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ВСТУП

Друге видання — перероблене й доповнене — другого тому багатотомної ака-
демічної «Історії української музики» присвячено розвитку мистецтва ХІХ ст. 
Обрана періодизація зумовлена насамперед сутнісним значенням цього століт-
тя для утвердження ідеї самовизначення української нації. Загальновідомо, що 
соціально-політичне й культурне життя українського етносу, роз’єднаного між 
Росією та Австрією (згодом Австро-Угорщиною) унаслідок історичних обставин, 
проходило в умовах утисків і приниження, що породжувало в українців почут-
ття меншовартості: їх зазвичай називали малоросами (на сході), руськими й ру-
синами (на заході). Однак генетичне прагнення до єдності, що завжди живилося 
спільною мовою, історією, релігією, культурою, існувало попри всі кордони. А за-
люднені українцями терени1 були доволі обширними й за сучасною географічною 

1 До цього географічного масиву входили так звана Велика або Наддніпрянська 
Україна, яку за російського царату називали Малоросією [cучасні Київщина, Полтав-
щина, Чернігівщина, Поділля (тоді із центром у Кам’янці-Подільському), Волинь (у той 
час із центром у Житомирі)], південні Новоросійська (нинішні Одещина, Херсонщина, 
Миколаївщина) та частково Таврійська (Крим) губернії, на сході — Кубань (з 1772 року 
її почало заселяти українське козацтво, нині входить до складу РФ), Таганрожчина й 
частково Донщина (тепер — терени  РФ), Слобожанщина (нинішні Сумщина, Харків-
щина, Донеччина, Луганщина, а також сучасні російські землі — Курщина, Бєлгород-
щина, Воронежчина; у 1765—1835 роках була відома як Слобідсько-Українська губер-
нія, згодом — як Харківське намісництво, губернія), Стародубщина (тоді із центром у 
Стародубі; тепер — частина Брянської області РФ), Берестейщина (із центром у Бресті) 
й Пінщина (із центром у Пінську; дві останні сьогодні входять до складу  Білорусі). Ет-
нічні групи бойків, лемків, гуцулів, буковинців, русинів мешкали на західних теренах, 
що перебували в той час під Австро-Угорською монархією (а це близько 1/5 від загальної 
території, яку заселяли українці), а саме: у  Східній Галичині (із центром у Львові), на 
Холмщині, Надсянні, Підляшші та Лемківщині [Бєльське, Жешувське, Кросновське, 
Тарнувське, Новосондецьке, Перемишльське, частково Краківське (гірські райони) 
воєводства сучасної Польщі], на Пряшівщині (тепер входить до складу Словаччини), 
у Південній Буковині, Марморощині, Задунав’ї та Банаті (нині — терени Румунії), на 
Придністров’ї (сьогодні у складі Молдови), у нинішніх Чернівецькій та Закарпатській 
областях України. До того ж етнічні українці проживали не тільки в сільській місцевос-
ті, але й у містах — центрах названих земель, де вони брали активну участь у загальному 
громадському та культурному житті. Зауважмо, що слово «Україна» вживали в давні 
часи на означення центрального регіону Київської держави (див.: Мицик Ю. «Слово 
“Україна” вперше зафіксовано у 1187 році» // Слово Просвіти. — 2006. — Число 34).
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мапою частково охоплювали землі наших країн-сусідів — Росії, Білорусі, Польщі, 
Словаччини, Молдови, Румунії. 

Наша історія позначена різними етапами акумуляції та дієвості етнічного 
потенціалу. Так, у середині ХVІІ ст. — за часів Хмельниччини — мілітарний 
сплеск енергії об’єднав народ на борню за незалежність і християнську віру. 
У ХІХ ст. відбувся пасіонарний вибух українства у сфері духовності. Кон-
солідуючу роль у цьому процесі відігравали наука й мистецтво (література, 
поезія, театр, музика). Найважливішим надбанням часу було утвердження 
української літературної мови, яка протягом століть шліфувалася в народних 
піснях, думах, баладах, казках, у спілкуванні переважно селянських верств 
населення. Література, де утверджували «народне слово» І. Котляревський, 
П. Куліш, Т. Шевченко, І. Франко, вплинула на формування нової культурної 
свідомості народу загалом, а також позначилася на увиразненні національних 
ознак музичної творчості українських митців.

