 3в% сG(**%
симg *%ї Б. Л'G ши*ськ : (Четверта - 1963-го, П’ята
«Слов’янська» — 1966-го років). Монотематична драматур
гія тричастинної (частини звучать одна за одною attacca)
ЧеGве$G ї симg *%ї - гостро конфліктна. Твір насиче
ний максимально концентрованим тематичним матеріа
лом. В основі задуму - конфлікт іуманного й антиіуманного, суб’єктивно-особистісного, творчого начала з
об’єктивно-зовнішніми, упереджено ворожими образами.
Головною у творі є тема вступу до першої частини (інтона
ційно ця тема виводиться з одного з найвидатніших творів
композитора - фортепіанного циклу «Відображення»,
написаного 40-ка роками раніше). З цієї теми фактично ви
ростає переважна більшість подальших тематичних утво
рень, які стають основою для формування практично всіх навіть відмінних за змістом - музичних образів симфонії.
Для тематизму симфонії характерні гострі септимові інто
нації з хроматичними закінченнями мотивів, жорсткість
полігармонічних - часто квартової будови — вертикалей,
гострий драматизм тематичних зіткнень у процесі розвиткових трансформацій. Величезну роль у творі відіграють
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темброві характеристики окремих інструментів (наприклад,
бас-кларнета, труб, віолончелей чи дзвонів) та майже солююче усамостійнення партій деяких із них. Експозиція
всіх тематичних утворень тут поєднується з їх розвитком та
становленням. Цим досягається максимальна злитність
конструктивних елементів. Величезні сегменти поступаль
но розвиткового руху із завершальними кульмінаціями
ідуть один за одним. Філософсько-психологічним центром
твору слугує друга частина. Найвищою ж кульмінаційною
точкою драматургічного розвитку музики симфонії стає ре
приза фіналу. Ця кульмінація раптово обривається верти
калями звучань мідних і невблаганною темою вступу, яка
своєю антшуманністю брутально перемагає всіх і все. Після
могутніх перипетій запеклої боротьби композитор немовби
утверджує тезу, що боротьба - це і є життя, а воно, своєю
чергою, лише невеличкий епізод у вічному Часі, який ста
новить сутність Буття...
Розвиток симфонізму драматично-трагедійного пла
ну7, вищим досягненням якого стала одна з найдосконалі
ших
українських
симфоній Четверта
симфонія
Б. Лятошинського представлений
також
Другою
«Пам’яті товариша» для струнного оркестру й челести
(1966) та Третьою «Київською» (1972) симфоніями
А. Штогаренка, Третьою (1964) Б. Яровинського, першими
двома симфоніями (1962; 1965) В. Губаренка та Симфонією
для струнного оркестру (1964 - 1965) І. Шамо.
Об’єктивно-філософський підхід до осмислених у му
зиці образів виявляється в останній - П’'G%7 симg *%ї
(1965 - 1966) Б. Лятошинського. Це цікавий зразок конфлпстно-драматичного переломлення епічної традиції симфоні
чного мислення. Провідним у симфонії виступає образ напівлегендарного богатиря Іллі Муромця з давньокиівського
епосу, основою характеристики якого виступає поданий у
вступі давній наспів про Іллю та Калин-царя. Інтонаційною
основою тематизму симфонії автор обрав давні південнос
лов’янські та російські народні пісні - звідси й назва твору.
У процесі розвитку ці різні за характером і типом мелодико-
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гармонічної організації теми зближуються, трансформу
ються, розходяться. Головним засобом розвитку матеріалу в
симфонії стає поліфонія. Імітаційне та контрастне багато
голосся логічно поєднане із домінуючою лінеарністю мис
лення. Картину внутрішньої зосередженості та самоспогля
дання в другій частині цікаво вирішує композитор через
змалювання майже казкової краси присмеркового пейзажу
та картин балканської природи. Драматургічною вершиною
концепції є третя частина - могутній епічний образ народ
ного свята й веселощів. У цій частині інтонації вже відомої з
першої частини російської пісні переростають у величнотріумфальний святковий передзвін. Саме в П’ятій симфонії
Б. Лятошинський сягнув найбільших вершин оркестрової
майстерності та тембрової драматургії.
Поєднання насиченого драматизму із епікою кар
тинних образів та багатим використанням фольклорних
інтонацій у стилі нового фольклоризму притаманне, крім
П’ятої Б. Лятошинського, ще й симфонії-думі «Шевченкові
образи» (1964) Л. Колодуба, написаній до 150-річчя від дня
народження Т. Шевченка.

11.4.2. Творчість Льва Колодуба
Лев Миколайович Колодуб (народився 1 травня
1930 року в м. Києві) відомий не тільки як талановитий і
плідний композитор та блискучий знавець оркестру, а й як
авторитетний педагог та музично-громадський діяч.
Родина Колодубів відзначалася міцними зв’язками з музи
чним світом: професійними музикантами були мати компо
зитора, батьків брат та його дружина. Тому не дивно, що з
восьми років хлопчик почав відвідувати спеціальну музич
ну школу-десятирічку по класу скрипки. Але після смерті
батька сім’я перебралася до Харкова. Неподалік, у Прилу
ках жив і дідусь композитора. Саме в цьому місті хлопцеві
довелося пережити важкі воєнні роки. Після закінчення
війни Левко відновив навчання вже в Харківській музичній
десятирічці по класу кларнета. Поступово пробує свої сили
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в компонуванні. Одним із перших творів став марш для ду
хового оркестру. Саме тоді в майбутнього композитора по
чало формуватися стійке зацікавлення оркестровими темб
рами та музикою для оркестрових інструментів.
Вступивши до Харківської консерваторії, Лев поєд
нує навчання на історико-теоретичному та композитор
ському факультетах (клас М. Тіца), а також студіює гру на
кларнеті. Закінчує Харківську консерваторію в 1954-му ро
ці. Переважна більшість творів, написаних у студентські
роки, є політично вмотивованими, але вже в них спостері
гається увага до оркестрового письма, тембрової палітри
різних груп інструментів, їх виразових можливостей.
Серед ранніх робіт композитора варто виділити симфоніч
ну поему «Великий Каменяр», завершену до століття від
дня народження великого поета (1956).
Після завершення студій Л. Колодуб перебирається
до Києва. У столиці працює режисером на радіомовленні,
згодом — референтом із пропаганди у Спілці композиторів.
1958 року Л. Колодуб стає викладачем музично-теоретич
них предметів у Київському театральному інституті, а
з 1966-го починає викладати в Київської консерваторії
(з 1977-го — доцент, з 1985-го — професор). 1959 року компо
зитора приймають до СКУ. 1960-го з’являється один із найрепертуаршших і найпопулярніших творів Л. Колодуба «Українська карпатська рапсодія». Ця композиція висуває
Левка Миколайовича на чільне місце у співтоваристві
українських творців музики. Тут повного мірою виявились
характерні риси його стилю — міцна опора на фольклорні
інтонації, схильність до варіантно-варіаційного розвитку
матеріалу та колоритних оркестрових барв.
На гребені хвилі творчого успіху з’являється наступ
ний етапний твір Л. Колодуба — симфонія-дума «Шевчен
ківські образи», написана до 150-річного ювілею великого
Кобзаря. У ті роки композитор створив також низку соло
співів на слова Т. Шевченка, дві танцювальні сюїти (1961
та 1965 рр.), сюїту «Гуцульські картинки» (1967) та «Уро
чисту увертюру» для оркестру (1967). Ці твори виразно
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означили головне творче амплуа композитора — потяг до
яскраво образної, програмної симфонічної музики. Подіб
ними рисами позначена також його музика для театру.
У1960-ті роки митець часто виступає і як диригентінтерпретатор власних творів.
Л. Колодуб з кінця 1960-х років освоює все різномані
тніші жанри творчості. З’являються такі твори як балет
«Вічний вогонь» (1967), мюзикли «Місто закоханих»
(1968) та «Кохаю тебе» (1975), оперета для дітей «Пригоди
на Міссісіпі» (1967), опери «Дніпровські пороги» (1976),
«Незраджена любов» (1985) та «Поет» (1988 — 2001),
концерти з оркестром практично для всіх духових інстру
ментів, численні симфонії (до 2005 року - 10 симфоній),
сюїти та п’єси для оркестру Починаючи з 1970-х років ком
позитор зосереджується на викладацькій роботі в консер
ваторії і приділяє все більше уваги створенню музики для
духових інструментів та оркестрів духових інструментів.
Він пише також численні твори педагогічного репертуару
для струнних, духових та ударних інструментів, заповню
ючи зяючі прогалини в цьому виді творчості. Постійно ви
конуються також хорові та фортепіанні твори композито
ра, написані в 1980-ті — 2000-ні роки.
Окрему сторінку творчості Л. Колодуба складають
транскрипції, редакції та оркестрування творів українських
композиторів, у яких він сягнув великої майстерності. Серед
цих творів— Друга українська рапсодія (1952 та 1994) та
опера
«Утоплена»
М. Лисенка,
транскрипції
п’єс
М. Лисенка, В. Косенка, М. Коляди, редагування та оркест
рування опери А. Рудницького «Анна Ярославна - королева
Франції» (1995), оперети С. Жданова «Генуезькі серенади»
(1970), Концерту для фортепіано з оркестром М. Тіца (2000),
оркестровка «Псалмів Давида» Л. Ревуцького (2000) та ін.
Ураховуючи досягнення на творчій ниві та активну
музично-громадську діяльність, Л. Колодуба обрали дійс
ним членом Академії мистецтв України. 1994 - 1999 років
він був головою правління Київської організації СКУ. Нині
Л. Колодуб — голова Асоціації діячів духової музики Украї-
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ни Національної всеукраїнської музичної спілки, заслуже
ний діяч мистецтв України (1973), народний артист Украї
ни (1993), нагороджений державними орденами та почес
ними відзнаками. Він - лауреат державних премій, Націо
нальної премії України ім. Т. Г. Шевченка (2010). Компози
тор є автором 4-х опер та 4-х оперет, 3-х балетів, написав
понад 50 камерних композицій для дерев’яних духових
інструментів та ансамблів, понад 60 концертних творів для
духового оркестру та ансамблів мідних духових інструмен
тів, численні твори для фортепіано, скрипки, органа, хорові
та вокальні цикли, пісні та романси.

Симg *%'-3ум(
«Шевче*к%вськ%
б$(зи»
Л. К л 3уб( є програмним твором: у його основу покла
дено графічні та живописні роботи митців, присвячені
«Кобзареві» Т. Шевченка. Це зумовило певну картинність
розгортання образів. А на певною мірою уповільнену роз
будову цілого та вибудуваний на стильових засадах фольк
лорної епіки тематизм вирішальний вплив мала жанрова
специфіка композиції: симфонія-дума.
«Шевченківські образи» - масштабний циклічний
симфонічний твір, кожна з п’яти частин якого є відобра
женням конкретного емоційно-смислового змісту. Перша «Пролог», що виникла під враженням від відомого портре
та Т. Шевченка роботи В. Касіяна, - слугує своєрідною під
несеною увертюрою до симфонічної розповіді. Прообразом
другої частини («Мені тринадцятий минало») стала відома
картина пензля І. Іжакевича «Тарас-пастушок». Вона спов
нена тематично розмаїтим матеріалом, який, з одного боку,
характеризує світле й безхмарне дитяче сприйняття світу
(танцювальні й веснянкові інтонації), і, з другого, змальовує
глибокі й сумні роздуми молодого поета над сенсом життя і
складністю довколишнього світу (насичені, гостроекспресивні тематичні утворення). Музика третьої частини
передає емоційну напруженість і гостру експресію, навіяну
серією гравюр В. Кугкіна, у якій художник осмислює важку
долю українських селян-кріпаків. Тематизм частини та
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принципи його розвитку виразно асоціюються з музичною
основою народних голосінь та думного епосу побутової те
матики. Четверта частина «Борітеся - поборете!» перегуку
ється за змістом із славетною картиною М. Божія «Думи
мої...», у якій образ великого поета постає в усій своїй вели
чі, випромінюючи вольову рішучість та нерозривну єдність
із рідною землею. Ця частина слугує драматичною кульмі
нацією симфонії, сповненою високих і напружених інтона
ційних злетів та спадів, граничних гармонічних напружень
та зловісних передчуттів, якими насичуються перепочинко
ві моменти. Розгортання матеріалу шляхом почергових
змін нерівновеликих уступів епіко-драматичного звучання,
побудованих на принципі хвилеподібних нагнітань напру
женості з постійним її наростанням у напрямку до загальної
кульмінації, наштовхує слухача на пошук паралелей між
музичним мисленням композитора й принципами розгор
тання героїчних українських дум. У фіналі — «На Тарасовій
горі» - змальовуються картини всенародного вшанування
пам’яті великого поета в «сім’ї вольній, новій», оспіваній
ним у геніальних пророчих творах. Музичні образи фіналу
навіяні величним пам’ятником Тарасові Шевченку роботи
М. Манізера на Чернечій горі в Каневі. Музика частини
урочисто-святкового характеру, особливу увагу композитор
приділив темброво-колористичній стороні звучання, дуже
вдало підкресленій впровадженим в партитуру хоровим
акапельним співом.
Незважаючи на потяг до картинності й програмної
сюїтності, твір Л. Колодуба став одним із етапних у розвит
ку симфонічної музики. Композитор уперше в українській
симфонічній творчості послідовно опирається на викорис
тання ладово-інтонаційних формул та моделей розгортання
матеріалу, притаманних народному епосу. Інтонації україн
ських дум пронизують усю музичну тканину твору, слугую
чи головним стильовим об’єднуючим чинником художньо
го вислову.
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11.4.3. Пошуки нових шляхів
Шістдесяті- початок сімдесятих років приносять
українській музиці чимало ексFе$име*G(ль*их
симg *%ч*их Gв $%в, які - як бачимо з плином
часу— стали визначними досягненнями як вітчизняної,
так і ширше - європейської музики. Варто згадати симфо
нії № 1 «Rex» (1973) та № 2 (1975) Л. Грабовського, сим
фонії № 1 (1963 - 1974), № 2 (1965), «Спектри» (1965), № З
«Есхатофонію» (1966) та № 4 (1976) В. Сильвестрова, сим
фонію № 1 (1968) В. Загорцева, симфонію № 10 (1963), ци
кли симфоній № 11 - 14 «Совершишася» та № 15 - 16 «Іп
Amorem EŒ VivificanŒem» (1974), № 17 «Америка»
A. Караманова, симфонію «П’ять пісень про Україну»
(1974) І. Карабиця, симфонії №2 (1968) та №3 (1971)
Ю. Іщенка, симфонієту (1971), камерну симфонію № 1 і
перші дві симфонії (Sinfonia Larga, 1973 й «Героїчну», 1975)
Є. Станковича та деякі інші.
Створювалося також чимало творів для оркестру в
інших жанрах. І більшість із них позначена печаттю пошу
ків оновлення, прагнення до нестандартності й навіть не
звичності. Так, українські композитори у 1960-х роках час
то зверталися до j ( * $ у сIїGи. Було написано чима
ло сюїт на основі музики до кінофільмів та театральних по
становок. Виникали сюїти також як самостійні твори. Пока
зовими можна назвати такі майстерні та популярні твори,
як «Польську сюїту» (1962) Б. Лятошинського, сюїту
«В Польщі» (1962) М. Дремлюги, «Романтичну музику»
(1972) та «Сім композицій за Альбрехтом Дюрером» (1973)
B. Губи, оркестрові сюїти Л. Колодуба, «Метаморфози»
(1972) Лесі Дичко, а також сюїту для джаз-оркестру (1960)
А. Караманова.
Непересічна
$кесG$ в( сIїG( «Симg *%ч*%
g$ески» (1961) учня Б. Лятошинського Л. Г$(б вськ :
написана за циклом графічних творів Б. Пророкова «Це не
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повинно повторитися!». Високий гуманізм антивоєнного
пафосу поєднуються в цьому творі з викриванням жахіть
війни та трагедійною гострою експресією звучання. Сюїту
складають шість частин («Авторська передмова», «Триво
га», «У руїнах», «Мати», «Хіросіма», «Прокльон катам»),
до краю насичених експресією. У центрі уваги композито
ра - показ виключно негативних образів, сприймання
яких повинно спричинити в слухача моделювання почут
тів протесту та співчуття.
Окремі частини циклу поєднуються наскрізним роз
витком та добре продуманою системою лейтмотивів.
У творі використана величезна кількість градацій експре
сивних засобів виразності, що, до того ж, яскраво увираз
нюються завдяки майстерній та винахідливій оркестровці,
насиченій звукозображальними прийомами. Композитор
виступає в цій композиції як досконалий драматургпсихолог, який вільно моделює доступними музичними
засобами лінії довільних кульмінаційних піднесень і спа
дів, насичені темброві «плями» та фактурні розрідження,
необхідні - часто екстремально насичені експресією емоційні стани.
Незважаючи на гостру й несправедливу критику, якої
зазнали «Фрески» Л. Грабовського в середині 1960-х- на
початку 1970-х років, сюїта і нині залишається одним із
найбільш репертуарних творів української нової музики, а
її вплив на формування творчих особистостей вітчизняних
композиторів молодшої генерації важко переоцінити.
Продовжували з’являтися також
$кесG$ в%
F еми G( уве$GI$и. Однак із різних причин ли
ше небагато з цих композицій піднялися понад середній
мистецький рівень і тільки деякі стали справжніми твор
чими досягненнями. 1960 року закінчив перший в україн
ській музиці цикл симфонічних поем «Батьків
щина» М. Дремлюга (до циклу ввійшли поеми «Батьків-

639

У співтоваристві музичних культур європейських народів
щина», «Пам’яті героя», «Портрет дівчини» та «Рідні про
стори»). «Лірична поема» пам’яті Р. Глієра (1964)
Б. Лятошинського є одним із нечисленних зразків світлої
лірики в симфонічній творчості композитора. Музику тво
ру сповнює емоційно насичений потік інтонацій, споради
чно динамізований пристрасними настроєвими поривами
чи сплесками хвиль драматизму. Близькою до неї за зву
чанням стала поема «Пам’яті Т. Шевченка» (1963)
В. Губаренка. Тепло прийняла музична громадськість
симфонічну поему меморіального характеру «Пам’яті Коб
заря» (1960) А. Штогаренка, Поему для симфонічного ор
кестру (1961) В. Годзяцького, гостро трагедійну поему «Си
льніше
смерті»
(1963)
М. Скорика,
зосередженопсихологічну Поему пам’яті Б. М. Лятошинського (1968)
В. Сильвестрова.