Суспільно-політичні процеси, що відбувалися в ХІХ ст. — наполеонівські, 
російсько-турецькі війни, у тому числі в Греції та Болгарії, де активно діяли 
українські військові угруповання, антифеодальний рух декабристів (грудень 
1825 року), зокрема Південноросійського товариства (із центрами в Києві та 
Чернігові), антикріпосницька діяльність Кирило-Мефодіївського братства, 
програму якого викладено в «Книзі буття українського народу» (грудень 
1845 — січень 1846), селянські повстання під проводом Устима Кармалю-
ка (1813—1830), антицарські повстання поляків, з якими солідаризувалися 
українці (1830—1831, 1863), — сприяли пізнанню світом України, кордони 
якої в той час ще не було визначено. Свою лепту в європейську культуру 
внес ла й українська музика, зокрема домінуючі в ХІХ ст. вокально-хорова 
творчість і виконавство, що живилися самобутньою народною пісенністю, 
а саме: партесний і духовний концерт, кантати, хорові композиції великої і 
малої форми, пісня-романс, думка та інші солоспіви.

Піднесення у сфері духовності української нації є тим більш дивовиж-
ним, що рубіж ХVІІІ—ХІХ ст. був для нашої історії трагічною епохою, яка 
позначилася остаточним знищенням вольностей і руйнацією їх оплоту — За-
порозької Січі, скасуванням виборності гетьманату, майже повсюдним закрі-
паченням селянства, перманентними утисками української мови й культури, 
катастрофічним падінням повселюдної грамотності, якою пишалася Украї-
на в ХVІІ ст. Царська політика вивезення з України обдарованої молоді, яка 
згодом утворила цвіт науки й культури Росії, призвела до остаточного зро-
сійщення українських талантів та активного залучення їх до сфери панівної 
культури. Це позначилося й на тому, що Україна, яку північно-східний сусід 
ще із середини ХVІІ ст. використовував як своєрідного «культурного доно-
ра», надовго втратила свій пріоритет у цій галузі. Українських композиторів, 
музичних виконавців та інших митців, які жили в імперських столицях, при 
царському дворі, у маєтках князів і магнатів, зазвичай уважали представ-
никами російської культури (Д. Бортнянський, М. Гоголь, А. Мокрицький, 
І. Рєпін), хоча й за таких умов чимало з них виявляли генетичний зв’язок із 
рідним корінням, що позначилося на їхніх уподобаннях та змісті творів. 

Передумови утвердження національної духовності увиразнилися вже з кін-
ця першого десятиліття ХІХ ст.: у суспільстві визрівали народно-визвольні ідеї, 
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інтенсифікувалися освітні та соціально-культурні процеси, посилювався за-
гальний поступ до самоідентифікації. Основою для цього насамперед стали за-
сновані на теренах України університети, у яких здобували освіту здебільшого 
місцева шляхта й міщанство. Перший із них — Харківський (1808), відкритий за 
ініціативою вченого-кліматолога В. Каразіна, згодом — Київський університет 
св. Володимира (1834), де розгорталася діяльність ученого-етнографа М. Мак-
симовича, та одеський Новоросійський університет (1865 ), ідея створення якого 
належить видатному хірургові М. Пирогову. У вищих навчальних закладах ви-
рувало активне музичне життя: організовувалися концерти, створювались орке-
стри, хори, різноманітні за складом вокальні та інструментальні ансамблі. 

Культурне життя поділеної кордонами України розвивалося нерівномір-
но. У першій половині ХІХ ст. значний потенціал національного духовного 
відродження простежувався на західноукраїнських теренах, спочатку в Пере-
мишлі та Пряшеві, а згодом і у Львові — центрі Східної Галичини, де в перших 
десятиріччях століття було досить відчутне домінування польської та австро-
німецької культури. У Наддніпрянській Україні розвиток вітчизняного мис-
тецтва й літератури скеровували переважно столиці російської метрополії — 
Санкт-Петербург і Москва. Лише з другої половини ХІХ ст. українські митці, 
проявляючи дивовижну творчу активність, перейняли ініціативу розбудови 
національної культури на рідних землях. Протягом ХІХ ст. окреслилися й ре-
гіональні розбіжності щодо соціальної належності діячів української культури: 
на західних землях це були переважно представники священицького чину, на 
сході — різночинне міщанство та національно-свідома шляхта.

Розвитку культурного життя сприяла діяльність музичного театру й чис-
ленних музично-театральних антреприз. Суттєву роль відіграла побудова 
міського театру в Києві (1803) та оперного — в Одесі (1810). І хоча на початку 
століття українського репертуару на сцені майже не було, однак після появи 
«Наталки Полтавки» І. Котляревського (1819) ситуація змінилася — з’явилися 
музично-драматичні п’єси на українську тематику, а в другій половині століт-
тя було написано перші українські опери (С. Гулак-Артемовський, П. Сокаль-
ський, М. Лисенко, М. Аркас). На західноукраїнських теренах значними віха-
ми культурного життя стали відкриття Артистичного товариства св. Цецилії 
(1826), Галицького музичного товариства (1838 ), на базі якого було відкрито 
Львівську консерваторію (1854), а особливо — заснування Галицько-руської 
матиці (1848) і товариства «Просвіта» (1868), які ставили за мету поширювати 
українську ідею в тогочасному суспільстві. З утворенням РМТ (1859, Санкт-
Петербург; від 1869 — ІРМТ) та його відділень у Києві (1863), Харкові (1871), 
Одесі (1884), Катеринославі (1897), Миколаєві (1892) та Полтаві (1899) по-
чали з’являтися наближені до сучасних форми концертного життя й освіти, 
а також активізувалося музично-театральне життя загалом. Ці процеси були 
пов’язані зі зміною соціальних формацій у Західній Європі й Росії, зокрема, 
зі скасуванням кріпацтва: у Східній Галичині в 1848 році, а в «підросійській» 
Україні — у 1861.

Розглядаючи широку панораму діяльності українського інтелектуально-
творчого потенціалу, звернімо увагу на непересічну роль української діаспо-
ри як на сході, так і на заході. Так, вельми потужною була українська гро-
мада Санкт-Петербурга, діяльність якої пов’язана з іменами композитора 

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

8

Д. Бортнянського, письменників М. Гоголя, О. Стороженка, П. Куліша (од-
ного з перших перекладачів Святого Письма українською мовою), драматур-
га М. Хмельницького (нащадка славнозвісного гетьмана), співаків — солістів 
Маріїнської опери Й. Петрова, С. Гулака-Артемовського та Ф. Стравинського 
(батько композитора І. Стравинського), художників К. Трутовського, І. Рєпі-
на, А. Мокрицького, І. Сошенка та ін. Зрештою, у Північній Пальмірі прожив 
не один рік і Т. Шевченко. Там заповідалася творча кар’єра М. Лисенка. 