Блискучим зразком концертних оркестрових жанрів
стала «Ук$(ї*ськ( к($F(Gськ( $(Fс 3%' №1» (1960)
Л. К л 3уб(. Усі чотири частини цього твору виконують
ся attacca й поєднуються за принципом контрастності.
Основою його стали фольклорні чи створені в народному
стилі авторські теми, за допомогою яких щонайповніше
виявляються особливості ладовості та ритміки традиційної
музики карпатського регіону, відтворюються темброві особ
ливості народно-інструментального виконавства. У насту
пні роки великої популярності в українських авторів за
жили ще й такі жанри концертної музики, як
власне концерт та триптих. Серед них кілька стали справді
видатними явищами музики для оркестру. Це «Гуцуль
ський триптих» (1965) та «Карпатський концерт» (1972)
М. Скорика, Симфонієта-концерт (1967) І. Шамо, «Україн
ський триптих» (1975- 1976) Г.Ляшенка та «ConcerŒo
misŒerioso»
пам’яті
Катерини
Білокур
(1977)
Л. Грабовського.
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11.4.4. Творчість Мирослава Скорика
Мирослав Михайлович Скорик - видатний україн
ський композитор, музикознавець, педагог та музичногромадський діяч народився 13 липня 1938 року в м. Львові.
Родина Скориків була репресована комуністами й 1947 року
вивезена на поселення в Анжеро-Судженськ Кемеровської
області в Сибіру, тому дитинство майбутнього композитора
минуло на чужині. Там він отримав перші уроки гри на
фортепіано в учениці О. Гольденвейзера В. Канторової та
почав вивчати гру на скрипці в політв’язня зі Львова
B. Панасюка. Лише 1955 року М. Скорик повернувся до
Львова і вступив на історико-теоретичний факультет Львів
ської консерваторії. Факультативно вивчав композицію.
Закінчив Львівську консерваторію 1960 року як музикозна
вець і композитор та аспірантуру при Московській консер
ваторії (1964) як композитор (клас Д. Кабалевського).
1963 року починає працювати викладачем у Львівській кон
серваторії (з 1989 знову працює в ній) та стає членом СКУ.
З 1966 року викладає композицію й теоретичні дисципліни
в Київській (до 1989 і з 1999, з 2000 - завідувач кафедри істо
рії української музики) консерваторії (нині - Національна
музична академія України імені П. І. Чайковського).
У 1967 році захистив кандидатську дисертацію, присвячену
розробці висунутої ним теорії ладової системи музики
C. Прокоф’єва. 1971 року стає доцентом, 1985-го-професором.
Уже в 1960-ті роки з’явилася низка творів, які зроби
ли ім’я М. Скорика широко відомим не тільки в Україні, а
й за її межами. Це цикл п’єс «В Карпатах» (1959), «Бурлес
ка» та «Блюз» для фортепіано, кантати «Весна» (1960) і
«Людина» (1964), «Гуцульський триптих» (1965) для сим
фонічного оркестру, музика до кінофільму С. Параджанова
«Тіні забутих предків» (1964) та естрадні пісні.
У 1970-ті роки ім’я М. Скорика вже постійно згадуєть
ся в переліках найкращих представників української му
зичної культури XX ст. Небувалої популярності зажили
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«Речитатив і рондо» для фортепіанного тріо (1969), оркес
трова сюїта з музики до вистави «Камінний господар» Лесі
Українки (1971), «Карпатський концерт» (1972) для сим
фонічного оркестру, партити № 5 для фортепіано (1975) та
№ 7 для духового квінтету (1999), токата (1978) для фортепі
ано. Він наполегливо працює як педагог і наставник моло
дих композиторів. Серед учнів М. Скорика - В. Зубицький,
І. Карабиць, О. Кива, І. Небесний, Є. Станкович, Б. Фроляк
та ін. Паралельно пише нові твори: партити, концерти для
скрипки, фортепіано, віолончелі з оркестром, 12 прелюдій
і фуг для фортепіано, п’єси для скрипки, фортепіано,
віолончелі, музика до театральних постановок та кіно.
Серед останніх творів М. Скорика широкого розголосу на
були перший духовний концерт «Реквієм» (1999), опера
«Мойсей» (2001), поема-кантата «Гамалія» (2003 - 2004) на
слова Т. Шевченка для хору й оркестру, Балада про Дніпро
для баритона з оркестром (2004), симфонічні поеми «1933»
та «Спогад про Батьківщину» (1994), літургія святого Івана
Золотоустого (2005) та низка псалмів для хору.
Важливою сторінкою творчої біографії М. Скорика є
робота над реставрацією та редагуванням творів класичного
музичного спадку. У цій ролі він звертався до фантазій із
Львівської табулатури XVI ст. (1973), опер «На русалчин
Великдень» («Русалчині луки») М.Леонтовича (1978),
«Купало» А. Вахнянина (1990), «Роксоляна» Д. Січинського
(1993), «Юнацької симфонії» М. Лисенка (1973), каприсів
Н. Паганіні (1993), пісень А. Берга та Ґ. Малера (2001) та ін.
Професор М. Скорик є Героєм України (2008), лауреатом
багатьох премій, зокрема й Державної премії УРСР імені
Т. Шевченка (1987), урядових нагород, заслуженим діячем
мистецтв УРСР (1969), народним артистом УРСР (1988). Як
музикознавець М. Скорик опублікував дві ґрунтовні моно
графії: «Ладова система С. Прокоф’єва» (1969) та «Струк
тура і виражальна природа акордики в музиці XX віку»
(1983). Він є автором загальновизнаної теорії 12-ступеневої
діатоніки.

1960 - 1980-ті роки
М. Скорик обраний дійсним членом Академії мис
тецтв України (2004), є художнім керівником міжнародного
фестивалю «Київ Музик Фест» та Почесним головою ИСКУ
(з 2010).
Відразу по написанні «К($F(Gськи7 к *це$G»
3л' $кесG$у визнаного майстра нового фольклоризму
М. Ск $ик( став окрасою репертуару багатьох симфоніч
них колективів. Багато в чому цей твір перегукується з на
писаним сімома роками раніше «Гуцульським триптихом».
Композитор використовує типові фольклорні інтонації кар
патського регіону в контексті виразно авторської музичної
мови (складні алеаторичні засоби, сонористичні ефекти,
серійна техніка). Виразність тематизму та принципи його
розгортання, характер оркестровки, тембрового колориту та
ритмічні моделі встановлюються й експонуються вже у
п’яти доволі стислих епізодах вступної частини (Moderate
rubato — Molto тепо mosso). Усі частини концерту викону
ються без перерви (attacca), що сприяє єдності сприймання.
Наступний розділ форми (Allegro moderaŒe) відкривається
новою темою, якою характеризується основний образ твору.
Тема розвивається, проходячи через численні варіантноваріаційні, темброві та метрико-акцентні трансформації, які
часом виливаються у стихію коломийкової танцювальності.
Наступна частина концерту (Andante rubato) має за основу
люблену композитором речитативну декламаційність. Ця
риса органічно поєднується із квазісонористичною грою
тембрів та знаковим тривожним промовлянням валторн,
труб та флейт. Перед очима слухача виникають породжені
сценами фільму С. Параджанова «Тіні забутих предків» чу
дові образи первісно-загадкової й величної природи, у якій
мусить знайти собі місце людина. В останньому розділі тво
ру (Allegro), який виникає дещо несподівано, танцювальну
енергію поборює звучання валторн, якими імітуються риту
альні награвання трембіт. Воно черіуеться зі смутним ім
провізаційно-задумливим звучанням цимбальних фігурацій. Ці активні й енергійні перегри поступово знову влива
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ються в бурхливу танцювальну стихію, яка й завершує твір.
В останній частині підводяться підсумки всього поперед
нього розвитку” виникають обриси тем із попередніх розді
лів, характерні звукотемброві комплекси та ритмоінтонації,
базовані на характерному звучанні гуцульського ладу
(мінор з високими четвертим та шостим щаблями). Твір
«цементується» наскрізною крещендуючою драматургією й
опорою на тематично-інтонаційні арки між розділами.
Цікавою знахідкою є використання натуральних тембрів
цимбалів та флояри. Розкута ігрова атмосфера, якою пере
повнений концерт, та своєрідність тембрових поєднань пре
красно «резонують» із народно-імпровізаційною манерою
виконавства українських горян. Цей концерт і нині звучить
надзвичайно свіжо й може слугувати прикладом чудового
поєднання в композиторській творчості сучасного й тради
ційного, професійного й традиційно-народного начал.

11.4.5. «Concerto Misterioso»
Леоніда Грабовського
Надзвичайно досконалим з погляду композиторської
майстерності і водночас показовим твором концертного
типу слід вважати «ConcerŒo MisŒerioso» (пам’яті Катерини
Білокур) для флейти, кларнета, фагота, античних таріло
чок, клавесина, арфи, скрипки, альта й віолончелі
Л. Грабовського. Натхнений красою малюнків народної
майстрині композитор, аби віднайти найадекватніїпі засо
би передачі отриманих вражень та емоцій у музиці, звер
тається до багатств народної пісні. Л. Грабовський транс
формує, зводить до своєрідного спільного знаменника кі
лька народних наспівів, аби отримати монолітний і пере
конливий звуковий матеріал. Він «винаходить» власний
алгоритм трансформації фольклорно-музичного матеріа
лу, і ця пісенна звукова основа стає цементуючим стриж
нем драматургічної концепції концерту.
Концерт є твором середнього розміру, але за тематич
ним насиченням може бути зіставлений із масштабною
симфонією. Конструктивно - це одночастинна компози
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ція, що формально є циклом із тридцяти фактурнотембрових варіацій, масштаб яких регулюється викорис
танням чисел ряду Фібоначчі. Музика розгортається з орі
єнтацією на кульмінаційну зону, яка накладається на так
звану «точку золотого перетину» (що припадає приблизно
на 394 - 396 такти). Кульмінація підкреслюється не стільки
насиченістю звучання, скільки щільністю подачі тематич
но-ритмічних утворень: безперервні ланцюжки тематич
ного матеріалу розгортаються водночас у чотирьох голосах
практично без огортання їх жодною «порожньою» факту
рою й без упину ритмічно видозмінюються, варіюються,
поєднуючись із використанням вибагливих засобів склад
ної поліфонічної техніки (ізоритмія та ізомелія).
Музично-пісенний матеріал твору дібрано й опрацьо
вано за спеціально розробленим способом з метою збли
ження мелодичних мотивів та фраз із близькою семанти
кою. Після проходження крізь фільтр алгоритму мелодії
втратили оригінальне структурне оформлення, перетворив
шись на набір мотивів, які, з одного боку, відбивають квінт
есенцію мелодики та ритміки первісного джерела, а з іншо
го — надаються до саморуху та «розцвічування» (техніка колорування) лише в сукупності та за умови об’єднання в
єдине ціле. Таємничість (jnisterioso!) звучання досягається
через максимальне використання сонористичних можливо
стей обраних інструментів та їх окремих поєднань.
У цьому творі Л. Грабовський демонструє варіант
формотворення,
наближений
до
використаного
В. Люгославським у «Ланцюгах». Ідеться про форму, базо
вану на «зчепленні» окремих сегментів («ланок ланцюга»),
що є водночас і мікрофагами розвитку, шляхом наповзання
одного шару фактури на інший (віддалену подібність мож
на бачити і в народному гуртовому співі з «накладанням»
закінчення фрази в однієї групи виконавців на початок на
ступної фрази у «більш жвавої» іншої групи!). Усе це поєд
нується з надзвичайною монолітністю характеру звучання,
метричної пульсації та абсолютної плавності й непомітності
темпових зрушень на суміжних відрізках, сприяючи драма
тургічній єдності твору.
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11.5. До A я г н [ н н я о рQ [ A т ро @ о X
V B S O W н о X т @ о рW о A т і в 1970-ТІ РОКИ
Справжній розквіт оркестрової, зокрема
симфонічної творчості українських композиторів
настає в 1970-ті роки. Є кілька причин цього явища.
По-перше, у 1960-ті роки було освоєно практично весь ар
сенал існуючих на той час жанрів та виразових засобів, ви
користовуваних у цій сфері. По-друге, саме оркестрова
(симфонічна та камерна) музика 1960-х - початку
1970-х років збагатила національну музичну культуру тво
рами, які вже на час їхнього написання сприймалися як
етапні та знакові. По-третє ж, в умовах ідеологічно-партій
ного диктату тільки оркестрові та камерно-інструмен
тальні жанри, не пов’язані зі словом, давали змогу авторам
створювати музику без огляду на потенційну ідеологічно
вмотивовану її інтерпретацію та наслідки такої інтерпре
тації для себе особисто. До того ж жанровий арсенал, що
існував на початок 1960-х років в українській музиці, був,
як на ті роки, надзвичайно скупим та консервативним,
а тому невпинно вдосконалювався та розбудовувався,
створюючи тим самим необмежені можливості для розма
ху творчої інтенції та художнього експерименту. Уже на
межі 1960- 1970-х років українські композитори творили
різноманітні «камерні симфонії», «музики», «диптихи» та
«триптихи», «медитації», «партити», «гомеоморфії»,
«спектри», «містерії» іт. ін. Упродовж 1970- 1980-х років
ця тенденція стала домінуючою.
Безперечно, від початку 1970-х років звичні для слу
хача симфонієти, симфонії та камерні симфонії з’являлися
й далі. У цих жанрах працювало чимало видатних особис
тостей, яким поталанило віднайти в нетрях симфонічної
музики сучасності свої неходжені стежки. У 1970-ті роки
написані останні симфонії А. Штогаренка, серед них № З
«Симфонічні казки» (1973) та № 6 «Біографічна» (1978),
цикл симфоній № 18 - 23 «Бисть» (1980; 1976; 1977 - 1978;
1978; 1980 та 1980) А. Караманова, також симфонії № 3 — 8
(1970, 1976, 1978, 1980, 1982, 1986) В. Бібіка, симфонія-балет
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«Ассоль» (1977) В. Губаренка, симфонія №3 «Зодіак»
(1977) Л. Грабовського, симфонії №4 (1976), №5 (19801982) та «Exegi MonumenŒum» на слова О. Пушкіна (1985 1987) В. Сильвестрова, симфонії № З «Я стверджуюсь» на
слова П. Тичини (1976), №4 «Sinfonia Lirica» (1977), №5
«Симфонія пасторалей» для скрипки з оркестром (1979),
камерні симфонії № 2 «Медитація» (1980) та № 3 (1982)
Є. Станковича, симфонії № 2 на українські народні тексти
(1976 - 1978) та № 3 (1980 - 1983) В. Загорцева, симфонії
N9 1 «П’ять пісень про Україну» (1974), № 2 (1977) та № З
(1978) І. Карабиця, симфонії N9 4 (1976) та №5 «Епічна»
(1985) і симфонієта (1981) Ю. Іщенка, симфонія-концерт
(1980), симфонії №2 (1977) та N9 3 «Дніпрові райдуги»
(1982) Г. Ляшенка, симфонії № 2 - 8 (1975; 1976; 1979; 1982;
1984; 1985; 1986) Б. Буєвського, симфонія № З «В стилі
українського бароко» (1980) та № 4 «Симфонія-86» (1986)
Л. Колодуба.

11.5.1. Творчість Євгена Станковича
Одним із чільних українських композиторів-симфоністів на початку 1970-х років став Євген Федорович Станкович. Народився цей видатний композитор, педагог та му
зично-громадський діяч 19 вересня 1942 року у Сваляві на
Закарпатті в сім’ї вчителів. Музику вивчав у музичній школі
у Сваляві та в Ужгородському музичному училищі. Певний
час був студентом музичного училища при Московській
консерваторії. 1962 року вступив на композиторський факу
льтет Львівської державної консерваторії (клас А. Солтиса).
Навчання перервала служба в армії. Після проходження
служби Є. Станкович продовжив навчання у Київській
(1965- 1970) консерваторії (клас Б. Лятошинського; після
його смерті — М. Скорика). У роки навчання створює багато
музики різних жанрів — п’єси для фортепіано, флейти і
скрипки, дві віолончельні сонати, струнний квартет, канта
ту та концерт для віолончелі з оркестром.
По закінченні навчання 1970 - 1976 років був редакто
ром, старшим редактором у видавництві «Музична Украї
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на». Від 1976 року перебував на творчій роботі.
У 1970-ті роки з’являються такі визначні твори композито
ра, як Симфоніста, чотири симфонії, Фантазія на теми укра
їнських, литовських і вірменських народних пісень, дві ка
мерні симфонії, квартет, третя соната для віолончелі з фор
тепіано, триптих «На Верховині» для скрипки з фортепіано,
дві п’єси для скрипки і віолончелі, Соната ріссоїа для скри
пки з фортепіано, п’єси для духових інструментів.
Є. Станкович провадить також активну музично-громад
ську роботу. Він- лауреат Державної премії УРСР імені
Т. Шевченка (1977), секретар СКСРСР, секретар правління
СКУ, а 1985 року був обраним до Верховної Ради УРСР.
У 1980-ті роки Є. Станкович вступає вже сформова
ним композитором-новатором. Його постійно цікавить те
атральна та кіномузика, балетний театр. 1979 року він пи
ше новаторську фольк-оперу «Коли цвіте папороть»,
пройняту духом прадавніх народних обрядів, танців та на
співів. До святкування 1500-літнього ювілею Києва (1982)
композитор написав балет «Ольга», згодом - балет «Про
метей» (1985). Тоді ж завершує роботу над одним із найдовершеніших творів - камерною симфонією № 3 (1982), яка
була відзначена премією Міжнародної трибуни компози
торів ЮНЕСКО.
У 1980-ті роки побачили світ численні симфонічні,
вокально-симфонічні та камерно-інструментальні компо
зиції Є. Станковича; він постійно звертається й до можли
востей балетного театру (фольк-балет «Майська ніч», 1986;
балет-пастиччо «Ніч перед Різдвом», 1990; балет «Вікін
ги», 1999). Балети композитора стали репертуарними, а їх
постановки постійно поновлюються чи здійснюються нові.
Оркестрові та камерно-інструментальні композиції нале
жать до найбільш виконуваних творів сучасної української
музики.
З 1988 року Є. Станкович почав працювати виклада
чем, а з 1998 року професором та завідувачем кафедри
композиції Національної музичної академії України імені
П. І. Чайковського. З 1997- він академік Академії мис
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тецтв України, 2009 удостоєний високого звання Героя
України. Композитор є лауреатом багатьох українських та
міжнародних премій і конкурсів, неодноразово відзначе
ний урядовими нагородами та орденами, почесними зван
нями заслуженого діяча мистецтв УРСР (1980), народного
артиста УРСР (1986). У 1989 - 1992 роках Є. Станкович був
першим секретарем СКУ, з 2005 - Головою, а з 2006 - співголовою правління НСКУ. З 2010 року - Почесний голова
ИСКУ.
Серед творів Є. Станковича слід згадати фольк-оперу
і 5 балетів, великі вокально-симфонічні композиції Каддиш-реквієм «Бабин яр», «Чорну елегію», «Хануку» на
теми єврейських пісень, «Панахиду за померлими з голо
ду», «Слово о полку Ігоровім» та «Нехай прийде царство
Твоє», 12 симфоній, увертюри, симфонієту, фантазії та по
еми для симфонічного оркестру, 10 камерних симфоній,
численні камерно-інструментальні твори, інструментальні
концерти, обробки народних пісень, духовні (серед них
Давидові псалми) та світські хори. Композитор є автором
музики до близько 100 кінофільмів, аранжувань творів ін
ших авторів, зокрема й редагування низки номерів з опери
К. Данькевича «Богдан Хмельницький».
Уже в ранній полістилістичній Симg *%єG%
(In modo collage) (1971) Є. Станкович показав себе зрі
лим майстром оркестрового письма. Наявність у творі ци
тат
та
алюзій
музики
великих
попередників
(Л. ван Бетховена, Ґ. Малера, Й. С. Баха, С. Прокоф’єва)
тільки надає йому свіжості та впізнаваності. Техніка оркес
трового письма практично бездоганна: ми відчуваємо, що
твір належить перу симфоніста за покликанням.
У подальшій творчості композитор вільно експеримен
тує як із формою симфонії, так і зі складами виконавців,
що дає змогу втілювати в цьому жанрі фактично безмежне
розмаїття образів та концепцій. У своїх одночастинні
симфонії - № 1 «Larga» та 4 «Ьігіса» Є. Станкович вда
ло трансформує форму сонатно-симфонічного циклу,
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використовуючи синтетичні властивості та внутрішні кон
трасти дібраного тематизму, у якому і фольклорний мелос,
і пісенні інтонації, і вибаглива квазісерійність, і сонористична монолітність вільно співіснують, виходячи на перший
план у необхідному розділі та беручи на себе функції його
формотворчої сили. Змінена, як це взагалі властиво сучас
ній оркестровій музиці, типова модель циклічної організа
ції дає змогу довільно поєднувати найвіддаленіші жанрові
(як у камерній симфонії № 1), стильові (симфонія № 5) та
семантичні (симфонія № З «Я стверджуюсь») моделі.
Так, надзвичайно характерною для авторського стилю
Є. Сганковича є симg *%' №4 «Ь%:%с(» (1977). Склад
ний психологічний світ сьогоденної людини в усій його
багатогранності став основною темою твору. Принцип
концертності, що використовується композитором як до
мінуючий практично в кожному наступному симфонічно
му творі, стає основою розгортання матеріалу. Усі транс
формації тематизму лежать у сфері ліричного начала - від
мрійливої пейзажності до «скрябінської» поривчастості.
Визначним досягненням сучасної української сим
фонічної музики стала G$еG' симg *%' Є. СG(*к вич(
3л' с л%сG(, х $у % $кесG$у «Я сGве$3jуIсь» на ві
рші П. Тичини (1976). Жанр твору є своєрідним сплавом
рис симфонії, сюїти й ораторії. Цикл складається з шести
частин: 1. Прелюдія; 2. Токата; 3. Канони; 4. Балада;
5. Речитативи; 6. Фінал. Уже ці назви свідчать про досить
виразні неокласицистичні жанровизначальні алюзії (варто
пригадати й назви частин першої камерної симфонії ком
позитора: 1. Preludes; 2. Ludus; 3. PosŒludio). Тема пафосу
національно осмислюваних революційних змін зумовила
використання таких неофольклорних прийомів, як залу
чення інтонацій дум та мелодекламаційних елементів у
партії баритона. Нові тенденції формотворення спостері
гаємо у структурній симетричності циклу (своєрідний
центр симетрії - четверта частина), багатому використанні
регламентованої алеаторики, сонорно-оркестрових зву
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чань та поліфонічних (часто - поліпластових із накладан
нями фактурних пластів, поліритмових структур та багато
голосних стрет) прийомів розгортання матеріалу. У Третій
симфонії Є. Станковича якнайповніше відбилися стильові
шукання та нові тенденції бачення художнього цілого в
українській вокально-симфонічній музиці 1970-х років.