З-поміж представників західної української діаспори помітними постатя-
ми культури були письменниця й перекладачка Марко Вовчок (М. Вілінська) 
у Франції, унікальний тенор-контральтіно М. Іванов (Кабраченський), який 
блискуче співав на паризькій, лондонській, неапольській та віденській опер-
них сценах у творах В. Белліні, Дж. Верді, Дж. Россіні (з останнім багато років 
товаришував). На італійській оперній сцені дебютував також володар знаного 
баса-кантанто С. Гулак-Артемовський (М. Глинка вивіз його та вищезгадано-
го М. Іванова до Італії для вдосконалення вокальної майстерності). Зі столи-
цею Австро-Угорщини — Віднем — була пов’язана творча доля композитора, 
музико знавця Є. Мандичевського — друга й відданого співпрацівника Й. Брам-
са; із Прагою і Віднем — діяльність видатного вченого І. Пулюя, відомого також 
як одного з перекладачів українською мовою Святого Письма. Композитор-
ська діяльність Г. Музиченка, який жив у Яссах і ввійшов в історію музики під 
прізвищем Музическу, ознаменувала початок румунської та молдавської ака-
демічної музики. Своєю чергою на ниві української культури працювало бага-
то музикантів із країн Західної Європи, вагому лепту внесли також російські й 
польські музиканти — Д. Агренєв-Слов’янський, Л. Малашкін, К. Ліпінський, 
В. Залеський та інші, — які внаслідок історичних обставин жили разом з укра-
їнцями в одній державі. Їхній доробок став органічною частиною вітчизняних 
надбань, водночас збагативши загальносвітовий музичний простір. 

У ХІХ ст. українською тематикою активно почали цікавитися та втілювати 
її у своїй творчості знані європейські митці. Загальновідомі звернення до пісні 
«Їхав козак за Дунай» класика німецької музики Л. Бетховена; доля молодого 
І. Мазепи надихнула на створення романтично-піднесених поем — у літературі 
Дж. Байрона й В. Гюґо, у музиці — Ф. Ліста. Останньому належить також ряд 
фортепіанних п’єс, де змальовано пасторальні сцени з українського життя. Об-
рази гоголівського «Тараса Бульби» постали в однойменній опері аргентинського 
композитора А. Берутті й опері «Козаки» норвежця К. Еллінґа. Історії культури 
добре відомі так звані «українська школа» в польській поезії та «хлопоманство». 
Сюжети доби княжого Києва, а також творчість М. Гоголя й Т. Шевченка, які ба-
гатопланово розкривали історію та духовний світ українського народу, надихнули 
О. Верстовського, М. Глинку, О. Даргомижського, О. Бородіна, М. Мусоргського, 
М. Римського-Корсакова, П. Чайковського та інших російських композиторів на 
створення оперних, інструментальних і вокальних творів. Українська пісенність 
привернула увагу М. Глинки, О. Аляб’єва, О. Сєрова та ін. 

Особливу роль в еволюції національної самосвідомості відіграв новий 
стиль — романтизм, — що зародився в Західній Європі на початку ХІХ ст. Він 
дав імпульс для культурного відродження багатьох «малих народів», які вхо-
дили до складу великих імперій. З’явилося прагнення до вивчення їхнього 
фольклорного багатства, мовних діалектів, історії. Природно, що вагоме місце 
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в цьому процесі посіла й музична культура, яка найповніше виявляла своє-
рідність менталітету кожної нації: «Романтизм розбудив до нового чуйнішого 
життя та національної свідомості трохи не всі слабші та молодші нації Європи, 
у яких культурно-національний побут не дійшов був ще свого виразу або зана-
пастився у загальнім поході культури, та що між головними девізами літерату-
ри, культури і штуки помістив ідею національності», — зазначав С. Людкевич2. 
Новий стиль виявився близьким ментальності українців як сходу, так і заходу, 
зокрема таким її рисам, як кордоцентризм та ліризм.

Яскравим свідченням такого споріднення є написання в 1863—1864 роках 
перемишлянином М. Вербицьким на вірші поета з Київщини П. Чубинсько-
го хору «Ще не вмерла Україна»3, який згодом було визнано національним 
гімном українців, а з 1991 року — Державним гімном України. Вибір народом 
цього твору національним гімном не був випадковим, адже в ньому перекон-
ливо втілено головний сенс романтичної естетики — історичну свідомість 
нації, динаміку руху активної думки, рідний мовний простір як визначний 
чинник національної самоідентифікації. Однак цей твір не став поодиноким 
явищем. Через двадцять років (у березні 1885-го) М. Лисенко в Києві напи-
сав на вірш О. Кониського «Боже великий, єдиний», який улітку того самого 
року на друкували у Львові з підзаголовком «Молитва. Гімн на жіночі голоси» 
(нижче було зазначено — на «неложнії уста» дітей)4. Цьому творові судилася 
особлива місія — стати духовним гімном України (особливо після того, як у 
1907 році В. Матюк, а в 1910-х К. Стеценко й О. Кошиць здійснили перекла-
дення для мішаного хору). Згадаймо також пісні «Ой у лузі червона калина» 
та на Шевченкові поезії «Реве та стогне Дніпр широкий» (з мелодією Д. Кри-
жанівського) і «Заповіт» (з музикою Г. Гладкого), яким народ надав значення 
пісень-гімнів, піднявши їх на найвищий щабель прояву патріотизму. Тож, спо-
стерігаємо феноменальну історичну ситуацію, яка позначила вершину пасіо-
нарної хвилі нації, — українство на всіх обширах від сходу до заходу визначило 
себе єдиним духовним цілим у прагненні й готовності до самоутвердження в 
загальнолюдській спільноті.

Романтизм став виразником важливих соціальних зрушень для багатьох сло -
в’янських народів — чехів, словаків, поляків, болгар. Він поєднався з націо нально-
визвольним рухом, який дістав назву «весна народів». Подих цієї «весни» радо 
сприйняли й національно-свідомі українці. «Романтизм, — зазначає музиколог 
М. Загайкевич, — висунув на перший план ідеї волелюбства, захисту свободи 
особистості, а також поняття національного як естетичної категорії, виявився на-
прочуд співзвучним ідеалам слов’янського, зокрема українського відродження, 
сприяв виявленню самобутніх рис національної літератури і мистецтва»5. 

2 Людкевич С. Націоналізм в музиці // Людкевич С. Дослідження, статті, рецензії, ви-
ступи / Упоряд., редакція, переклади і примітки З. Штундер. — Л., 1999. — Т. 1. — С. 40.

3 Уперше пісню «Ще не вмерла Україна» у розкладці на чотириголосий хор було 
надруковано в збірнику «Кобзар» (Л., 1885).

4 Молитва. Гімнъ на жѣночи голосы. Слова О. Я. Кониського, музика Миколы 
Лисенка. — Л., 1885. (Прикметно, що і пісню-хор М. Вербицького, і «Молитву» 
М. Лисенка було видано у Львові 1885 року.)

5 Загайкевич М. Українська музична культура // Історія української культури.  — 
К., 2005. — Т. 4. — C. 210.
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Доба романтизму для українства резонансно збігається з пасіонарною ду-
ховною хвилею. Їх поєднав спільний фактор — виокремлення образу творця, 
художника-митця, пророка свого часу. Тобто відбувався філософськи вагомий 
акт утвердження особистості з її буремними пристрастями, чутливою інтуїцією, 
ранимістю душі, неприйняттям байдужого «бюргерського» оточення. Митець-
романтик убачав єдиний вихід — зануритися в історичне, часом міфологізоване 
минуле, звернутися до одвічних фольклорних джерел та полинути в лоно приро-
ди. Ця дуалістична константа романтизму найбільш послідовно втілилася в ні-
мецькій течії «Бурі й натиску» («Sturm und Drang»). Проте, якщо в літературній 
творчості найважливішим стало змалювання особистісного характеру героя, то в 
музиці багатьох народів Європи чільне місце посіла інша стильова іпостась — за-
цікавлення власним історичним корінням, міфологією, релігійними й містични-
ми знаннями (превалювали фантастичні сюжети), занурення у фольклор. 