Непересічною за художньою значущістю та майстер
ністю композиторської техніки є П’'G( симg *%'
Є. СG(*к вич( «Симg *%' F(сG $(ле7» (1980) для
скрипки й оркестру. У цьому творі композитор продовжує
усталену традицію тональної музики, у якій використано
виразну семантику алюзій національного обрядового фо
льклору і народно-інструментальної музики (імітування
характеру звучання сопілки, карпатських цимбалів та поя
ва веснянкового мотиву на 5/8 - дві шістнадцятий й чоти
ри вісімки - у партії солюючої скрипки у цифрі 120 і далі).
Але тональні орієнтири дуже мобільні й змінні, чимало
фрагментів написані в манері, близькій до вільно-ато
нальної. Структура твору далека від традиційно усталених
моделей. Симфонію названо двочастинною, хоча насправ
ді це великий монолітний одночастинний (обидві «части
ни» виконуються без перерви) твір, що організовується в
часі за законами музичної драматургії. Виразно простежу
ється членування форми цілого на два великі сегменти:
такти 1 - 368 та 369 - 591 (авторська нумерація тактів та
кож наскрізна). У часовому розгортанні умовна драматур
гічна межа на витриманому ферматованому фа-дієзі пер
шої октави перед Allegro «другої» частини маркує виразну
лінію членування форми фактично одночастинного твору
в точці «золотого перетину». Заявлена автором циклічність
походить радше із рапсодійних та шумко-думкових жанрів,
аніж із вишуканих неоромантичних симфоній. Єдність
драматургічної лінії розвитку виявляється і в наявності
«спільної» для обох частин кульмінації (тріумфального
звучання завершальний епізод симфонії, а також завдяки
взаємопереплетенням у ній тематично-тембрових компле
ксів та поспівок як із першої, так і з другої частини. Після
тріумфального звучання загальної кульмінації раптово
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з’являються маргінальні мотиви й розпочинається посту
пове всеохопне morendo, яке завершується (і завершує
твір) у двох останніх тактах симфонії стихаючим соло
скрипки на тлі флажолетів групи перших скрипок.
«Симфонія пасторалей», безумовно, є одним із най
кращих дотепер
написаних
симфонічних
творів
Є. Станковича, які вирізняються добре продуманою дра
матургією, обранням нестандартної форми, блискучим
опрацюванням мелодико-гармонічного матеріалу, багатою
палітрою оркестрових звучань.
Однією з вершин української симфонічної музики
стала також одночастинна Четверта симфонія для струн
них та мідних духових інструментів (1976) В. Сильвестрова.

11.5.2. Творчість
Валентина Сильвестрова
Видатний український композитор сучасності Вален
тин Васильович Сильвестров народився у м. Києві
ЗО вересня 1937 року. 1956 - 1958 років навчався в Київ
ському інженерно-будівельному інституті. Музикою почав
займатися приватно з 15 років (уроки гри на фортепіано у
С. Рибінської). Під час навчання в інституті відвідує занят
тя у вечірній музичній школі. 1958 року залишає інститут і
вступає до Київської консерваторії (клас композиції
Б. Лятошинського). 1964 року В. Сильвестров закінчив пов
ний курс навчання у Київській консерваторії. З 1963-го по
1970-й роки він працює викладачем різних музичних сту
дій та шкіл у м. Києві. У ті роки за участю В. Сильвестрова
формується своєрідний іурток молодих музикантів, які
увійшли в історію під назвою «київські авангардисти». Його
членами були Л. Грабовський, В. Губа, В. Годзяцький,
І. Блажков та О. Любимов. Згодом композитор познайо
мився також із видатними представниками музичної куль
тури колишнього СРСР - Е. Денісовим, А. Шнітке,
С. Губайдуліною, 0. Кнайфелем, Т. Майсуряном, Г. Канчелі,
які мали великий вплив на його подальшу творчу біогра
фію. Композитор став лауреатом міжнародних та націона
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льних премій і конкурсів, зокрема Міжнародного конкурсу
молодих композиторів «Gaudeamus» (Нідерланди, 1970),
Міжнародної премії імені С. Кусевицького (США, 1967),
Національної премії України імені Т. Шевченка (1995).
Має урядові нагороди та відзнаки, а 1989 року отримав по
чесне звання народного артиста УРСР.
В. Сильвестров є одним із чільних представників твор
чої групи українських музикантів 1960-х років - так званого
«київського авангарду». У 1970 - 1980-ті роки стає провід
ним представником українського музичного постмодерніз
му, творцем власного різновиду мінімалізму (з авторською
назвою «метафорична музика»). Він - автор численних
творів практично всіх жанрів, за винятком сценічних:
7 симфонії!, зокрема й № 3 «Есхатофонія» (1966);
5 симфоній без номера, серед них і «Спектри» (1965),
«Медитація» (1972), Exegi monumenŒum (1985- 1987) та
«Метамузика» (1992); низка оркестрових, зокрема й «Поема
пам’яті Бориса Лятошинського» (1968), «Гімн» (2001) та
концертно-оркестрових творів; хорових та камерних кантат,
зокрема Кантати на слова Ф. Тютчева й О. Блока (1973);
«Лісової музики» для сопрано, валторни і фортепіано
(1978), «Оди солов’ю» для сопрано й камерного оркестру
(1983), хорової кантати (1977) та елегії (1996) на слова
Т. Шевченка; духовних творів, також - «Реквієму для Лари
си» (1977 - 1999) для мішаного хору, солістів та симфоніч
ного оркестру; камерно-вокальних, зокрема «Простих пі
сень» (1974 - 1981), «Тихих пісень» (1974 - 1976), «Ступенів»
(1980 - 1982), «Чотирьох пісень на вірші О. Мандельштама»
(1982); камерно-інструментальних, зокрема двох струнних
квартетів (1974 та 1988) та «QuarŒeŒŒe piccolo» (1961) компо
зиції!; творів для фортепіано («Тріада», 1962; «Елегія»,
1967; «Класична соната», 1975; 3 сонати, 1972, 1975 та 1979;
«Дитяча музика № 1 -4», 1973 й 1993; «Старовинна музи
ка», 1973; «Кіч-музика», 1977; «Проста музика», 1983; «Від
далена музика», 1983; «Дві епітафії», 2001) та інших інстру
ментів, транскрипцій та аранжувань творів Р. Ваґнера,
Ф. П. Шуберта, І. Карабиця та ін., музики до кінофільмів.
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ЧеGве$G( симg *%' В. СильвесG$ в( (1976) - це
своєрідна симфонія-роздум. Як і переважна більшість тво
рів композитора останньої третини століття, ця симфонія
виконана за законами роззосередженої драматургії. Автор
пропонує слухачам кілька музичних знаків із прозорою се
мантикою - хорал із ритмом сарабанди, поступово вирина
юча з надр оркестрової фактури пасакалія, траурнотрІАмфальні рецитації тромбона в оточенні хору мідних ду
хових (можна згадати аналогічну семантику темброінтонацій із симфоній Г. Берліоза та Ґ. Малера). Поступово окрес
люються кілька хвиль розвиткових наростань, які актуалі
зуються у домінуванні тематичних проведень пасакалії.
Форма симфонії ніби складена з чотирьох сегментів - фаз
драматургічного розвитку: хоральна частина, у якій експо
нується головний образ-настрій, що поступово виринає зі
стадії становлення; розвитково-центральна частина, у якій
остаточно формуються образи; зосереджене затишшяроздум перед прикінцевою розв’язкою; фінал, який зали
шає варіанти остаточному вирішенню конфлікту у творчій
уяві кожного окремого слухача. Стильова палітра твору ак
туалізує неокласичні та ранньоромантичні алюзії музично
го матеріалу. Головна інформація композитора може бути
вербалізована в сакраментальній фразі: мета і суть життя у прагненні осягнути іманентно-музичне прекрасне, що є
досконалим, а тому й практично недосяжним...
Дуже цікавим зразком актуальних тенденцій сучас
ного українського симфонізму стала Т$еG' симg *%'
(1980) Л. К л 3уб( з красномовним підзаголовком
«У стилі українського бароко». Твір тричастинний, в оркестрі
акцентується струнна група за аналогією з інструменталь
ними колективами епохи Бароко. Яскраво увиразнюються
діалогові побудови за принципом розвитку матеріалу в
concerti grossi: concertini- гіріепі. Барокові риси під
креслюються пануванням поліфонічних способів розвитку
матеріалу та його фугатним викладом, опорою тематизму
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на інтонації українського мелосу ранньокласичного періо
ду. Водночас простежуються такі риси сучасної техніки
компонування, як вільне оперування політональністю, ви
користання сонорних блоків, базованих на понадбагатоголосному викладі, довільне застосування контрастів —
динамічних, фактурних, регістрових, тембрових, жанрових.
У кожній частині помітна опора на певні жанри музики
XVIII ст.: гавот, буре, менует - у першій частині, концерт
на арія - у другій, жига - у третій. Ці жанрові алюзії ство
рюють другий план твору - старовинної сюїти, що накла
дається на основний - ранньокласичну симфонію. Синтез
внутрішньомузичних та позамузичних алюзій і складні
інтертекстуальні фігури, які використав автор у цьому творі,
стали визначальними способами формування засобів вира
зності у творчості багатьох українських композиторів 1970 —
1990-х років, як у ConcerŒo grosso (1981) В. Губаренка.

До офіційного святкування 1500-ліття Києва була на
писана Т$еG' симg *%' «Д*%F$ в% $(73у:и» (1982)
Г. Л'ше*к(.

11.5.3. Творчість Геннадія Ляшенка
Геннадій Іванович Ляшенко - композитор, музико
знавець, педагог, музично-громадський діяч - народився
1 червня 1938 року в селищі Ногайське Запорізької області.
Шкільні роки провів у Дрогобичі на Прикарпатті, але на
все життя йому запам’яталися козацькі степові безмежжя,
спів жайворонка у височині й лагідна мова дідуся, якого
дуже любив. Музику почав вивчати в музичній школі у
Дрогобичі, згодом - у музичному училищі. Потім вступив
до Львівської консерваторії, де активно знайомився з най
новішими здобутками європейської музики, вивчав нові
композиторські техніки. Закінчивши консерваторію (1963),
працював у музичних школах, потім - у Львівській консе
рваторії (1966 - 1968). Згодом вступив до аспірантури при
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Київській консерваторії (1971), де одразу ж почав працю
вати викладачем кафедри композиції і теорії музики, а з
1978 року - доцентом кафедри композиції (з 1988 - профе
сор). За два роки аспірантури написав і захистив канди
датську дисертацію (1972).
Брав активну участь у музично-громадському житті,
обирався до керівних органів СКУ. Музично-творча, педа
гогічна та громадська діяльність Г. Ляшенка відзначена
почесними званнями заслуженого діяча мистецтв УРСР
(1987) та народного артиста України (1996). Він - лауреат
кількох премій, зокрема й Національної премії України
імені Т. Шевченка (2008).
Доробок Г. Ляшенка доволі різножанровий. Компо
зитор є автором балету «Гарсія Лорка» (1987), вокальносимфонічних творів - Симфонії-реквієму (1963), «Вітражі і
пейзажі» (1997 - 2007) та «Містерія тиші» (2004). Для сим
фонічного оркестру написав 6 симфоній (1971, 1977, 1982,
1992, 1998, 2008), 2 симфонієти (1967 та 1970), симфоніюконцерт (1980), сюїту «Карпатські новели» (1973), 2 поеми,
«Музику» для фортепіано з оркестром (2004). Також є ав
тором численних концертів для інструментів з оркестром
(двох для віолончелі, для арфи, для альта та «Концертуріссоїо» для скрипки з оркестром), камерно-інструмен
тальних творів для різних складів - «Українського трип
тиху» (1976), LamenŒo (1992), двох струнних квартетів (1974
та 2005), фортепіанного квінтету (1976), квінтету для духо
вих інструментів (1976), сонат і п’єс для різних інструмен
тів (флейти, фагота, скрипки, віолончелі, баяна) і ансамб
лів (зокрема Три капричіо (1974) та «Idem per idem» (1992)
для двох фортепіано, Дивертисмент (1966) для духових,
«Екзерсиси» для флейти, фагота та фортепіано), хорів,
вокальних циклів («Ліричні пісні», 1973; «Пастелі», 1974),
пісень, музики до кіно. Опублікував теоретичну моногра
фію «Роль фуги в драматургії неполіфонічних форм»
(К., 1976) та низку наукових статей.

656

1960 - 1980-ті роки
У центрі Т$еGь ї симg *%ї - за задумом автора величний образ могутнього Дніпра. Автор обрав для сим
фонії чотиричастинний цикл, наповнивши його вишука
ним звукописом та тонкими фактурно-тембровими й сонористичними прийомами. У першій частині немов пере
плітаються враження від погляду в давнину віків і втілені у
звуках події сучасності та недалекого минулого, підкрес
люється взаємна зумовленість та логічна спадковість усіх
перипетій епічної драми. Тут панують оповідне начало й
неквапна течія розгортання викладених могутніми фрес
ковими мазками образів. У другій частині, багатій на тем
брові знахідки та звукозображальні ефекти, розкривається
перед слухачем дивовижний і витончений світ таємничої
чарівності й фантастичної казковості. У ліричних образах
третьої частини розкривається багатство почуттів, утіле
них у натхненній пісенності то споглядально-філософ
ського, то схвильовано-поривчастого характеру. Речитати
вними елементами в середньому розділі посилюється стан
тривоги, неспокою, і частина закінчується скорботним хо
ралом-каноном, у який трансформуються інтонації почат
кової теми. Без жодної паузи, attacca вступає фінальна ча
стина. Основний образ частини формується дієвою мотор
ністю неспокійної і жвавої ігрової фігури, постійно викла
деної у несиметричних метрах. Звучання цієї інтонаціїрефрену поступово зміцнюється від хвилі до хвилі кульмі
наційних наростань. Постійно розширюється також об’єм
звучання. Неспокійні ритмонітонації рефрену, поступово
охоплюючи все ширші шари фактури, трансформуються,
переплітаються зі звучанням інших тематичних утворень,
підсилюються антифонними звучаннями й завершують
симфонію злагодженим і енергійним звучанням величної
коди. Цей твір є виразним прикладом продовження най
кращих традицій драматично-психологічного симфонізму
Б. Лятошинського.
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* * *
Яскраві зразки оркестрової музики маємо також у
Gв $(х к *це$G* : j(*$у - як сольного інструмента
льного, так і оркестрового концерту. Визначними досяг
неннями в цих жанрах стали к о н ц е р т и для форте
піано з оркестром № 2 (1982) та для віолон
челі з оркестром (1983) М.Скорика. Постмодерністична плюральність використана в цих творах як осно
вний драматургічний засіб: у музичному полі композицій
рівноправно співіснують елементи класичного, пізньоромантичного, ренесансово-барокового спадку, фольклорні
елементи та стилістика джазової і ритм-енд-блюзової му
зики. Твори надзвичайно динамічні за драматургією, хоч
побудовані за типово концертним принципом вільного роз
гортання сегментів тексту. Тематичне насичення звукової
тканини надзвичайно опукле та яскраве. Обидва концерти
відразу після прем’єрних виконань стали незмінним атри
бутом концертних програм. Цікавими концертними ком
позиціями є також Другий концерт для скрипки з оркест
ром (1981) та Подвійний концерт для фортепіано, гобоя і
16 струнних (1978) Ю. Іщенка, Симфонія-концерт для ка
мерного оркестру (1980) та Концерт для контрабаса зі
струнним оркестром (1990) Г. Ляшенка, Концерти № 1 - З
для оркестру (1981, 1986, 1989 «Голосіння») І. Карабиця,
Концерти для валторни з оркестром (1972, 1980) та для чо
тирьох саксофонів з оркестром (1985) Л. Колодуба, два
концерти для бандури з оркестром (1976, 1987) К М’яскова,
Концерт для цимбалів і оркестру (1982) Д. Задора, Концерт
для бандури з симфонічним оркестром (1985) М. Дремлюги,
концерт № 1 для альта з оркестром (1986) В. Бібіка, Камерна
симфонія № 3 для флейти і 12 струнних Є. Станковича, що
увійшла за рішенням Міжнародної трибуни ЮНЕСКО до
десятки найкращих музичних творів світу, та ін.
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К(ме$*( симg *%' №3 (1982) Є. СG(*к вич(,
написана для солюючої флейти і струнних, є дуже показо
вим для письма композитора твором. Симфонія одночас
тинна, але за образним змістом виразно поділяється на
кілька розділів. Перше тематичне утворення, яким відкри
вається твір, має енергійно-токатний характер. На цьому
тлі вступає світла, ніжно-лірична тема солюючої флейти.
Обидві теми безперервно розвиваються, причому це здійс
нюється водночас, паралельно. Поступово тема флейти,
насичуючись речитативно-декламаційними інтонаціями,
починає превалювати: її інтонації-репліки щораз більше
пронизують оркестрову фактуру, породжуючи нову тема
тичну якість.
У наступному розділі композитор подає вищий етап
розвитку першої, токатної теми. Напружено звучить тема
флейти у високому регістрі. Поступово на цих високих нот
ках зароджується напружений діалог соліста і струнних,
результатом якого стає перша кульмінація твору. У черго
вому епізоді симфонії домінує флейта: ліричнодекламаційна мелодія піддається різноплановим ритмоінтонаційним трансформаціям, результатом яких постає
гранично експресивний мелодичний фрагмент у струнних
divisi, який приводить до наступної кульмінації. На цій
кульмінаційній хвилі Grande espressivo після грандіозного
контрасту fff й subitopp починається третій розділ твору,
який виконує функцію смислової репризи.
На цьому етапі домінує вже друга, експресивноречитативна тема, що зміцніла й зуміла підпорядкувати
собі викладену у струнних токатну стихію першої теми.
Незважаючи на могутній натиск енергійної моторики
струнних, друга тема займає панівну позицію, і після чер
гового максимально контрастного зіставлення динамічних
планів fff- ppp -fffff, яким підкреслюється головна куль
мінаційна зона симфонії, повернувшись до піанісимо по
ступово стихає, ніби розчиняючи свої щораз коротші реп
ліки у згасаючому русі енергійної токатносгі струнних.
Врешті за кілька секунд до завершення твору ми стаємо
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свідками останньої спроби змінити цей стан: на три такти
вривається molto crescendo струнних, яке так само раптово
уривається на найвищій ноті Jff/f. І далі звучить на dimi
nuendo завершальне резюме двох довгозвучних низхідних
секунд у солюючої флейти, які стихають на тлі замовкаю
чих токатних вісімок струнних... Третя камерна симфонія
Є. Сганковича дотепер залишається одним із найчастіше
виконуваних і люблених творів композитора.

11.6. Он о @ R [ н н я

Q а V [ рн O N ж а н рі@

Не менш цікавою в цей період була й к(ме$* %*сG$уме*G(ль*( та к(ме$* -в к(ль*( Gв $ч%сGь
українських композиторів. Упродовж періоду від середини
1970-х до 1980-х років почала виразно окреслюватися тен
денція до зміни акцентів у зацікавленні композиторів і затребуваності жанрів слухачем та зміщенні пріоритетів твор
чого пошуку в царину камерних творів. З огляду на це гру
па й так численних композицій для невеликих виконавсь
ких складів почала помітно, а згодом і незмірно зростати.
Саме в цих творах шліфувалася творча майстерність моло
дих композиторів та опрацьовувалися нові художні підхо
ди композиторів старшого покоління, саме ці жанри стали
найчастіше виконуваними численними - як постійними,
так і тимчасовими - камерними виконавськими колекти
вами. Ще одною вагомою причиною популярності цих жа
нрів стала їх доступність для відтворення навіть у невели
ких периферійних містах із обмеженими можливостями
щодо концертних залів та виконавських колективів. І, на
решті, це - відображення глобальних тенденцій розвитку
сучасної музики.
До середини 1970-х років у творчості композиторів
чисельно переважали історично апробовані жанри камер
ного музикування - смичковий та фортепіанний квартет,
струнні, фортепіанні та інших виконавських складів тріо,
фортепіанні, струнні та духові квінтети, камерно-вокальні
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цикли, солоспіви й пісні та деякі інші ансамблі. Із музики
для сольних інструментів чисельно переважали твори для
фортепіано, скрипки та віолончелі. Створювалися й про
грамні опуси, і твори чистої музики, але виразно превалю
вали зразки лірико-філософського напрямку.
Було скомпоновано чимало творів для двох скрипок,
альта й віолончелі, серед яких такі яскраві композиції, як
квартети № 2 (1980) Л. Грабовського, №3 (1963)
A. Караманова, № 1 (1973) Є. Станковича, № 1 (1974)
B. Сильвестрова, № 1 (1968), № 2 «Український» (1978) та
№3
«Квартет-симфонія
«Після
прочитання
Ф. Достоєвського» (1984) В. Губи, №1 Лесі Дичко, №2
(1968) та № 3 (1973) Ю. Іщенка.
Композитори продовжували експеримен
тувати як із матеріалом, так і з формою та жанром тво
рів, розглядаючи камерну музику як своєрідну лаборато
рію для апробації нових знахідок. Саме так виникли Малі
камерні музики № 1 для п’ятнадцяти сольних струнних
(1966) та № 2 для гобоя соло, арфи соло та дванадцяти со
льних струнних (1971), «Візерунки» для гобоя, альта та арфи
(чи гітари) (1969) Л. Грабовського; тріо для флейти, труби та
челести (1962), «Драма» для скрипки, віолончелі та форте
піано (з додатковими перкусійними предметами та сірни
ками) (1970- 1971) В.Сильвестрова; Партити №1-3 для
камерного оркестру (1966; 1970; 1974) та «Речитативи й Рон
до» для фортепіанного тріо (1969) М. Скорика; Квінтет для
двох скрипок, альта, віолончелі та арфи (1974) Ю. Іщенка;
Фортепіанний квінтет (1976) та Квінтет для духових (1976)
Г. Ляшенка; Квінтет для дерев’яних духових (1977)
Я. Верещагіна; Струнний квінтет (1980) В. Губи.
Було написано чимало звичних уже сонат для соль
них інструментів (В. Бібіка, В. Годзяцького, В. Губи,
В. Загорцева, А. Караманова,
О. Киви,
О. Красотова,
Г. Ляшенка, В. Сильвестрова, М. Скорика, Є. Станковича
та ін.), варіацій (М. Скорика, Лесі Дичко, Ю. Іщенка),
рапсодій (В. Кирейка, Л. Колодуба), балад (В. Годзяцького,
В. Губи, Ю. Іщенка).
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Із фортепіанних творів традиційного
неоромантичного спрямування слід відзначити
цикл із трьох фортепіанних поем «Пам’яті музикантів»
(1962) А. Штогаренка, фортепіанні цикли «Образи» (1968,
1971) М. Степаненка та збагачені неофольклорною стиліс
тикою «Писанки» (1972) Лесі Дичко, «Гуцульські акваре
лі» (1972) І. Шамо, «Відгомін століть» (1982) Г. Саська.
Авангардні тенденції позначилися на музиці фор
тепіанних циклів «Музика № 1» та «Музика №2»
(1962) А. Караманова, «Автографи» (1963) В. Годзяцького,
«П’ять характерних п’єс» (1962), «Гомеоморфії» № 1 і № 2
(1968- 1969) для фортепіано та «Гомеоморфія № 3» для
двох фортепіано (1968- 1969) Л. Грабовського. Вони про
стежуються також у таких творах як «Тріада» (1962) та
«Юч-музика» (1977) В. Сильвестрова, «Поголос» (1963)
В. Губи, «Ритми» (1965) В. Загорцева, «Бурлеска» (1964) та
«Блюз» (1964) М. Скорика. Виразна ностальгія за стиліс
тикою минулого відчутна в неокласицистських «Дитячій
музиці» у двох зошитах для фортепіано (1973) та «Старо
винній музиці» (1973) В. Сильвестрова, а також Партиті
№ 5 «In modo di reŒro» для фортепіано (1975) М. Скорика.
Новою сторінкою в українській клавірній музиці ста
ла поява численних творів за участю органа, а також соль
них творів для цього інструмента (що, зрештою було ви
кликане побудовою відразу кількох органів у різних містах
України). Серед найкращих із них - «Український зошит»
(1968), «Народний триптих» (1968), Партита № 1 (1979) та
Сім поем «Профілі часу» (1986) В. Губи, «Буколічні стро
фи» (1976) Л. Грабовського, «Карпатські фрески» (1985) та
«Закарпатські фрески» (1986) Лесі Дичко.
Експерименти, які охопили в той час музику більшо
сті країн Європи, спричинили появу в Україні таких тала
новитих експериментальних творів, як «Мікроструктури»
для гобоя соло (1964), Секстет для валторн (1964) та
«Сопсогеиопо» для валторни соло (1977) Л. Грабовського,
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«Проекції на клавесин, вібрафон і дзвони» (1965)
В. Сильвестрова, «Веселі витівки» для чотирьох віолончелей
(1962) та «Домашні скерцо» для побутових предметів і фор
тепіано (1965) В. Годзяцького, «Містерія» для альтової
флейти з мікрофонним підсиленням та ударних (1964)
В. Сильвестрова, «Ігри» для шістнадцяти виконавців (1968)
В. Загорцева, «Консонанси» для фортепіано (1972) В. Губи.
К(ме$* -в к(ль*% к мF зиц%ї й надалі залиша
ються однією з найчисленніших груп творів. Як наслідок
послаблення ідеологічного тиску, композитори отримали
можливість вільніше добирати тексти для своїх творів (хоч
за традицією величезний масив замовної продукції
з’являвся й далі). Традиції української естрад
ної пісні, усталені в попереднє десятиліття, продовжу
вали розвиватися у двох ключах: партійно-офіціозного та
лірико-психологічного характеру. Але прагнення до ліризації пронизувало всі твори пісенних жанрів. Окреслилася
тенденція до піднесення ваги камерної лірики, створення
циклів пісень, пісень-романсів та романсів. Активно працю
вали на цій ниві як представники старшого та середнього
покоління Ю. Мейтус, А. Кос-Анатольський, П. Майборода,
І. Шамо, О. Білаш, так і представники молодших поко
лінь - І. Карабиць, О. Кива, Б. Фільц, Ю. Іщенко. Такі пісні
як «Цвітуть осінні, тихі небеса», «Впали роси на покоси»,
«Лелеченьки», «Ясени», «Два кольори» О. Білаша, «Зелен
клен», «Дикі гуси», «Кохана» І. Доклада, «Летять, ніби
чайки» Ю. Рожавської, «Марічка» С. Сабадаша та деякі
інші завдяки яскравому й національно визначеному мело
дизмові поширилися в Україні, побутуючи нарівні з народ
ними. Мелодичні знахідки у цих піснях помітно вплинули
на романсову творчість вітчизняних авторів. Значна кіль
кість циклів романсів та пісень-романсів багато в чому ви
значала специфіку концертного життя України в ті роки.
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11.6.1. Українська камерна кантата
Під впливом сольної камерної лірики, зокрема особ
ливостей її мелодики, сформувався такий поширений жанр
української музики останньої третини XX ст., як камерна
кантата. Нерідко насичені драматизмом, тонким психологі
змом та м’якою лірикою і яскравою мелодикою камерні ка
нтати (першим твором цього жанру вважається кантата на
вірші Ф. Тютчева та О. Блока (1973) В. Сильвестрова) вини
кли на стильовому перетині традицій сольної барокової
кантати, української пісні-романсу XIX ст., німецькоавстрійської камерної пісенної лірики та масштабної пізньоромантичної пісні і стали одним із найпоказовіших ка
мерних жанрів в українській музиці.

К(*G(G( 3л' с F$(* % к(ме$* :
$кесG$у на
слова Ф. Тютчева та О. Блока (1973) В. СильвесG$ в( за
початкувала нову сторінку української камерної музики і
спричинила появу цілої низки подібних творів. Але жанро
во-типологічна подібність не поглинула характерної музи
чно-стильової виразності та мелодико-тематичної насиче
ності, співності цього твору. У кантаті В. Сильвестрова панує
стихія поетичного слова, його мелодика і приховані сенси.
Твір за будовою тричастинний. Третя частина, позбавлена
словесного ряду, за семантичною навантаженістю матеріа
лу й логікою розгортання тематизму виконує роль репризи
всієї форми. Супровід відносно простий, гармонічний зміст
вертикалі в ньому зумовлений інтонаційним складом мело
дики. У творі велика кількість суто сонорних прийомів, які
пов’язуються авторським задумом зі змалюванням величі
світобудови. Цій меті підпорядкований також підбір
інструментів- флейта, англійський ріжок, дві валторни,
клавесин із двома мануалами, арфа, дзвіночки, дзвони, три
литаври, струнні без скрипок, - а також авторська схема
розташування виконавців, подана на початку партитури.
Людина і Всесвіт - ось основна тема твору. Стихії Всесвіт
нього океану й Польоту в безмежжі небозводу - ось те, що
єднає людський Дух і втілену таїну Творення.

664

1960 - 1980-ті роки
Перша частина присвячена змалюванню величі Кос
мосу та відчуттям, що сповнюють Людину, яка намагаєть
ся це осягнути. Тут панує широка наспівна мелодія, що бу
дується на вільному поєднанні тональних і атональносерійних інтонацій, опрацьованих і продуманих до най
менших деталей. Мелодико-гармонічна горизонталь буду
ється з опорою на інтервали септими, нони (секунди) та
терції які, затримуючись, стають основою для побудови
вертикалі. Фактура сповнена септакордовими звучаннями,
які сприймаються як ніжно-загадкові переливи-хвилі віч
ного пісенного Звучання. Перша частина, змовкаючи на
піанісимо, attacca переходить у другу.
Друга частина за характером інтонаційного розвитку
є ніби провісником наскрізь мелодизованого мінімалізму
В. Сильвестрова майбутніх десятиліть. У мелодиці панівне
становище здобувають «пісенні» інтервальні структури
великої секунди й терції, що стають водночас основою для
творення гармонії. Музика частини будується на супроводі
укладеної силабічно мелодії сопрано поступовими напли
вами і відпливами гармонічного супроводу оркестру: він,
час від часу завмираючи, немов вслухається у відголоси
звучань, які щойно промайнули. Партія супроводу наси
чена делікатними сонорними прийомами, що роблять зву
чання мелодичних хвиль майже невловимим і ефемерним.
Третя частина до коди є суто інструментальною. Тут
поєднані елементи тематизму та метричної виразності му
зики обох попередніх частин. Розвиток зосереджено в пе
реливах ледь уловимих переходів гармоній. Велику вагу
здобувають сонорні характеристики звукового матеріалу й
деталізована автором система туше і способів виконання.
У коді частини вдало використано сонорний прийом іміту
вання ледь чутної словесної мелорецитації лагідними уда
рами пальців по деці арфи, який покликаний пробудити в
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уяві слухача рядки вірша, метроритміка якого власне від
творюється: «Ещё смелей нам хлынет в очи неотвратимый
мрак...» А квінтесенція авторського послання міститься у
словах, виписаних над партією арфи в завершальному Рій
mosso: «...всё хочет нам помочь, как этот мир, лететь бес
цельно в сияющую ночь!».
Цей твір став у творчості В. Сильвестрова своєрідним
вододілом, який є межею між суто авангардним стилем
1960-х і наскрізь мелодизованим, заслуханим у себе стилем
його музики 1970 - 1990-х років.
Кантата В. Сильвестрова на слова Ф. Тютчева та
О. Блока, камерні кантати О. Киви (№ 3 на вірші
П. Тичини, 1982), В. Сгепурка (на вірші бірманських поетів
XX ст., 1983), І. Кириліної («Приказки», 1978 та «Знаки
пам’яті», 1986), В. Бібіка («Сумна кантата», 1980),
О. Яковчука («Осіння кантата», 1978), В. Загорцева («В ди
тячій», 1980) та низка інших вважаються нині класикою
цього жанру в українській музиці.
Чимало камерно-вокальних композицій українських
авторів відразу завоював собі прихильність як вітчизняно

го, так і зарубіжного слухача. Варто згадати хоча б «Пасте
лі» на вірші П. Тичини (1964), «Маргіналії до Гайсенбюттеля» на вірші Г. Гайсенбюттеля для декламатора та ін
струментального ансамблю (1967) й інтродукцію та дев’ять
мініатюр «Когда» на тексти В. Хлєбнікова (1987)
Л. Грабовського, кантати «Лісова музика» на вірші Г. Айгі
(1977-1978) й «Ода солов’ю» на вірші Дж. Кітса (1983)

В. Сильвестрова, його ж цикли для голосу та фортепіано
«Тихі пісні» (1974- 1977), «Прості пісні» (1974, 1981) та

«Чотири пісні на вірші Осипа Мандельштама» (1982),
вокальний цикл «Барви і настрої» (1965) В. Губаренка,

«Привітання життя» симфонія на вірші Б.-І. Антонина для
сопрано, баса, камерного оркестру (1972) Лесі Дичко.
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11.7. Р зкв%G N о ро @ о X V B S O Q O
Упродовж 1960 — 1980-хроків розпочалося велике
і тривале піднесення української хорової
музики, яке продовжується й на початку третього тися
чоліття. Композитори продовжують опрацьовувати для хо
ру українські народні пісні, досягаючи при цьому найви
щої міри вправності в хоровому письмі. Обробки, здійснені
в 1960 - 1970-х роках для різних складів хорів В. Кирейком,
Є. Козаком, М. Колессою, А. Кос-Анатольським, Б. Фільц,
нині вже стали хрестоматійним надбанням української музики.
До найвищих досягнень хорової творчості 1960-х
належать останні цикли Б. Лятошинського на вірші
М. Рильського «Чотири хори без супроводу» (1964), «П’ять
хорів без супроводу» (1965) та «З минулого» (1966) на вір
ші російських поетів-класиків. Це лірико-споглядальні або
ж лірико-психологічні настроєві чи пейзажні мініатюри лаконічні за висловом та довершені за формою.
1960-ті роки принесли також два акапельні цикли хо
рових прелюдій Г. Майбороди на вірші М. Рильського та
В. Сосюри. Романтично забарвлені картини природи та
настрої вічності Буття змальовано поліфонічними та звукотембровими засобами й подано в піднесено елегійному
трактуванні.
Серед численних хорових композицій, створених на
теми жовтневого перевороту, провідної ролі партії, місця у
світовій історії В. Леніна і його соратників та недавньої
війни, зацікавлення викликають новаторський підхід та
майстерність виконання «Реквієму “Гарячий сніг”» (1975)
В. Бібіка, написаного на прозовий текст Ю. Бондарева про
епізоди Другої світової війни. Твір приваблює вдалим за
стосуванням хорової речитативної вокалізації тексту,
оркестровим трактуванням хорових голосів, майстерними
поєднаннями вербально-текстової та іманентно-музичної
ритміки.
У 1970-ті роки увага до хорової творчості не спадає.
У цій царині працюють Леся Дичко, Ю. Іщенко, І. Карабиць,
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В. Кирейко, М. Колесса, Є. Станкович, Б. Фільц та ін. Особ
ливо плідно працювала з хоровими жанрами Леся Дичко.
Її твори для хору а-капела - диптих «Поява місяця» та
«Сонячний струм» (1972) і кантати «Чотири нори року»
(1973- 1976), «Карпатська кантата» (1974- 1976), «Здрас
туй, новий добрий день» (1976), кантати для хору з супро
водом «Сонячне коло» (1975), «Весна» (1980), «У Києві зо
рі» (1982), «Ода Довженкові» (1984), а також ораторія на
тексти літописів «І нарекоша ім’я Київ» (1982) - це роз
горнуті й масштабні хорові полотна.

11.7.1. Творчість Лесі Дичко
Леся (Людмила) Василівна Дичко народилася в Киє
ві 24 жовтня 1939 року в сім’ї інженера і вчительки. Мати
композиторки добре співала й малювала, а батько з дитин
ства був великим аматором музики, закінчив у Києві робіт
ничу консерваторію, пробував компонувати. Він став для
доньки першим учителем музики. Пішовши до школи, Леся
почала відвідувати також музичну школу, де улюбленими
предметами стали сольфеджіо та хор. 1954 року Леся Дич
ко перейшла на навчання до Київської спеціальної музич
ної школи-десятирічки ім. М. В. Лисенка. Тут продовжує
компонувати музику. 1958 року Л. Дичко закінчує музичну
школу-десятирічку і вступає на композиторський факуль
тет Київської консерваторії. У роки навчання дівчина по
силено цікавиться фактично табуйованою до цього музи
кою зарубіжних композиторів XX ст., а також українським
автентичним фольклором та історією образотворчого мис
тецтва. У консерваторії було написано низку творів за мо
тивами картин художників-класиків (фантазії «Над віч
ним спокоєм», «Весна», «Лісові далі», «Килим-самоліт»,
«Ранок стрілецької страти»), з яких потім було сформова
но дві сюїти, та створено композиції на основі ранніх твор
чих спроб зі шкільних часів («Колисанка», «Казкова сюїта
№ 1»). За фантазію «Ранок стрілецької страти» 1962 року
Л. Дичко була відзначена дипломом першого ступеня на
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Всесоюзному конкурсі-огляді творів молодих композито
рів. У консерваторські роки композиторка написала також
свій перший балет «Метаморфози» (1963; друга редакція
1972), рапсодію «Думка» для сопрано соло, чоловічого хо
ру і симфонічного оркестру (1964) та низку солоспівів.
1964 року Леся Дичко закінчила Київську консервато
рію (класи К. Данькевича та Б. Лятошинського). Упродовж
наступних років займається самоосвітою та вдосконален
ням композиторської майстерності.
1965 - 1966 років
Л. Дичко працювала викладачем Київського педагогічного
інституту. У 1967 - 1970-му роках вона навчалася в аспіран
турі при Київській консерваторії та при Музично-педагогіч
ному інституті ім. Гнесіних (клас Б. Лятошинського та
М. Пейко). Прослухала курси лекцій у Київському худож
ньому інституті (1968 - 1972) та Київському інституті теат
рального мистецтва (1966 - 1969). У ці роки з’являються но
вий балет «Досвітні огні» (1966) за поезією Лесі Українки та
кілька нових камерно-вокальних циклів композиторки.
1972 - 1994 років Л. Дичко працювала викладачем
Київського художнього інституту. У творчості цих років во
на продовжує цікавитися фольклором, зокрема й народним
ужитковим мистецтвом, і практикувати в композиціях неофольклористичний підхід. Одним із перших і найяскраві
ших неофольклорних творів композиторки стала кантата
«Червона калина» (1968; остання редакція 1971). Упродовж
кількох десятиліть один за одним постають усе новіші хоро
ві композиції Лесі Дичко. Серед них багато масштабних
творів, у яких композиторка постійно виступає досконалим
майстром і цікавим новатором: «Чотири пори року» (1973 1977), «Сонячне коло» (1974- 1975), «Привітання життя»
(1972), Диптих на слова японських поетів (1974), ораторія
«Інарекоша ім’я Київ...» (1982), дві православні літургії
(1989 - 1992 та 1999), хорова опера «Золотослов» (1994) та ін.
З 1994 року Леся Дичко викладає в Національній му
зичній академії України ім. П. І. Чайковського (з 2008 р.
доцент). Вона - лауреат кількох конкурсів та премій,
зокрема й Державної премії УРСР ім. Т. Шевченка (1989),
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заслужений діяч мистецтв УРСР (1982), народна артистка
України (1995), має урядові й церковні нагороди та відзна
ки. 2006 року композиторку7 обрано почесним членом На
ціональної спілки художників України. За п’ять десятиліть
активної творчої праці вона написала величезну кількість
творів, з яких левову частку займають хорові, вокальносимфонічні та симфонічно-хорові композиції. Серед них
виділяються: дитячий ораторія-балет «Слава робітничим
професіям» (1986), опери-ораторії «Різдвяне дійство»
(1992) та «Вертеп» (1998), кантати «Червона калина»
(1968), «Чотири пори року» (1973 — 1977), «Сонячне коло»
(1974- 1975), «Карпатська» (1976) й «У Києві зорі» (1982)
для хору без супроводу7, симфонія для сопрано, баса і ка
мерного оркестру «Привітання життя» (1972), хоровий
Диптих на слова японських поетів (1974), симфоніякантата «Індія Лакшмі» (1987), ораторії «І нарекоша ім’я
Київ...» (1982) і «Пісні кохання» (1994). Вона є також авто
ром низки хорових концертів («Іспанські фрески», 1996;
«Французькі фрески», 1999; «Швейцарські фрески», 2002),
духовних хорових творів, зокрема й трьох літургій (№ 1
для однорідного хору, 1989 - 1990, № 2 для мішаного хору,
1992 та «Урочистої», 1999), хорової опери «Золотослов»
(1994), дитячих кантат і хорів, пісень. На її музику постав
лено три балети («Метаморфози», 1963 - 1972; «Досвітні
огні», 1966; «Натхнення», 1983). Для симфонічного оркес
тру вона написала сюїти «Метаморфози» (1963 - 1972),
варіації «Веснянки» (1969), для голосу з оркестром - Дві
колядки (1995) та ін. Леся Дичко - автор струнного кварте
ту (1974- 1975), циклів п’єс для фортепіано («Писанки»,
1972; «Враження», 1983; «Замки Луари», 1994; «Алькасар...
Дзвони Арагону», 1995), органа («Карпатські фрески», 1986
та «Закарпатські фрески», 1986), творів для скрипки,
флейти, двох фортепіано, романсів, музики до кінофіль
мів. У великому за обсягом творчому доробку композитор
ки є також чимало політично вмотивованих, художньо не
переконливих композицій, писаних до державних свят,
урочистих подій та партійних ювілеїв чи річниць.
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У стилі письма композиторки органічно поєднуються
найсучасніші засоби виразності з фольклорними ладогармонією та ритмоінтонаціями. Леся Дичко широко викорис
товує жанрові зіставлення, осгинатні прийоми та сонористичні нашарування хорових голосів, що надає її творам
неповторної привабливості й свіжості звучання.