Для українських митців найвагомішими стали теми героїчної козацької ми-
нувшини, оспівування й ідеалізація Запорозької Січі, ватажків козацького та 
гайдамацького рухів, а згодом — звернення до ідеології народництва й змалю-
вання життя села, з оспівуванням буття простої людини-землероба, її турбот і 
радощів, вірувань і прагнень щасливої долі. Цій тематиці присвятили свою літе-
ратурну творчість О. Кобилянська, М. Коцюбинський, Ю. Федькович, В. Сте-
фаник, Панас Мирний, І. Нечуй-Левицький та інші письменники, художники 
В. Штернберг, М. Пимоненко, В. Орловський, М. Ге, А. Куїнджі, П. Левицький, 
скульптор Л. Позен, доробок яких розширював горизонти суспільної свідомос-
ті. На шляху засвоєння та кристалізації романтизму в українському мистецтві, 
який на два-три десятиліття «спізнювався» від західноєвропейських процесів, 
позначилися знаменні віхи, що стали етапними явищами для національної 
культури, як-то: «Наталка Полтавка» (1819, надруковано — 1838, поставле-
но — 1861) І. Котляревського, «Вечори на хуторі поблизу Диканьки» (1832) і 
«Тарас Бульба» (1835) М. Гоголя, альманах «Русалка Дністровая» (1837), ви-
соко оцінений слов’янською громадськістю, поява яких ознаменувала справж-
ній вибух творчої енергії нації. «Бувають в історії народів дати, які немовби 
розривають надвоє їхнє життя і кладуть межу високу посеред рівного шляху 
історичних подій, — писав у 1911 році С. Єфремов. — Минувшина осталась по 
той бік межі, майбутність стелиться по цей, і хоча генетичні зв’язки між ними 
очевидні для кожної людини, проте зразу ж видно, що історія тут круто звертає 
з свого перед нього шляху й починає якусь нову путь, дає початок новому на-
пряму. Немов у фокусі, збираються тут, на цьому повороті, тенденції довгих 
років, потай виявляється робота багатьох поколінь. Ті самі тенденції, що не 
зовсім ясно стояли навіть перед своїми творцями, та сама робота, яка йшла, 
здавалось, тільки по інерції, враз виступають у зовсім новому світлі від однієї 
якоїсь події, що за одним разом робить немов підрахунок попередньому й надає 
глибокої ваги тому, в чому сучасники бачили свою звичайну буденщину»6.

Українське музичне мистецтво, скероване в річище романтизму,  було підхоп-
лене могутньою хвилею фольклоризму, що виявила свою багатовекторність і як 
фактор самопізнання, і як спосіб кристалізації національного стилю, і як знак 
самоствердження у світовому просторі. У ХІХ ст. рельєфно простежуються 

6  Єфремов С. Історія українського письменства. — К., 1995. — C. 276.
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процеси зближення логіки академічної професійної композиторської творчості 
з народним музичним мисленням, інтенсивне вивчення й засвоєння фольклор-
ної спадщини, розширення та збагачення лексичного фонду авторських ново-
творів. І хоча дався взнаки загальний фактор запізнення оволодінням новим ху-
дожнім напрямом, однак процес його втілення в музиці був досить динамічним, 
особливо від 1860-х років. Українська композиторська творчість збагатилася 
новими жанрами й формами (або стильовою трансформацією відомих раніше 
в європейській музичній культурі жанрів і форм). Остаточно стиль романтизму 
утвердився в доробку зрілого М. Лисенка.

Показовим явищем доби став суспільний попит на видання народних пі-
сень (збірки В. Трутовського, Львова — Прача, Максимовича — Аляб’єва, За-
леського — Ліпінського та ін.). В авторській творчості позначилися виняткової 
естетичної ваги процеси перенесення й переосмислення жанрів народної суб-
культури — пісень, пісень-романсів, побутової танцювальної музики — у жанри 
й форми високого академічного мистецтва. Значну роль у цій справі відіграв 
український музичний театр, який інтенсивно розвивався в ХІХ ст. й ознамену-
вався появою народних опер «Наталка Полтавка» Котляревського — Лисенка 
та «Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-Основ’яненка, а згодом — «Запорожця за 
Дунаєм» С. Гулака-Артемовського. Академізації фольклорних джерел сприяв і 
винятково високий виконавський рівень численних кріпацьких хорових та ін-
струментальних (зокрема оркестрових) капел і театрів у панських і магнатських 
маєтках, музи́ки яких нерідко мали блискучу західноєвропейську освіту.