Надзвичайно цікавим твором Лесі Дичко є к(*G(G(
«Че$в *( к(ли*(» (1968 - 1971) для хору, солістів, двох
фортепіано, арфи й ударних інструментів. Написано твір на
тексти старовинних українських пісень XIV - XVIII століть.
В українській народній символіці супліддя калини означає
відданість рідній землі, любов до неї аж до самозречення і
найбільших жертв. Основою твору послугували слова
українських народних пісень. За музикою ця кантата є ти
повим зразком нового фольклоризму. Авторка відібрала з
фольклорного арсеналу' - дум, голосінь, ліричних пісень низку інтонацій та опрацювала їх у контексті індивідуаль
ного стилю, створивши таким чином своєрідну ауру стилі
зованого етнографізму. Головна увага композиторки ак
центується на ладоінтонаційних засобах, які дають змогу
відтворити в цьому тональному творі характерну народну
сферу виконання з елементами імітування звучань народ
них інструментів, співу народних виконавців і тонко опра
цьованої сонористики. Кантата п’ятичастинна, а за прин
ципами музичної драматургії та сценічної виразності близь
ка до жанру сценічних кантат К. Орфа. Зміст частин вибу
дувало за сюжетним принципом, який полягає в показі
різних етапів боротьби народу з зовнішнім ворогом.
В основу першої частини лягли слова історичної пісні
«Побратався сокіл...». Це монолог драматичного тенора,
що описує трагічні події із часів боротьби з «турецьким
царем» і виразно апелює за характером розгортання мате
ріалу до стилістики українських дум. Ліричні образи спов
нюють другу частину циклу, пов’язану із зображенням си
туації від’їзду милого козака на війну й переживаннями та
душевним неспокоєм його нареченої (використані пісні
«Козак від’їжджає, дівчинонька плаче» та «Чи я в лузі не
калина була»). Ці два образи передаються акапельними
671

Р

У с п ів то в а р и с тв і м у з и ч н и х к у л ь ту р є в р о п е й с ь к и х н а р о д ів
засобами. Третя частина твору (монолог баса) - це загальнознана героїко-романтична «Пісня про Байду», що дра
матургічно вирішується як протиставлення двох психоло
гічних типажів - козака Байди і турецького царя. Наступ
ний епізод подається у формі плачу-голосіння («Сину мій,
дитино моя»): мати (сопрано соло в супроводі жіночого
хору) оплакує сина, що поліг у бою за Батьківщину. Весь
сольний розділ чудово відтворює емоційну атмосферу та
стилістику народних голосінь. Завершує цикл потеатральному різнопланова й розгорнута героїко-драматична «Пісня про козака Нечая». Заключні тріумфальноурочисті хорові фрази твору звучать на тлі святкового пе
реможного квазі-передзвону партії фортепіано, що сприй
мається як резюме всієї кантати.

11.7.2. Х $ в% Gв $и 1970-х $ к%в
250-річчя від дня народження видатного українсько
го філософа-просвітника Г. Сковороди широко відзнача
лося на найвищому державному рівні. І. К($(биць уша
нував цей ювілей написанням К *це$Gу «С(3 б jесG
ве**их F%се*ь» за творами письменника для хору, соліс
тів та симфонічного оркестру (1971). Атмосфера пафосного
пантеїзму, властивого світоглядові Г. Сковороди, сповнює
цей твір. Інтонаційно він базується на мелодиці музики
Г. Сковороди та приписуваних йому творів, інтонаціях му
зики його сучасників, а також на вербальних інтонаціях
текстів поета-філософа з однойменної збірки. У концерті
виразно відчуваються прийоми тонкої стилізації, украп
лювані в розлогу картину симфонічного розвитку.

Українські композитори, черпаючи натхнення з твор
чості Т. Шевченка, постійно озвучують його поезії. Уперше
«проспівавши» вірші великого Тараса у «Тихих піснях»
(п’ята пісня першого розділу «Прощай, світе, прощай,
і
земле...»), В. СильвесG$ в створив К(*G(Gу *( в%$ш%
1
Т($(с( Шевче*к( (1977) для великого хору а cappella й
І
тенора соло. Тричастинний твір має за основу вірші «Думи
І
мої», «За горами гори» й «А поки що мої думи». Сам підбір Я
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текстів свідчить про заглиблено філософське звучання му
зики твору. Часом композитор переходить від роздумів до
невеликих хвилеподібних драматургічних зрушень, які на
далі знову повертають нам стан заглибленого споглядання.
Твір дбайливо опрацьований з погляду інтонаційності: усі
музично-тематичні комплекси «почуті» В. Сильвестровим у
музиці вірша й «перекладені» на музику. Цей факт надає
кантаті величезної переконливості та цілісності.

Цілком своєрідним і унікальним твором стала х $Fе$( «ЯG$(*ськ% %:$и» (1979) І. Ш(м . Це масштаб
ний цикл із тридцяти акапельних хорів, об’єднаних єди
ним задумом - умовним сюжетом. Кожен хор - це мініа
тюрна стилізація народної обрядової сцени, базована на
перетворених у неофольклористичному ключі інтонаціях
народної пісні. Твір може мати два варіанти реалізації:
концертне виконання (як хорова сюїта) та театральна по
становка (фольк-опера). Помітно спорідненою за задумом
з «Ятранськими іграми» є фольк-опера для солістів, на
родного хору та камерного оркестру «Цвіт папороті»
(1978 - 1980) Є. Станковича, прем’єра якої внаслідок пар
тійної заборони через яскраве національне забарвлення
твору відбулася аж через два десятиліття після написання.

11.8.

Т@ о рO д R я V B S O W н о г о т [ а т рB

У період 1960 - 1980-х років не спадало зацікавлення
композиторів творчістю для музичного театру. Серед най
більш вдалих Fе$*их висG(в 1960-х років слід назвати
опери «Загибель ескадри» (1966) та «Мамаї» (1969)
В. Губаренка, «Десять днів, що потрясли світ» (1970)
М. Кармінського та «Тарас Шевченко» (1964) і «Ярослав
Мудрий» (1973) Г. Майбороди. На жаль, незважаючи на яв
ні переваги суто музичної природи, ці твори зняті з репер
туару театрів через неактуальність утілюваних ідеологічних
постулатів. Те саме можна сказати й про опери «Ярослав
Мудрий» (1972), «Брати Ульянови» (1966) та «Ріхард Зорге»
(1975) Ю. Мейтуса, які, до того ж, певною мірою слабші за
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ської оперної творчості цього періоду слід зарахувати лірико-психологічні «Анну Кареніну» (1970) Ю. Мейтуса; «У не
ділю рано зілля копала» (1966) та «Відьма» (1967)
В. Кирейка; «Листи кохання» (1971), «Відроджений тра
вень» (1973), оперу-балет за М. Гоголем «Вій» (1980) та лі
ричні сцени «Монологи Джульетта» (1998) В. Губаренка.
Цікаві пошуки нових виразових можливостей ілюст
рують камерні опери «Ведмідь» (1963) та «Весільна
пропозиція» (1964) Л. Грабовського, «Вірочка» (1971)
Ю. Іщенка (усі три за А. Чеховим), «Пробудження» (1976)
та «Поет» (1988) Л. Колодуба, «Долорес» (1981 - 1985)
В. Загорцева, «Палата №6» (1982) та «Чумацький шлях»
(1983) В. Зубицького.
В арсеналі оперних постановок українських компози
торів представлені практично всі типи оперної драматур
гії, а серед творів бачимо високопрофесійні музичні арте
факти. На жаль, через пильний контроль наглядових ор
ганів до постановки в театрах допускалися лише ідеологі
чно витримані й не занадто авангардні опери. Чимало
оперних творів було виконано лише в концертній формі.
Саме через ці причини наприкінці 1980-х років жанр опери
в Україні потрапив у стан перманентної кризи.
Більше пощастило б(леG*им Gв $(м. Лібрето до
них, не будучи безпосередньо пов’язаними зі словом, уни
кали спотворень та коригувань, характерних для лібрето
опер. Завдяки дуже сильним балетним трупам українських
театрів практично всі ці твори знайшли своє сценічне вті
лення і вдячного глядача. Часто музика балетів, завдячу
ючи драматургічній цільності сюжетів та симфонічному
розвиткові, звучить без зорового танцювального ряду як
самостійний симфонічний твір або ж у формі авторських
сюїт. Це також допомагає популяризувати нові балета.
Один із потужних нуртів балетної творчості українських
композиторів представляють твори, що ґрунтуються на
використанні прийомів розвитку та драматургії симфоніч
ної музики. Талановитим автором балетних творів висту
пив у 1960-ті роки В. Губаренко.
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11.8.1. Творчість Віталія Губаренка
Видатний український композитор, один із предста
вників покоління шістдесятників Віталій Сергійович
Губаренко (1934 - 2000) народився у Харкові, де закінчив
музичне училище (1955) та консерваторію у класі профе
сора Д. Клебанова (1960). Працював викладачем у дитячій
музичній школі, редактором Харківського обласного радіо
(1960 - 1961). З 1961 року він викладач кафедри теорії му
зики і композиції Харківського інституту мистецтв та Хар
ківського музичного училища. Цього ж року стає членом
Спілки композиторів України. З 1972 В. Губаренко перебу
ває на творчій роботі. З 1985 року мешкав у Києві. Написав
багато музично-сценічних, оркестрових та камерно-інстру
ментальних творів. У симфонічних творах В. Губаренко
виступив як новатор, експериментуючи у жанрах камерної
симфонії, концертних творів для сольних інструментів з
оркестром, використовуючи різні інструментальні склади.
Музика цих композицій емоційно насичена, експресивна,
сповнена ліризмом почуттів, зазвичай базована на рельєф
ному тематизмі з використанням багатих тембровогармонічних ресурсів оркестрового звучання. Композитор
часто залучає до робота фольклорний мелос, поєднуючи
його з новими музичномовними здобутками. В. Губаренко
став автором перших в українській музиці симфонієти,
камерної симфонії, концерту для флейта. Серед найкра
щих інструментальних композицій В. Губаренка такі тво
ри, як три симфонії (1962, 1965, 1974), симфонічна поема
«Пам’яті Тараса Шевченка» (1962), концерт для флейти і
камерного оркестру (1965), симфонічна картина «Купало»
(1971), дві камерні симфонії для скрипки з оркестром (1967
і 1989), камерна симфонія для двох скрипок з оркестром
(1983), камерна симфонія для віолончелі і струнного орке
стру (1994), концерт для фагота зі струнним оркестром,
триптих для квінтету духових інструментів (1978), ConcerŒo
grosso (1981), лірична поема «In modo romanŒico» (1989),
Лірична поема для гобоя зі струнним оркестром (1992),
симфонія для тенора, сопрано і симфонічного оркестру на
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вірші Т. Шевченка «De profundis», симфонії-балети
«Ассоль» (1977), «Майська ніч» (1988), «Liebestod» (1997) та ін.
Музично-сценічна творчість В. Губаренка справедли
во вважається найповнішим виявом його композиторського
обдаровання. В. Губаренко є автором опер «Загибель ескад
ри» (1965- 1966), «Мамаї» (1969), моноопер для сопрано
«Листи кохання» (1971) і для тенора «Самотність» (1993),
«Відроджений травень» (1973), «Пам’ятай мене» (1977),
«Крізь полум’я» (1975), «Альпійська балада» (1984), «Кому
посміхалися зорі» (1987), опери-балету «Вій» (1980), опериораторії «Згадайте, братія моя!..» (1991), балетів «Камінний
господар» (1968), «Комуніст» (1985), хореографічної сцени
«Запорожці» (1980), ліричних сцен за В. Шекспіром
«Монологи Джульетта» (1998) та ін. Досить популярними є
також вокальні цикли «Барви і настрої» на слова І. Драча
(1965) та «Осінні сонети» на слова Д. Павличка (1983). За
значні заслуги в розвитку української музики В. Губаренка
нагороджено Державною премією УРСР ім. Т. Шевченка
(1984) та удостоєно звань заслуженого діяча мистецтв УРСР
(1969) і народного артиста України (1993).

Перша Fе$( композитора «З(:ибель еск(3$и»
(1966), поставлена водночас у Києві, Одесі та Новосибір
ську в рік святкування в СРСР 50-ліття жовтневих подій,
отримала великий резонанс у художніх і державних колах.
Це відкрило музично-сценічним творам композитора двері
провідних оперних театрів колишнього СРСР та зарубіжних
країн. Композитор виробив в оперній творчості свій індиві
дуальний стиль письма, у якому вільно чергуються камерні
сцени, нечисленні сольні, масштабні симфонічні епізоди й
хорові інтерлюдії, - темброві ресурси органічно поєднують
ся з вишуканими засобами мелодичних узагальнень.
В. Губаренко майстерно використовував найновіші надбан
ня та прийоми музично-сценічної драматургії сучасності,
експериментував із лібрето і звуковим матеріалом. Митець
вважається одним із засновників жанрів моноопери, оперисимфонії і балету-симфонії в українській музиці.
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Показовим
серед
музично-сценічних
творів
1960-х років є б(леG В. Губаренка «К(м%**и7 : сF 3($»
(пост. 1969). Музика твору експресивно насичена, напру
жено драматична. Системою лейттем, у яких поєднуються
мелодичні, гармонічні й темброво-сонорні характеристи
ки, розкриваються характери дійових осіб. Цікаво викори
стовує автор для характеристик героїв та змалювання си
туацій розгорнуті й симфонізовані танці (хабанера, сегіди
лья, низка бальних танців тощо).
*

*

*

Іншу групу творів представляє розгорнуте епічне по
лотно б(леGу-ле:е*3и «Оль:(» (1982) Є. СG(*к вич(.
Композитор бачить у балетній виставі перш за все театра
льну композицію, а тому будує свій твір як потужне сим
фонічно-ігрове дійство епічного характеру. У цьому балеті
також використовується система лейттем, але вони більше
характеризують певні почуття, емоційні стани, ситуативні
комбінації, аніж окремих героїв. Саме тому ці лейтутворення - надзвичайно мобільні, чутливі до образних тран
сформацій та драматичних перипетій фабули твору - фо
рмують своєрідну мережу ключових опорних точок музич
ної драматургії, на які нанизується весь матеріал твору.
Серед найкращих творів українських авторів варто назвати
балети «Каменярі» (1967) М. Скорика; «Досвітні огні»
(1967) та «Катерина Білокур, або Натхнення» (1983) Лесі
Дичко; балет «Камінний господар» (1968) В. Губаренка;
«Олеся» (1981) О. Киви; балети «Іскра» (1983), «Проме
тей» (1986), «Майська ніч» (1986) та «Вікінги» (1999)
Є. Станковича; «Рембрандт» (1984) М. Кармінського;
«Гарсія Лорка» (1987) Г. Ляшенка.
Проблеми, дуже подібні до негараздів в оперному
жанрі, спіткали велику кількість ук$(ї*ських Fе$еG та
мIзикл%в. Усе-таки композитори створили чимало варті
сних музично-сценічних творів розважальних жанрів,
серед яких вирізняються оперета-ревю «Нуль-нуль на на
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шу користь» (1970) М. Скорика, «Пригоди на Міссісіпі»
(1971) Л. Колодуба та Ж. Колодуб, «Каштани Києва» (1972)
О. Сандлера, «Я люблю тебе» (1975) Л. Колодуба, «Щасли
вий долі поворот» (1983) Я. Цегляра та ін.

Композитори продовжували створювати музику 3
%:$ вих, 3 куме*G(ль* -х$ *%к(ль*их G( (*%м(ц%7*их g%льм%в, лік яких вівся вже не одиницями, а де
сятками й сотнями. До цього слід додати ще й музику до
театральних, радіо- та телевізійних вистав і теле- та радіо
передач, яка часто звучить поза фільмами, а нерідко вико
ристовується як складник інших творів тих самих авторів.
Серед композиторів, які найплідніше працювали на цій
непростій ниві, - О. Білаш, Л. Грабовський, В. Губа,
В. Губаренко, О. Кива, Л. Колодуб, Г. та П. Майбороди,
A. Муха,
М. Скорик,
Є. Станкович,
Г. Успенський,
B. Філіпенко, А. Штогаренко та ін.
11.9. РОЗВИТОК
МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ Й ВИКОНАВСТВА
У 1960- 1980-х роках продовжувала динамічно роз
виватися сgе$( сFец%(ль* ї музич* ї св%Gи. Було
подолано кадровий голод, і в кожній області функціонува
ли музичні училища, які готували спеціалістів за всіма му
зичними спеціалізаціями. Зростала мережа дитячих музи
чних шкіл та шкіл мистецтв. Розбудовувалися також му
зичні відділи педагогічних та культурно-освітніх училищ.
1968 року відкрився Донецький музично-педагогічний ін
ститут (згодом - консерваторія), а також Київський інсти
тут культури з філіями в Рівному та Миколаєві (1979 року
Рівненська філія Київського інституту культури була реор
ганізована в самостійний навчальний заклад згаданого
профілю). З 1960-х років почала формуватися й система
музично-педагогічних факультетів вищих педагогічних
навчальних закладів (до цього у багатьох освітніх закладах
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забезпечувалася тільки музична спеціалізація випускників
суміжних гуманітарних спеціальностей). В усіх п’яти ви
щих музичних закладах України було відкрито повноцінні
композиторські факультети.
У той період було збудовано низку спеціалізованих
приміщень для музичних шкіл, відремонтовано й добудо
вано корпуси музичних училищ і вищих навчальних за
кладів (так, 1965 - 1966 років нове приміщення отримали
Київська спеціальна середня музична школа імені
М. В. Лисенка та хореографічне училище, музичні учили
ща в Житомирі й Сіверськодонецьку таін.). Почалося
більш-менш регулярне державне забезпечення державних
навчальних закладів, виконавських колективів та театрів
дорогими музичними інструментами (клавішні інструмен
ти, арфи, духові інструменти). 1970 року в Малому та Ве
ликому залах Київської консерваторії було встановлено
нові органи; згодом нові органи збудували в Донецьку та
Харкові, а трохи пізніше - у Київському оперному театрі.
Результатом цих процесів став активний розвиток усієї му
зичної інфраструктури в державі, включаючи концертну
діяльність, музичні театри, нові виконавські колективи,
музичне радіо- та телемовлення і спеціалізовані видання.
Так, при Національній радіокомпанії працюють Симфоніч
ний оркестр Національної радіокомпанії України, Оркестр
народної та популярної музики, Хор імені П. Майбороди,
Великий дитячий хор та численні солісти. При найбіль
ших філармоніях також функціонують симфонічні (у Киє
ві, Львові, Одесі, Харкові, Луганську, Донецьку) та камерні
(Львів, Київ, Рівне, Вінниця, Миколаїв, Ужгород та ін.) ор
кестри, у центрі кожного етнографічного регіону при фі
лармоніях працюють етнографічні ансамблі пісні і танцю
(Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці, Дрогобич, Жито
мир) чи народні хори й академічні капели (Луцьк, Львів,
Полтава, Черкаси), або ансамблі виконавців (Львів, Луцьк,
Київ, Вінниця, Сімферополь та ін.).
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Т$(3иц%ї ук$(ї*ськ ї вик *(вськ ї шк ли про
довжують розвивати Державна заслужена академічна хо
рова капела «Думка», Український державний народний
хор імені Г. Г. Верьовки, Державна заслужена академічна
капела бандуристів УРСР, Державний заслужений акаде
мічний ансамбль народного танцю УРСР (згодом - імені
П. П. Вірського), українські державні театри опери та ба
лету в Києві, Львові, Одесі, Харкові, Донецьку, Дніпропет
ровську, Державний заслужений симфонічний оркестр
УРСР, струнний Квартет імені М. В. Лисенка, Львівський
камерний оркестр та ін. Організовуються також нові вико
навські колективи, серед яких такі імениті сьогодні, як Ки
ївський камерний оркестр (1963), Київський камерний хор
(1964; згодом - імені Б. М. Лятошинського), Київська чоло
віча хорова капела (1969; згодом - імені Л. М. Ревуцького),
Державний оркестр народних інструментів (1970), Держа
вний естрадно-симфонічний оркестр (1979), Державний
духовий оркестр (1979). 1974 року знову запросив глядачів
оперний театр у Дніпропетровську, 1981 року в Києві було
відкрито Республіканський Будинок органної та камерної
музики, 1982-го- Київський дитячий музичний театр.
Було також збудовано чимало спеціалізованих примі
щень- палацу культури «Україна» в Києві (1970), Одесь
кого театру музичної комедії (1981), Луцького (1975) та
Івано-Франківського (1982) музично-драматичних театрів.
Відповідаючи потребам часу, у наступні роки почали
з’являтися численні камерні колективи, які відразу завою
вали собі авторитет у слухачів та прихильність у середо
вищі професійних музикантів - інструментальні «Київська
камерата», «Київські солісти» (обидва - Київ), Камерний
оркестр Львівської філармонії, «CameraŒa Leonis» (у Льво
ві), камерні хори «Київ», «Хрещатик» (у Києві), «Леген
да», «Боян Дрогобицький» (обидва - Дрогобич) та ін.
Імена українських виконавців усе частіше ставали
окрасою концертних програм зарубіжних філармоній та
балетних і оперних вистав музичних театрів. Чимало украї
нських солістів-виконавців молодших поколінь, починаючи
з 1960-х років й аж до 1990-х, не тільки здобували світову
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славу, а й примножували міжнародний авторитет українсь
кої музичної культури. Такими були, зокрема, співаки
В. Буймістер, О. Востряков, Д. Гнатюк, Г. Грицюк, В. Гришко,
B. Грохольський,
Н. Дацько,
О. Дика,
М. Дідик,
C. Добронравова, Л. Забіляста, П. Кармалюк, Є. Колесник,
М. Кондратюк, А. Кочерга, В. Лук’янець, Р. Майборода,
О. Микитенко, О. Пасічник, В. Пивоваров, П. Плішка,
І. Семененко, А. Солов’яненко, С. Степан, М. Стеф’юк,
B. Тимохін, А. Швачка, А. Шкурган, тріо сестер Байко,
скрипалі А. Баженов, В. Бродський, Е. Ідельчук, О. Криса,
Б. Которович, М. Комонько, Ю. Корчинський, О. Кошванець,
Ю. Мазуркевич,
О. Рівняк,
А. Савицька,
О. Семчук,
Д. Ткаченко, А Чумаченко та М. Чумаченко, О. Шутко,
альтисти Ю. Башмет, А. Війтович, піаністи К. Білинська,
О. Ботвинов, В. Винницький, В. Гладков, Б. Деменко,
Д. Дрогомирецька, Й. Ермінь, В. Єресько, В. Крайнев,
Л. Крупа, Ю. Лисиченко-Лисиця, Л. Марцевич, Ю. Осінчук,
Є. Ржанов, Р. Рудницький, В. Сєчкін, М. Сук, Е. Чуприк,
C. Шабалтіна, органісти О. Дмитренко, І. Калиновська,
В. Кашуба, М. Сидоренко, віолончелісти Л. Краснощок,
І. Кучер, Д. Рудницький, Н. Хома, М. Чайковська, баяністи
В. Балик, С. Грінченко, І. Єргієв, В. Зубицький, Я. Ковальчук,
П. Фенюк,
бандуристи
К. Новицький,
Р. Гриньків,
Д. Губ’як, виконавці на духових інструментах М. Бердиев,
О. Безутлий, Д. Біда,
О. Кудряшов, О. Стельмашенко,
B. Тимець, Ю. Шутко, диригенти І. Гамкало, В. Гнєдаш,
Є. Дущенко, І. Лацанич, Ю. Луців, І. Сімович, В. Сіренко,
C. Турчак, X. Ерл, хорові диригенти А. Авдієвський,
Б. Антків, Л. Венедиктов, М. Гобдич, В. Іконник, М. Кацал,
Т. Копилова, В. Курач та Ю. Курач, П. Муравський,
К. Сімеонов, Є. Савчук, В. Скоромний, В. Тарасенко.
Постановка опери М. Мусоргського «Хованщина»
1981 року в Ніцці колективом виконавців та постановників
Київської опери під керуванням народного артиста СРСР
С. Турчака, а згодом гастролі цього колективу у Вісбадені
(ФРН) викликали на Заході нову велику хвилю захоплення
надзвичайно високим художнім рівнем та досконалістю
мистецтва українських музикантів.
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Про Q R а д а ю W O … R я N O

У МАЙБУТНЄ: МУЗИЧНА КУЛЬТУРА
КІНЦЯ 1980-Х РОКІВ ТА ПЕРІОДУ
ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Друга половина вісімдесятих років принесла не тільки
певне послаблення політичного тиску комуністичної партії,
а й згодом обережні подмухи «перестройки» М. Горбачова.
Своєрідним каталізатором культурного відродження та
мистецького оновлення в музиці стали трагічні події
Чорнобильської катастрофи 1986 року, які
сконсолідували національні творчі сили. Немалою мірою
через події, пов’язані з Чорнобильським лихом, на могут
ній хвилі піднесення громадянської активності було віднов
лено державну незалежність України. Цей період характе
ризується небувалим підйомом, справжнім вибухом твор
чої енергії та активності діячів української культури.
Саме в ці роки зароджується, а в 1990-ті роки утверджу
ється активний gесGив(ль*и7 $ух. Засновані в Україні
фестивалі академічної музики та виконавства «Київ Музик
Фест», «Музичні прем’єри сезону», «Міжнародний форум
музики молодих», «Серж Лифар де ля дане», «Володимир
Крайнев запрошує» (усі - м. Київ), «Контрасти» (м. Львів),
«Харківські асамблеї» (м. Харків), «Два дні і дві ночі нової
музики» (м. Одеса) та молодіжної non- і рок-музики «Чер
вона рута», «Оберіг», «Тарас Бульба», «Таврійські ігри»,
«Рок-екзистенція» та ін. увійшли до числа найповажніших
подібних заходів Європи. Набули статусу міжнародних
престижні виконавські конкурси Оперних співаків імені
Соломії Крушельницької (з 2009 р.), Молодих виконавців
на духових інструментах імені Д. Біди (з 1996 р.) (обидва м. Львів), імені Б. Гмирі, імені М. Лисенка (з 1997 р.,
м. Київ), Артистів балету і хореографів імені Сержа Лифаря
(з 1994 р., м. Київ), Молодих піаністів пам’яті В. Горовиця
(усі - м. Київ), піаністів імені Е. Гілельса (м. Одеса), імені
Г. Хоткевича (з 1997 р., м. Харків) та ін. Із проголошенням
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незалежності України було врешті подолано ідеологічний
та партійний диктат у царині музичної творчості. Україн
ська музика увійшла рівноправним членом у музичну
сім’ю європейської культури.
Музична творчість, починаючи з другої половини
1980-х років, уже фактично відповідає мистецьким крите
ріям, що висуваються сучасним вільним демократичним
суспільством. 1987 року було виконано великий 11-частин
ний (фактично поемний, адже всі 11 частин виконуються
attacca) Gв%$ Є. СG(*к вич( «Dictum» для малого сим
фонічного оркестру (1998 року з’явилася версія цього твору
у вигляді Симфонії № 6 для малого симфонічного оркест
ру). Через рік після страшної Чорнобильської катастрофи
поява цього трагічного, сповненого світової скорботи тво
ру сприймалася не тільки як її відгомін, враження від по
баченого й пережитого, а й як драматичне оспівування ве
личі людської мужності й своєрідне пророцтво-застереження. Латинськомовна назва композиції (авторського
визначення її жанру немає) - «мовлене, сказане» - наві
ває роздуми про трагічні передчуття і пророцтва, змінити
які ніяк. Це - велична промова про себе, про інших, про
життя і про Все суще... Ефект дзвонів, зображуваних у пе
ршій частині, немовби підкреслює апокаліптичне звучан
ня твору. Із шарів дзвонозображальної фактури непомітно
виринає лейтритмова інтонація скорботного танцю-ходи
сарабанди, яка пронизує фактично цілий твір. Антифонне
чергування рефрену фортепіано та вертикалей струнних
інструментів наштовхує на аналогії з обрядовим співом
православної богослужби. Важливі у драматургічному плані
фрагменти сповнені майже словесної речитативної вираз
ності. Музика твору насичена варіантним розгортанням по
даного матеріалу, що також сприяє формуванню стану зо
середженості та заглибленої задуми. У багатому на різні ра
курси розкриття теми симфонічному полотні є також обра
зи, що уособлюють контрастуюче у своєму токатному вихорі
зі станом скорботних роздумів зло, роздираючі інтонації
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плачу та волань, переданий хоралом духових стан непору
шної Вічності. Кілька разів невпинний і невмолимий рух
немовби затримується у спробі вибратися із кола страшних
апокаліптичних образів: тимчасове затишшя чи лагідна пі
сенна тема, що виникає незадовго до кінця, лише підкрес
люють трагізм ситуації. Вихід, пропонований композито
ром, — «розчинення» у хвилях Вічності та «злиття» із
Всесущим після вознесіння на вершини Духа...

Кульмінаційних висот сягає «постмузична» лінія, за
початкована в попереднє десятиліття у творчості
В. Сильвестрова. Звернімося також до особливостей такого
визначного твору української сучасної музики, як Сим
g *%' №5 В. СильвесG$ в( (1980- 1982). Це один із
центральних творів середнього періоду творчості компози
тора, під знаком якого В. Сильвестров писав музику до кі
нця 1990-х років. Навіть у наступній етапній вершині твор
чості В. Сильвестрова «Реквіємі для Лариси» (1997 - 1999)
помітні виразні впливи та стилістичні конотації «Тихих
пісень» та П’ятої симфонії (подальші ж твори жанру сим
фонії виявляють виразні риси своєрідного «доспівування»
музики П’ятої). У цій симфонії пошуки оптимальних для
характерної «сильвестрівської» медитативної драматургії
виразових засобів завершені в максимальному гармонію
ванні. Сам автор часто називав П’яту симфонію «постсимфонією», декларуючи тим самим усталення у власній твор
чості своєрідного дискурсу «постжанрів», «посттворів»,
«постмузики». Можна принагідно згадати Три постлюдії
В. Сильвестрова для камерних складів (1981 - 1982), що
можуть виконуватися і як цикл, і окремо: Перша «DSCH»
для сопрано, скрипки, віолончелі і фортепіано, Друга для скрипки соло і Третя для віолончелі і фортепіано.
Також - Постлюдію для фортепіано з оркестром (1984).
«Постстилістика» притаманна й іншим творам майс
тра. Властиво, ці раніше названі були першими і найяск
равішими представниками цього вповні сформованого у
творчості В. Сильвестрова стильового напряму (а шляхи
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його формування виразно видно на прикладі гігантського
вокального понадциклу, що побачив світ від 1974 до
1982 року: «Тихі пісні» — «Прості пісні» - «Ступені» Чотири пісні на вірші О. Мандельштама). Без розуміння
авторського трактування «постмузики» — «пісні, у якій світ
сам співає про себе», - а також попередньої ознайомлено
сті з музичним матеріалом твору або ж близьких до нього
композицій важко осягнути концепцію П’ятої симфонії.
«Посттвори» в розумінні композитора є ніби своєрідними
кодами (часом гігантських розмірів, у яких попри позірне
завершення процесу висловлювання все ще щось «догово
рюється», «дограється», робиться спроба доказати те, що,
здається, було сказане не до кінця, а після цього - спроба
завершити цю спробу...). А «основним, збірним» твором,
що після нього з’являється «посттвір», виступає великий і
багатоваріантний масив усього висловленого до цього.
Можливо, самим композитором у його попередніх симфо
ніях, а, можливо, й у всіх перед тим написаних ним творах,
а, може, у симфоніях А. Брукнера чи Ґ. Малера, а то й у
всіх симфоніях романтиків, чи в усіх, написаних до цього
симфоніях узагалі...
Симфонія одночастинна. У ній панує настрій елегійної
піднесеності й щирої ліричності. Й увага до звуку як такого.
А «звуком після звука» тут виступає також мовчання.
Драматургія твору наближена до статичної, у її медитатив
ному варіанті. Структура симфонії опирається на закономі
рності центральної симетрії. Тип висловлювання - розширювально-доповнювальний. Процес розгортання матеріалу
має циклічну форму - складається з безперервного ланцю
га формул завершення. Саме він «відсуває» все, що могло
бути «до цього», у сферу індивідуальних домислювань, пе
редбачаючи водночас необхідність наявності в слухача не
обхідного досвіду, опертя на певну вже сформовану конвенційність сприймання творів В. Сильвестрова як суто інди
відуального й неповторного музичного явища. Суттєвою
підпомогою у процесі сприймання стають ремінісценції з
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попередніх творів композитора, зокрема «Тихих пісень»,
кантати на вірші Т. Шевченка «Світе тихий» СГі варіант є й
у згаданому пісенному циклі), а також алюзійні фрагмен
ти, що є носіями пізньоромантичної стилістики.
Фактура симфонії тотально мелодизована. Це полег
шує простежування образних трансформацій і дає змогу
вловити тонкощі максимально деталізованої динамічної
шкали. Упродовж цілої композиції відбувається процес
своєрідного «становлення» тематизму. Необхідно прийняти
запропонований автором у перших тактах симфонії розосе
реджений варіант тематичної організації. Композитор екс
понує у перших сегментах форми твору кілька типів потен
ційних тематичних імпульсів. Для нього важлива не сама
тема, а тип можливої теми, який і пропонують численні
мелодико-гармонічні ядра-зародки, що розосереджуються
по всій глибині фактури від перших тактів твору. Вони на
че виникають з «нічого» і, відзвучавши, у «нічому» розчи
няються або ж м’яко «переливаються» в наступне ядрозародок.
Новий інтонаційний матеріал при цьому продовжує
експонуватися. У дискурсі музики В. Сильвестрова варто
говорити саме про ледь уловимі й делікатно окреслені об
разні сфери, з яких «виростає» драматургія твору, та їх роз
ростання і розширення, а не про конкретні образи, їх роз
виток і трансформацію.
У наступному розділі уважний слухач одразу ж від
чуває ремінісценції між тонко продуманою зміною ладової
організації музичної тканини й символікою тональностей,
притаманною романтичній стилістиці. Власне тут, немов
виростаючи з гамоподібної інтонації у струнних інструмен
тів та арф, виокремлюється дуже важлива для подальшого
розвитку твору тема-фігурація, яка формується в партіях
флейт при підтримці арф і челести. З такими піднесеними
тембрами тема-фігурація пов’язуватиметься аж до кінця
твору. Усі трансформації, зміни, інтонаційні зближення чи
віддалення інтонацій відбуваються в межах фактично од
нієї емоційно-образної сфери.
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Надалі розвиток образів твору сягає певної кульмі
наційної точки. Усе відбувається без надривних і галасли
вих кульмінацій, сповнених шуму й метушні. Кілька могут
ніх хвиль динамічно-тембрових наростань та спадів посту
пово втрачають енергію, приводячи до появи квазірепризного розділу. Неймовірне смислово-емоційне напруження
попереднього розділу спричинює ще кілька локальних ви
бухів темброво-фактурного неспокою, які, утім, сприйма
ються радше як відгомін того, що вже було. І аж із часу по
яви знайомої теми-фігурації слухач упевнюється в тому,
що велетенська арка структури симфонії починає замика
тися. Величезні хвилі «догравання» ледь чутно прокочу
ються одна за одною, заторкуючи майже повний склад ор
кестру. Інтонації теми-фігурації поступово «розчиняють» у
собі всі інші темброво-інтонаційні чинники. Із останнього
Moderate починає відчуватися остаточний перехід музики
в стадію «постпостдогравання», до своєрідної коди цієї постсимфонії. Надзвичайно виразно сприймається в завер
шальному розділі дивний звуковий ефект, зумовлений по
явою пустих звуків-вдувань у партіях духових інструментів
на тлі остаточно стихаючих altri. Це наче останній легкий
подих усього музичного світу, який щойно сам себе про
співав. Завершується твір цілковитим затиханням «посгзвучання» чудового теплого збірного тембру флейт, гобо'ів,
кларнетів, колористичних та струнних інструментів.

Композитори
покоління
В. Сильвестрова
та
Є. Станковича презентували впродовж 1990-х років вели
чезну кількість надзвичайно вартісних у мистецькому
плані творів. До них долучилися представники середнього
та молодшого поколінь українського композиторського
цеху. Навіть перелік найосновніших із їхніх творів зайняв
би кілька сторінок книги. Тому вважаємо за можливе зга
дати тільки найпоказовіші, на думку авторів, композиції.
О$кесG$ в( музик( цього періоду збагатилася та
кими творами, як «Симфонічна елегія «Ворзель» пам’яті
Б. Лятошинського для трьох оркестрових груп» (1992)
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Л. Грабовського, симфонія «Memorial Day» (1993) для соп
рано та симфонічного оркестру В. Губи, баянні концерти
«Rossiniana» (1994) та «Посвята Астору П’яццолі» (1999)
В. Зубицького, чотири симфонічні фрагменти «Епістоли»
(1991) та «Sinfonia Estravaganza» (2001) О. Козаренка, «Pro
Memoria» (1992) для симфонічного оркестру Г. Ляшенка,
«Offertorium» (1990) В. Польової, симфонія №3 «Credo»
(1986 - 1991) для баритона, читця і симфонічного оркестру
В. Рунчака, симфонії «Widmung» (1990- 1991), «Метамузика» (1992) та № 6 (1994 - 1995) В. Сильвестрова, Концерт
для альта з оркестром (1999) Є. Станковича, Концерт для
скрипки і оркестру (1999) І. Щербакова, «Глосолалії»
(1989) та «А Ргіта Vista» (1997) О. Щетинського, «...end
less...» (1997) Л. Юріної.
К(ме$*( Gв $ч%сGь представлена композиціями
різних жанрів та характеру: «Осінньою музикою» (1997)
для тенорового саксофона і фортепіано, «Гравітаціями»
(1999) для фортепіано та симфонієтою для альта і струнно
го оркестру «А corda» (2001) Г. Гаврилець; п’єсами
«Глас 1» (1990) для віолончелі й «Глас 2. Некролог Дмитру
Шостаковичу» (1994) для бас-кларнета соло, «І буде так»,
вісім віршів для сопрано, скрипки, кларнета, фортепіано
та синтезатора «Casio 100» з додатковою перкусією та «Fur
Elise- Zur Erinnerung» для фортепіано Л. Грабовського;
струнним тріо № 1 «Вісім трагічних картин українського
голодомору» (1991), Прадавньою балядою «Клейноди»
(1997) для тромбона і фортепіано В. Губи; Камерним кон
цертом № 5 (1996) для фортепіано, квінтету духових і
струнних В. Загорцева; «Music from Waterside» (1994) для
флейти, кларнета, скрипки, фортепіано та ударних
І. Карабиця; камерними кантатами № 5 (1993) і 6 (1997) та
Камерною симфонією на вірші Т. Шевченка (1990) для го
лосу і камерного оркестру О. Киви; «Concerto Rutheno»
(1991) для камерного ансамблю та «П’ятьма весільними
ладканнями з Покуття» (1992) для народного голосу і ка
мерного ансамблю О. Козаренка; циклами п’єс «Ното
ludens» (№ 1-6) та «Квадромузика» (№ 1 - 3), фольк-
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концертом «Голосіння і співаночки» (дві версії: 1989 та
2000), камерною симфонією № 3 (1991) для різновисоких
флейт та оркестру солістів, Антисонатою «Розмова з ча
сом» (1993) для двох фортепіано, Листом для семи музи
кантів «В пошуках спокою» (1995), Прощальною несимфонією для п’яти виконавців «Час “X”...» (1998), Чимсь на
зразок квінтету «Tuba Мігши» (2001) для п’яти мідних ін
струментів, п’єсою для фортепіано «Привіт М. К.» (2002)
В. Рунчака; смичковим квартетом № 2, «Вісником-1996»
(1996 - 1997) для фортепіано та Елегією для віолончелі со
ло (і двох тамтамів) (1999) В. Сильвестрова; «Музикою ру
дого лісу» (1992) для скрипки, віолончелі і фортепіано,
мікросимфоніями для квінтету дерев’яних духових «Музи
ка для небесних музикантів» (1993), Камерною симфонією
№ 5 «Потаємні поклики» (1995) для кларнета і струнних,
п’єсою «Квітучий сад... і яблука, що падають у воду» (1996)
для
альта,
кларнета,
віолончелі
і
фортепіано
Є. Станковича; цикл камерних «бомж-композицій»
Л. Тур’яба; цикли камерних композицій «Дуель-дует»
(№ 1 - 7), «Гра в карти» (№ 1 - 3) та камерна симфонія
№ 1 «Паралелі» (1990) К. Цепколенко; оркестровими
п’єсами «Покаянний стих» (1989) для скрипки і камерного
оркестру, «Aria Passione» для камерного оркестру, «Агіа
Passione 2» (2000) для альта і камерного оркестру
І. Щербакова; «Криптограмою» (1989) для вібрафона соло,
«Молінням про чашу» (1990) для фортепіано, квінтетом
для чотирьох блок-флейт та ударних (1991), «Трьома ескі
зами у чвертьтонах» (1992) для двох гітар, п’єсами «Тихи
ми голосами» (1995) для кларнета, скрипки, двох альтів,
контрабаса та баяна, «Навхрест» (1994- 1996) та «Промова»
(1998 - 1999) у варіантах для різних складів та «Кортеж»
для квартету саксофонів (1999) О. Щетинського; творами
«Рао Ноала» (1991) для сопрано, флейти, вібрафона, фор
тепіано та скрипки, «Екаґрата» (1993) для чотирьох груп
ударних, «Xing» (1998) для тромбона, ударних, фортепіано,
контрабаса Л. Юріної; електронними та мультимедійними
композиціями А. Загайкевич, П. Товстухи, Л. Юріної,
К. Цепколенко та ін.
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З’явилися музич* -сце*%ч*е дійство «Золотий
камінь посіємо...» (1997 - 1998) для народного голосу, хору
хлопчиків, симфонічного оркестру, інструментальних груп
і балету Г. Гаврилець; «Реквієм для Лариси» на латинські
канонічні тексти і вірші Тараса Шевченка для мішаного
хору, солістів та симфонічного оркестру (1997- 1999)
В. Сильвестрова; опера «Мойсей» за І. Франком (2001)
М. Скорика; Літургії № 1 (1989 — 1990) для однорідного хо
ру, №2 (1992) та Урочиста (1999) для мішаного хору, хоро
ві концерти «Французькі фрески» (1995), «Іспанські фрес
ки» (1996) та «Швейцарські фрески» (2001 -2002), опериораторії «Різдвяне дійство» (1992) та «Вертеп» (1998) Лесі
Дичко; балет «Дон Жуан із Коломиї» за Л. фон ЗахерМазохом (1994), камерна опера «Час покути» на вірші
українських поетів XVII - XVIII століть (1997) та «Літургія
Св. Іоанна Златоуста» (1999-2000) О. Козаренка; Реквієм
на латинські канонічні тексти (1990) для сопрано, баритона
й камерного ансамблю та хорові духовні твори В. Рунчака;
балети «Ніч перед Різдвом» (1990) і «Вікінги» (1999) та ни
зка духовних хорових композицій Є. Станковича; опери
«Доля Доріана» (1989) та «Концерт птахів» (1996) й моно
опера «Між двох вогнів» (1994) К. Цегіколенко; операказка «Пастка для відьми» (1997) І. Щербакова; камерна
опера у шести
епізодах
«Благовіщення»
(1998)
О. Щетинського та ін.
Упродовж кінця 1980 - 1990-х років композитори ба
гато працюють у царині камерної та х $ в ї музики, їх
твори часто звучать на міжнародних музичних фестива
лях - як в Україні, так і в різних країнах Європи, Азії та
Америки. Найактивнішими та найбільш плідними автора
ми в 1990-ті роки виступили, окрім представників старшого
покоління, такі композитори як В. Камінський, В. Огепурко,
І. Щербаков, Г. Гаврилець, К. Цепколенко, О. Щетинський,
О. Козаренко,
В. Рунчак,
Ю. Ланюк,
В. Польова,
А. Загайкевич, Л. Юріна,
С. Пілютиков,
С. Зажитько,
Б. Фроляк, Л. Тур’яб, С. Луньов, В. Ларчиков та ін. У пере
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важній більшості ці автори позбавлені скованості, виклика
ної міркуваннями ідеологічного плану, відкриті до експе
рименту й засвоєння нових форм та засобів виразності.
У роки незалежності музична культура України знову поча
ла переживати величезне творче піднесення, у дечому поді
бне до гігантської хвилі відродження національної культури
в часи українізації. Вражає небувалий розквіт хорової твор
чості та виконавського мистецтва, який триває й на початку
XXI ст. Камерні жанри стали своєрідним полігоном для ап
робації найновіших творчих ідей.

Українська культура ніколи не була замкнутою в собі,
розвиваючись у фарватері головних європейських естетикостильових тенденцій. Активні Gв $ч% к *G(кGи україн
ських музикантів із зарубіжними були радше правилом,
аніж спорадичним явищем. Чимало сприяли цьому пред
ставники української спільноти за кордонами України (пе
реважно народжені в Україні) та створені ними в інших
країнах організації. Так у 1920 - 1930 роках це були укра
їнські
емігрантські
організації
в ЧехоСловаччині, Франції, США, Канаді, Українські наукові ін
ститути в Берліні й Варшаві. Велику роль у підтримці й
поширенні здобутків національної музичної культури віді
гравала діяльність ентузіастів та меценатів, серед яких слід
виділити главу УГКЦ митрополита Андрея (графа Шептицького),
Гетьмана
П. Скоропадського та науковця
І. Огієнка (згодом блаженнішого митрополита Іларіона).
Після закінчення Другої світової війни на еміграцію виїха
ло багато представників української інтелігенції, зокрема
й музикантів. Це значно пожвавило національне музичне
життя за межами України. Його центр змістився до Кана
ди й США, де було відкрито низку українських музичних
навчальних закладів, зокрема, школа кобзарського мисте
цтва в Нью-Йорку, що з 1981 року видає журнал «Банду
ра», організовані чи поновили діяльність хорові й танцю
вальні колективи, наукові організації, зокрема й академіч
ного типу (УВАН у США, УВАН у Канаді, НТШ в Америці й
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Австралії). Було засновано всесвітню координаційну орга
нізацію українських організацій і товариств - Світовий
Конгрес Вільних Українців (центральний офіс у Вінніпеїу;
нині Світовий Конгрес Українців). У США працюють Укра
їнський Науковий Інститут при Гарвардському університе
ті (з 1973 року), Українське музичне товариство. Українсь
кий Інститут Америки спонсорував перебування з творчи
ми візитами у США численних композиторів і виконавців,
активні громадські діячі-українці сприяли інтеграції
здобутків української музики та музико
знавства в культуру зарубіжних країн шля
хом організації концертів, вистав, виставок, зустрічей,
видання книг, альбомів, буклетів тощо (організатори
М. Коць, М. Яцик, В. Балей, І. Стецура та ін.).
У Європі активно сприяли розвиткові українського
музично-культурного процесу Апостольський престол
(надто ж після приїзду до Ватикану глави УГКЦ митропо
лита Иосифа кардинала Сліпого) та емігрантські культурні
організації у Великій Британії, зокрема, хор «Гомін» із
Манчестера. Продовжували музично-громадську діяль
ність нечисленні українські емігрантські організації у
Франції (Париж, Сарсель), Нідерландах (подвижницька
праця з «Візантійським хором» доктора М. Антоновича в
м. Утрехті), Німеччині (Мюнхен), Швеції. Діють музичногромадські організації також при українських громадах
Аргентини, Бразилії, Бельгії, Венесуели. Вагомим кроком
до розбудови актуальних форм музично-культурної роботи
стала організація після XX з’їзду КПРС та активна діяль
ність культурно-освітніх товариств етнічного українського
населення Польщі, Чехословаччини, Румунії. Величезна
кількість українських музичних колективів постала в Авст
ралії, зокрема численні хори при парафіях українських
церков, школа гри на бандурі в Мельбурні та УкраїнськоАвстралійське мистецьке товариство імені Миколи Лисен
ка в Канберрі. Завдяки цьому плідному підґрунтю за часів
«перебудови і гласності» М. Горбачова відразу ж понови
лися творчі контакти між представниками музичної куль
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тури українського материка та зарубіжжя. Україну відвіда
ло чимало міжнародно відомих українських емігрантських
музичних колективів та виконавців, зокрема Капела бан
дуристів імені Т. Г. Шевченка (США), «Візантійський хор»
(Нідерланди), хор «Журавлі» (Польща), танцювальний
ансамбль «Веселка» (Австралія), бандурист, співак і гро
мадський діяч В. Луців (Велика Британія), Кубанський на
родний хор (Росія) та ін.
Нині музична культура України цілковито імплікувалася до кола культур братніх народів Європи. Твори україн
ських композиторів постійно виконуються в Польщі й Росії,
Болгарії і Словаччині, Німеччині й Швеції, Великобританії
й Австрії. їх уже добре знають - не як зразки мистецької
екзотики, а як досягнення світової художньої культурив Австралії й США, Бразилії і Кореї, Ірані й Китаї, Ізраїлі й
Тунісі, Данії й Алжирі. Серед авторів найчастіше виконува
них за рубежем творів не лише імена визнаних класиків на
ціональної музики - М. Березовського, Д. Бортнянського,
А. Веделя, М. Лисенка, М. Вербицького, С. Людкевича,
М. Леонтовича,
Ф. Якименка,
Б. Лятошинського,
Л. Ревуцького та ін., -ай прізвища композиторів молодших
поколінь В. Бібіка, Л. Грабовського, В. Губаренка, В. Губи,
Л. Дичко, В. Зубицького, І. Карабиця, А Караманова,
О. Киви,
Л. Колодуба,
Г. Ляшенка,
В. Сильвестрова,
М. Скорика, Є. Станковича... Сучасний музичний рельєф
Європи
важко
уявити
без творів Г. Гаврилець,
Ю. Гомельської, А. Загайкевич, С. Зажитька, О. Козаренка,
Ю. Ланюка, В. Ларчикова, С. Пілютикова, В. Рунчака,
Б. Фроляк, К. Цепколенко, І. Щербакова, О. Щетинського,
Л. Юріної. Перлини пісенної лірики О. Білаша, І. Білозіра,
П. Дворського, Л. Дутковського, О. Плотника, В. Івасюка,
П. Майбороди,
І. Поклада,
С. Сабадаша,
І. Шамо,
Б. Янівського давно стали класикою легкого жанру й пос
тійно присутні в радіо- й телеефірі. Не менш популярними
стали й виконавці цих пісень - О. Білозір, В. Зінкевич, тріо
Мареничів, М. Мозговий, С. Ротару, Н. Яремчук, десятки
інших.
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У період державної незалежності в Україні почала
повноцінно розвиватися національно увиразнена м(с в(
музич*( кульGу$(. Досягнення вітчизняних артистів у
цій царині загальновизнані. Широкого розголосу набули
українські молодіжні музичні фестивалі та етнофестивалі
як «Країна Мрій», «Оберіг», «Рок-екзистенція», «Тарас
Бульба», «Червона Рута» та ін. Гордістю національної му
зичної культури стали такі виконавці, як Ані Лорак,
І. Білик, В. Білоножко, В. Врадій, П. Зібров, Квітка Цісик,
Т. Компаніченко, В. Лазарович, Р. Лижичко, В. Павлік,
Т. Петриненко, О. Пономарьов, групи «ВВ», «Гайдамаки»,
«Друга ріка», «Кому вниз», «Крихітка Цахес», «Мандри»,
«Мертвий півень», «Океан Ельзи», «Перкалаба», «Піккардійська терція», «Плач Єремії», «СКАЙ», «Скрябін»,
«Табула Раса», «Таліта Кум», «Танок на Майдані Конго»,
«ТІК». Відновилося відносно систематичне аудіофіксування нової української музики, в Україні й за кордоном ви
даються компакт-диски із записами українських виконав
ців та творів українських композиторів, у світовій мережі
функціонують численні сайти, присвячені українській му
зиці та окремим її представникам. Відкрито низку націо
нальних (та українських варіантів міжнародних) музичних
телевізійних каналів.
Звичайно, не обминули незалежну Україну й негати
вні риси сучасного глобалізованого суспільства, які йдуть
поряд із позитивними. Украй кволо виконується низка по
ложень Закону України про охорону авторських і суміжних
прав: величезних масштабів сягнуло інтелектуальне пірат
ство. Почастішали факти плагіату як у музично-творчій,
так і в музично-науковій сферах. Помітно зріс сегмент ма
сової музичної продукції заниженого художнього рівня,
зорієнтований на невибагливого масового середнього слу
хача. Видатки на культурні потреби суспільства форму
ються в щорічних державних та місцевих бюджетах за за
лишковим принципом. Колись широка мережа спеціалі
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зованих магазинів музичної літератури і нот зменшилася
до двох (!) крамниць та кількох спеціалізованих відділів
книгарень на цілу країну. Украй кволо функціонує мережа
крамниць для розповсюдження та продажу компактдисків, зокрема із записами української музики. Із телеефіру на приватних телеканалах практично зникли пере
дачі, присвячені академічній музичній культурі. Постійно
відчувається агресивний тиск на національну музичну ку
льтуру з боку більш потужного російського шоу-бізнесу.
Через матеріальну незабезпеченість постійно скорочується
мережа позашкільних закладів музичної й мистецької
освіти та форм навчання. На цьому тлі відкриття унікаль
ного музично-мистецького навчального дитячого закла
ду - Київської дитячої академії мистецтв видається скорі
ше винятком, аніж планомірним досягненням.
Великою проблемою залишається й надалі відтік за
кордон непересічних музичних кадрів із числа виконавців
і педагогів середньої спеціальної та вищої школи, а також
приховане безробіття серед музичних фахівців високого
класу всередині держави. Помітно відчувається відсутність
нових музичних підручників для навчальних закладів усіх
рівнів. Єдине державне спеціалізоване видавництво
«Музична Україна» майже позбавлене державних замов
лень і перебуває в перманентно кризовому стані.
В останні десятиліття нових великих успіхів досягла
не тільки музична творчість, а й українське музик з*(в
сGв : Н. Герасимова-Персидська, С. Грица, О. Зінькевич,
H. Кашкадамова, Л. Кияновська, Л. Корній, О. Костюк,
I. Котляревський, І. Ляшенко, В. Москаленко, А. Муха,
І. Пясковський,
О. Самойленко, О. Сокол, С. Тишко,
О. Цалай-Якименко, М. Черкашина, І. Юдкін та ін. своїми
працями проклали нові шляхи в низці галузей музичної
науки й відомі нині в багатьох країнах. Заслужений авто
ритет мають здобутки представників наукових шкіл
Н. Герасимової-Персидської, М. Гордійчука, М. Загайкевич,
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О. Костюка, М. Черкапшної-Губаренко та ін. Україна впев
нено ввійшла до елітного клубу передових країн, у яких
створено національні академічні історії музики (шеститом
на «Історія української музики»1, написана колективом
авторів під керівництвом М. Гордійчука) та музичні енци
клопедії («Українська музична енциклопедія»12, укладена
авторським колективом, очолюваним академіком НАН
України О. Костюком). Сучасний концепційний підхід про
стежується у тричастинній «Історії української музики»
Л. Корній - підручнику для мистецьких навчальних за
кладів України3. Українські вчені розробили основи нових
напрямків наукових досліджень: теорії музичної критики
(О. Зінькевич, Ю. Чекан), музичного джерелознавства
(Л. Корній), музичної епістології (М. Копиця), музичної
психології (Л. Кияновська), наукового парамузикознавства
і теорії художньої цілісності в музиці (Б. Сюта), теорії та
історії
українського
наукового
музикознавства
(О. Немкович), фундаментальних інтердисциплінарних
культурологічних досліджень (І. Юдкін).
На високому рівні утримується рейтинг закладів спе
ціальної музичної освіти України - він є одним із найви
щих у Європі. В українських музичних академіях та консер
ваторіях навчаються студенти з Канади, СІЛА, Австралії,
Нової Зеландії, Кореї, Японії, Китаю, Ірану, Сербії, Сирії,
Чорногорії, Росії та інших країн. Чимало міжнародних му
зичних конкурсів та фестивалів, які проводяться в Україні,
зуміли за короткий час увійти до числа престижних музи
чно-культурних заходів світу. За всіма ознаками Україна
на межі тисячоліть поступово перетворилася на один із
провідних центрів музичної культури світового масштабу.
1 Історія української музики: у 6 т.- Т. 1 - 5 І гол. ред.

М. Гордійчук. - К., 1989 - 2004.
. 2 Українська музична енциклопедія. - Т. 1. — К., 2006.
3 Корній Л. Історія української музики: у 3 т. - Т. 1 -3. - К.;
Харків; Нью-Йорк, 1996 - 2001.

1960 - 1980-ті роки

Запитання та завдання для самоконтролю
1. Розкажіть про початок політики «хрущовської відлиги»

в культурі.
2. Охарактеризуйте нову хвилю відродження національ
ної культури, започатковану в наприкінці 1950-х років.

3. Які нові композиторські імена з’явилися в українській
музиці на початку 1960-х років і які основні риси їхньої творчості?
4. Розкажіть про розвиток форм музично-культурного

життя та розбудову музичної інфраструктури за часів М. Шелеста.
5. Охарактеризуйте феномен дисидентства в культурі

1960-х років та його вплив на музичну культуру.
6. Що таке «шістдесятництво» і які форми його вияву в
українській музиці?
7. Що таке «Нью-Йоркська група» та її вплив на підне

сення української художньої культури в 1960-ті роки?
8. Розкрийте суть політики «маланчукізму».
9. В чому суть політики «перебудови» М. Горбачова та її

вплив на розвиток української музичної культури.
10. Охарактеризуйте процес переходу українських компо

зиторів на нові творчі позиції на початку 1970-х років.
11. Які успіхи мало українське музичне виконавство в
останній третині XX ст.
12. Визначте найголовніші здобутки українського музико

знавства у 1960 - 1990-ті роки.

13. Дайте характеристику системи українського професій
ного музичного шкільництва в 1960 - 1980-ті роки.

14. Які зміни в музично-культурній сфері принесло здо

буття Україною державної незалежності?

15. Як відобразилися наслідки Чорнобильської трагедії в
українській музичній культурі.
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Теми для рефератів
1. Порівняльна характеристика «Ятранських ігор» І. Шамо
та «Цвіту папороті» Є. Станковича.
2. Камерно-інструментальні
твори
Є. Станковича
1990-х років.
3. Феномен «постстилістики» у творчості В. Сильвестрова.
4. Український музичний фестивальний рух — здобутки і
проблеми.
5. Зміна творчих парадигм у творчості українських компо
зиторів у 1960-ті - на початку 1970-х років.
6. Камерна кантата у творчості О. Киви.
7. Валети Євгена Станковича.
8. Музично-сценічні твори Віталія Губаренка: проблеми
драматургії.
9. Твори концертного жанру в доробку Л. Колодуба.
10. Творчість композиторів старшого покоління в кон
тексті творчих шукань молоді у 1960-ті роки: спадкоємність
традицій і конфлікт художніх принципів.
11. Творчість композиторів покоління 1980-х років як
сполучна ланка між музикою XX і XXI ст.

Опубліковані музичні твори
1. AlmashiZ. Concerto Grosso №2 fur Streichorchester. Sordino Editiuns Musicalas, 2001.
2. AlmashiZ. Concerto Grosso №3 fur Voiloncello, Oboe
und Orchester. - Sordino Editiuns Musicalas, 2002.
3. Almashi Z. Konzert fur Klarinette und Streichorchester. Sordino Editiuns Musicalas, 2004.
4. БібікВ. Маленький концерт для фортепіанного тріо.
Партитура. - К.: Муз. Україна, 1985.
5. БібікВ. Симфонія №4 «Пам’яті Д. Шостаковича». Для
камерного оркестру. Партитура. - К.: Муз. Україна, 1984.
6. Бібік В. Симфонія № 7. Для симфонічного оркестру.
Партитура. - К.: Муз. Україна, 1973.
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7. БібікВ. Концерт для альта і камерного оркестру.
Партитура. - К.: Муз. Україна, 1990.
8. БібікВ. Концерт для флейти і камерного оркестру.
Партитура. — К.: Муз. Україна, 1989.
9. Бібік В.
34 прелюдії і фуги. Для фортепіано:
у 3 зошитах. К. : Муз. Україна, 1981 — 1983; Зошит. 1.— 1981;
Зошит. 2. - 1982; Зошит. 3. - 1983.
10. БілаїиО. Ясени. Для голосу з фортепіано. Слова
М. Ткача. — К. : Мистецтво, 1965.
11. Білаш О. Вокальні твори : у 2 т. — Т. 1 —2. - К.: Муз.
Україна, 1981.
12. Білаш О. Вокальні твори в супроводі фортепіано. —
К.: Муз. Україна, 1970.
13. Буєвський Б. Симфонія № 1. Партитура. — К. : Муз.
Україна, 1980.
14. Буєвський Б. Симфонія №4. Партитура. - К. : Муз.
Україна, 1984.
15. Буєвський Б. Симфонія №5. Партитура. - К.: Муз.
Україна, 1986.
16. Буєвський Б. Симфонія №7. Партитура. - К.: Муз.
Україна, 1989.
17. Havrylets Н.
Canticum
fur
Streichorchester. —
Sordino Editiuns Musicalas, 1998.
18. Грабовський JI. Симфонічні фрески. Партитура. - К.:
Муз. Україна, 1968.
19. Грабовський Л.
Чотири
двоголосні
інвенції.
Тв. 11 А. - К.: Муз. Україна, 1965.
20. Грабовський Л. Маленька камерна музика № 1. Для
п’ятнадцяти струнних інструментів. Партитура. - К.: Муз.
Україна, 1975.
21. ГубаренкоВ. Камінний господар. Балет на 3 дії,
7 картин. Клавір. -К.: Муз. Україна, 1974.
22. ГубаренкоВ. Загибель ескадри. Музична драма на
2 частини 6 картин. Клавір. - К.: Муз. Україна, 1970.
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23. ГубаренкоВ. Листи кохання. Ор. 18. Моноопера
в 4 частинах. Для сопрано та струнного оркестру. - К. : Муз.
Україна, 1976.
24. Губаренко В. Помни меня. Op. 19. Опера (лирическая
новелла в 4 картинах). Клавир. - К. : Муз. Україна, 1984.
25. Губаренко В. Купало. Симфонічна картина. Партиту
ра. - К.: Муз. Україна, 1975.
26. Губаренко В. Перша симфонія. Партитура. - К. : Муз.
Україна, 1969.
27. ГубаренкоВ. Вторая симфония. Op. 11. Для большого
симфонического оркестра. Партитура. — М. : Сов. композитор,
1972; К.: Муз. Україна, 1985.
28. Губаренко В. Симфонія № 3. Дтя симфонічного
оркестру та чоловічого хору. Тв. 22. Партитура. - К.: Муз.
Україна, 1983.
29. Губаренко В. Концертино. Для симфонического орке
стра. Партитура. - М.: Сов. композитор, 1968.
30. Губаренко В. Концерт для флейты с камерным орке
стром. Соч. 10. Переложение для флейты и фортепиано. - М.:
Музыка, 1970.
31. Губаренко В. Камерна симфонія. Для скрипки з орке
стром. Тв. 14. Клавір. - К. : Муз. Україна, 1972.
32. Губаренко В. Камерна симфонія № 2. Для скрипки
з оркестром. Клавір. - К.: Муз. Україна, 1981.
33. ГубаренкоВ. Камерна симфонія №4. Для віолончелі
та струнного оркестру. Ор. 49. Клавір. - К.: Муз. Україна, 2006.
34. Губаренко В. Лірична поема. Для фагота з оркестром.
Ор.44. Клавір.-К., 1998.
35. Губаренко В. Квартет. Для двох скрипок, альта і віо
лончелі. Партитура. К. : Муз. Україна, 1973.
36. Губаренко В. Барви та настрої. Чотири вокальні етю
ди на слова І. Драча. Для баса в супроводі фортепіано. — К.:
Муз. Україна, 1968.
37. GomelskajaJ. Memento Vitae fur Orehester. - Sordino
Editiuns Musicalas, 2003.
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38. GomelskajaJ. Seven touches for Piano.- Sordino
Editiuns Musicalas, 2003.
39. Дичко JI. В. «Казкова сюїта». Для симфонічного орке
стру. - К. : Муз. Україна, 1973.
40. Дичко Л. В. «Метаморфози». Для симфонічного орке
стру. - К. : Муз. Україна, 1976.
41. Дичко Л. В. «Веснянки». Варіації для симфонічного
оркестру. К. : Муз. Україна, 1972.
42. Дичко Л. В. «Червона калина». Кантата, слова старо
винних українських пісень XVI-XVII ст. Для хору, солістів,
двох фортепіано, арфи та ударних інструментів. К. : Муз. Украї
на, 1971.
43. Дичко Л. В. «Чотири пори року». Слова народні.
Камерна кантата для хору без супроводу. - К.: Муз. Україна,
1977.
44. Дичко Л. В. Диптих. Слова Охара Токо і Басьо. Для
хору, фортепіано і ударних інструментів. - К.: Муз. Україна,
1974.
45. Зубицький В. Камерна симфонія №1. Партитура.—
К.: Муз. Україна, 1987.
46. Іщенко Ю. «В’єтнамська сюїта» для симфонічного
оркестру.-К. : Муз. Україна, 1970.
47. Іщенко Ю. Симфонія № 2. Для тринадцяти струнних
інструментів. - К. : Муз. Україна, 1972.
48. Іщенко Ю. Перший квартет для двох скрипок, альта і
віолончелі. - К. : Муз. Україна, 1971.
49. Іщенко Ю. «Гуцульська пісня» для скрипки і фортепі
ано. - К. : Муз. Україна, 1967.
50. Іщенко Ю. Соната для фортепіано № 2. - К. : Муз.
Україна, 1966.
51. Іщенко Ю. «Балада» для віолончелі та фортепіано.К.: Муз. Україна, 1968.
52. Іщенко Ю. Соната для скрипки і фортепіано. - К.:
Муз. Україна, 1973.
53. Іщенко Ю. Тема з варіаціями. Для фортепіано. - К.:
Муз. Україна, 1973.
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54. ІщенкоЮ. Вокальний цикл на слова Расула Гамзато
ва. - К. : Муз. Україна, 1971.
55. КарабицьІ. Симфонія № 1 «П’ять пісень про Украї
ну». Партитура. - К.: Муз. Україна, 1981.
56. КарабицьІ. Симфонія №3. Для струнного оркестру.
Партитура. - К.: Муз. Україна, 1988.
57. КарабицьІ. Вокальні твори. - К. : Муз. Україна, 1984.
58. Карабиць І. Пісні. - К. : Муз. Україна, 1984; К.: Муз.
Україна, 1987.
59. КарабицьІ. Заклинання вогню Ораторія на вірші
Б. Олійника. Клавір. -К.: Муз. Україна, 1985.
60. Карабиць І. Квартет для двох скрипок, альта і віолон
челі. Партитура. - К.: Муз. Україна, 1978.
61. КарабицьІ. Соната № 1. Для віолончелі з фортепіа
но. -К.: Муз. Україна, 1975.
62. КарабицьІ. Концерт для фортепіано з оркестром.
Клавір.-К.: Муз. Україна, 1973.
63. Карабиць І. Концерт № 2 для фортепіано з оркестром.
Клавір.-К.: Муз. Україна, 1983.
64. Карабиць І. Концерт. Для хору, солістів та симфоніч
ного оркестру. Слова Г. Сковороди. Клавір. - К. : Муз. Україна,
1977.
65. Карабиць І. 24 прелюдії для фортепіано. - К. :
МузфондУРСР, 1976.
66. Караманов А. Концерт № 1 для фортепіано з оркест
ром. Клавір. - К.: Муз. Україна, 1981.
67. Караманов А. Концерт № 2 для фортепіано з оркест
ром. Клавір. - Симферополь, 2007.
68. Караманов А. Концерт № 3 «Ave Maria» для фортепі
ано з оркестром. Клавір. - Симферополь, 2007.
69. Караманов А. Небесное и земное. Пьесы для форте
пиано. -М. : Классика XXI, 2004.
70. Караманов А. Твори для фортепіано. - К.: Муз. Укра
їна, 1984.
71. КарамановА. Симфонієта. Партитура,- К.: Муз.
Україна, 1978.
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72. КарамановА. Шестая симфония «Возрождённый из
пепла». Для большого симфонического оркестра. - М.: Сов.
композитор, 1985.
73. Кирейко В. «Лісова пісня». Опера. За драмою-феєрією
Лесі Українки. Лібрето автора. - К.: Муз. Україна, 1965.
74. КирейкоВ. «У неділю рано...». Опера. За повістю
О. Кобилянської. Лібрето М. Зоценка. - К. : Муз. Україна, 1973.
75. Кирейко В. Концерт для віолончелі з оркестром. — К.:
Мистецтво, 1966.
76. Кирейко В. Чотири п’єси: Акварелі. Експромт. Імпро
візація. Тема з варіаціями. Для фортепіано. - К.: Муз. Україна,
1970.
77. Кирейко В.
Перша
соната
для
фортепіано
(фа мажор). - К. : Муз. Україна, 1974.
78. Кирейко В. Дві сонати для скрипки соло. - К. : Муз.
Україна, 1976.
79. Кирейко В. «Ноктюрн». Для мішаного хору. Слова
П. Тичини. - К. : Муз. Україна, 1970.
80. Кирейко В. Десять обробок пісень з Полтавщини. —
К. : Муз. Україна, 1967.
81. КлебановД. Комуніст. Опера на 3 дії, 12 картин. - К. :
Муз. Україна, 1971.
82. Клебанов Д. Квартети. Для двох скрипок, альта і віо
лончелі. -К. : Муз. Україна, 1970.
83. Клебанов Д. Симфонія № 7. Партитура. - К.: Муз.
Україна, 1987.
84. Клебанов Д. Героїчна поема. Для симфонічного орке
стру. Партитура. - К. : Муз. Україна, 1979.
85. Козаренко О. Острозький триптих: Опрацювання Ост
розького напіву. - Львів : Львівська богословська академія, 2002.
86. КолодубЛ. «Українська карпатська рапсодія». — М.:
Сов. композитор, 1962; К.: Муз. Україна, 1971.
87. Колодуб Л. Симфонія-дума № 2 «Шевченківські обра
зи». -М. : Сов. композитор, 1971.
88. Колодуб Л. «Гуцульські картинки». Сюїта. - К.: Муз.
Україна, 1969.
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89. КолодубЛ. Танцювальна сюїта № 1 (у співавторстві
з Ж. Колодуб). - К.: Муз. Україна, 1967.
90. КолодубЛ. Урочиста увертюра. Присвячена 50-річчю
Великої Жовтневої соціалістичної революції. - К.: Муз. Украї
на, 1971.
91. КолодубЛ. Симфонія №3 «В стилі українського ба
роко». Для струнних, клавішних та ударних інструментів.
Партитура. — К.: Муз. Україна, 1984.
92. Колодуб Л. Симфонія № 4 «Симфонія 86 року». Для
струнного оркестру, челести і клавесина. Партитура. - К. : Муз.
Україна, 1984.
93. КолодубЛ. «Поема» для кларнета і фортепіано. - К.:
Муз. Україна, 1973.
94. КолодубЛ. Ода партії. Слова В. Сосюри. - К.:
Мистецтво, 1965.
95. Колодуб Л. «Ой діброво, темний гаю». Чоловічий хор
без супроводу. Слова Т. Шевченка. - К. : Муз. Україна, 1971.
96. КолодубЛ.
«Закувала
зозуленька».
Слова
Т. Шевченка. - К.: Мистецтво, 1963.
97. КолодубЛ.
«Зоре
моя
вечірняя»,
«Тополя»,
«Доленько моя», «Утоптала стежечку». Слова Т. Шевченка. К.: Мистецтво, 1966.
98. КолессаМ. Варіації для симфонічного оркестру.
Партитура. - К.: Муз. Україна, 1971.
99. КолессаМ. Симфонія №2 (ля-мінор). Партитура. К : Муз. Україна, 1974.
ХМ.Колесса М. Фортепіанний квартет (фортепіано, скри
пка, альт, віолончель). -К.: Муз. Україна, 1973.
\Q\. Кос-Анатольський А. Вибрані романси та пісні. - К.,
1964.
102. Кос-Анатольський А. Вокальні твори.- К.: Муз.
Україна, 1969.
103. Кос-АнатольськийА. Вокальні твори.— К.: Муз.
Україна, 1979.
104. Кос-Анатольський А. Хорові твори. - К. : Муз. Украї
на, 1977.
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105. Laniuk Y. Chamber Music fiir Kammerorchester. - Sordi
no Editiuns Musicalas, 1989.
106. Laniuk Y. Annonsiation fur Violine, Streichorchester und
kleinen gemischten Chor. — Sordino Editiuns Musicalas, 2003.
101 .Laniuk Y. Lieder jendeits der Menschen (Text: P. Celan)
fur Mezzosopran und Orchester. - Sordino Editiuns Musicalas, 2004.
108. Людкевич C. Солоспіви. Для голосу в супроводі фор
тепіано. — К. : Муз. Україна, 1969.
109. Лятошинський Б. «Польська сюїта» для симфонічно
го оркестру. - К. : Мистецтво, 1963.
110. Лятошинский Б. «Славянская увертюра» для симфо
нического оркестра. - М. : Музыка, 1964.
111. Лятошинский Б. Четвертая симфония. — М. : Музыка,
1965.
112. Лятошинский Б.
«Лирическая
поэма»
(памяти
Р. Глиэра) для симфонического оркестра. - М.: Музыка, 1966.
113. Лятошинский Б. Пятая симфония. - М.: Сов. компо
зитор, 1968.
114. Лятошинский Б. «Славянская сюита» для симфони
ческого оркестра. — М. : Сов. композитор, 1969.
115. Лятошинський Б. Урочиста увертюра для симфоніч
ного оркестру. - К. : Муз. Україна, 1971.
116. Лятошинський Б. Твори для фортепіано. — К. : Муз.
Україна, 1975.
117. Лятошинський Б. Дві п’єси для альта. - К.: Мистецтво,
1964.
118. Ляшенко Г. Карпатські новели. Сюїта для симфоніч
ного оркестру за мотивами новел В. Стефаника. Партитура. —
К.: Муз. Україна, 1979.
119. Ляшенко Г. Симфонієта №2. Партитура. - К.: Муз.
Україна, 1989.
120. Ляшенко Г. Симфонія № 2. Партитура. К. : Муз. Укра
їна, 1983.
121. Ляшенко Г. Український триптих. Для камерного
оркестру. Партитура. К.: Муз. Україна, 1984.
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122. Ляшенко Г. Квартет. Для двох скрипок, альта і віолон
челі. Партитура. - К.: Муз. Україна, 1978.
123. Ляшенко Г. Квінтет для духових інструментів.
Партитура. - К.: Муз. Україна, 1981.
124. Ляшенко Г. Прелюдія, арієта і танець. Для альта і фор
тепіано. - К.: Муз. Україна, 1971.
125. Ляшенко Г. Соната для віолончелі і фортепіано. К.:
Муз. Україна, 1982.
126. Майборода Г. «Тарас Шевченко», Опера. Лібрето
Г. Майбороди. - К.: Муз. Україна, 1968.
127. Майборода Г Друга симфонія (ре мажор). Друга
редакція, 1966. - К.: Муз. Україна, 1968.
128. Майборода Г П’ять хорових прелюдів. Слова
М. Рильського. - К.: Мистецтво, 1964.
129. Майборода Г. Вісім хорових прелюдів. Слова
В. Сосюри. - К.: Мистецтво, 1966.
13Q. Майборода П. Моя стежина. Для баритона в супрово
ді фортепіано. Слова А. Малишка. -К. : Муз. Україна, 1974.
131. Майборода П. Моя стежина. Вибрані пісні та хори.—
К.: Муз. Україна, 1984.
132. Мейтус Ю. Баллады. Для среднего голоса с форте
пиано. - М.: Музыка, 1969.
133. Мейтус Ю. Молодая гвардия. Опера. Либретто
А. Малишко. - М.: Музыка, 1971.
134. Мейтус Ю. Вибрані романси.- К.: Муз. Україна,
1982.
135. Runchak V. Passione. Sonata for Accordeon. - Milnchen :
Vierdreiunddreissig, 1995.
136. Runchak V. Homo ludens I. Per Flauto solo. - Mtinchen:
Vierdreiunddreissig, 1995.
131. Runchak V.
The Sounds
of the
Echoes.
For
Violin and Piano bath played by one Violinist. - Miinchen:
Vierdreiunddreissig, 1995.
13%. Runchak V, Suite I. - Miinchen : Vierdreiunddreissig,
1995.

706

1960 - 1980-ті роки
139. Сильвестров В. Симфонія №2. Для флейти, ударних,
фортепіано та струнного оркестру. Партитура. - К.: Муз. Украї
на, 1978.
140. Сильвестров В. Симфонія № 4. Для струнних та мід
них духових інструментів. Партитура. - К.: Муз. Україна, 1986.
141. Сильвестров В. Симфонія № 5. Партитура. — К.: Муз.
Україна, 1990.
142. Сильвестров В. Квартет для двох скрипок, альта і віо
лончелі. —К. : Муз. Україна, 1979.
143. Сильвестров В. Квінтет для двох скрипок, альта,
віолончелі і фортепіано. Партитура. — К. : Муз. Україна, 1969.
144. Сильвестров В. Детская музыка. Для фортепиано.К.: Муз. Україна, 1980.
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205. Шамо І. Н. Балади про любов. - К.: Муз. Україна,
1974.
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Україна, 1969.
5. Скорик М. Структура і виразова природа акордики в му
зиці XX ст. - К.: Муз. Україна, 1983.
6. Цепколенко К. Формування особистості студентакомпозитора (основні принципи методики навчання в класі з
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