Стильові тенденції романтизму позначилися на традиційній для української 
творчості галузі — богослужбовій сакральній музиці. Розвиток давніх традицій 
християнських піснеспівів, оновлених віяннями часу, показав динаміку еволюції 
форм і виражальних засобів — від обиходних канонічних зразків до розгорне-
них концертних творів. На цій ниві працювали такі визначні українські митці, як 
М. Вербицький, С. Давидов, С. Дегтярьов, П. Турчанінов, які були священиками 
й добре зналися на церковній справі7. У Галичині виникла нова для цього регіону 
багатоголоса церковна музика, найкращі зразки якої було зорієнтовано на творчі 
здобутки М. Дилецького, М. Березовського, Д. Бортнянського та А. Веделя.

Однак високі злети творчого духу відбувалися на тлі соціального гноб-
лення особистості (особливо в часи кріпацтва). Шовіністична політика Ро-
сійської імперії й надалі скеровувалася на поглиблення класової нерівності й 
міжетнічної ворожнечі. У 1863 році було видано сумнозвісний Валуєвський 
циркуляр, який проголосив українську мову «малороссийским наречием», за-
боронив друкування українською книг «учебных и вообще предназначенных 
для начального чтения народом». 1876 року вийшов Емський указ, що не до-
пускав ввезення до Російської імперії (без дозволу Головного управління) 
будь-яких книжок і брошур українською мовою, не дозволяв сценічних ви-
став і читань, а також друкування текстів до нот українською. 

Незважаючи на жорсткі утиски, культура народу активно розвивалася. 
На другу половину XIX ст. припало становлення української національ-
ної композиторської школи, основоположником якої став М. Лисенко. Його 

7 Щоправда, унаслідок історичних обставин не всі вони жили на українських 
теренах.
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світогляд формувався під впливом естетичних ідей поезії Т. Шевченка, прози 
М. Гоголя, П. Куліша, досягнень західноєвропейських і російських композиторів. 

У XIX ст. посилився процес консолідації східних і західних регіонів 
України, штучно розділених кордонами. Міцнішали зв’язки між галицьки-
ми й наддніпрянськими суспільно-політичними й культурними діячами. 
Цьому сприяла активна громадська й творча праця М. Драгоманова, І. Фран-
ка, М. Павлика, Б. Грінченка, Лесі Українки, М. Лисенка та ін. Українські 
композитори прагнули вийти з традиційних вузьких форм домашнього му-
зикування на велику концертну естраду. Вони компонували, спираючись на 
фольклор як цілісну систему, що ввібрала багатовіковий мистецький досвід 
народу. «Кожний пристойний музичний твір, — писав П. Сокальський у 1863 
році, — є продуктом своєї доби та ідеалів нації, кола ідей, що побутують у сус-
пільстві, устремлінь школи, утисків рутини, відбиття індивідуальних і спе-
ціальних намірів композиторів та загальних законів мистецтва. [...] Якщо не 
знайти ґрунту, на якому народилося музичне обдарування, його ідеї та праг-
нення, то не можна робити висновки про продукти його творчості»8.

Широкого розмаху набула збирацька робота, розпочата ще в першій поло-
вині століття. У Києві було видано збірку М. Маркевича «Южно-руські пісні 
з голосами» (1857). На початку 1860-х pоків з’явився ще один збірник обро-
бок народних пісень А. Маркевича та збірка А. Єдлічки. У 1863 pоці в Санкт-
Петербурзі побачила світ збірка «Українські пісні, видані коштом О. С. Бал-
ліної» з фольклорними зразками, які записав О. Потебня. О. Сєров у статті 
«Музика південноруських пісень» («Основа», 1861) порушив принципово 
важливі питання про історично відповідне розуміння природи й національ-
ного стилю української пісенності. М. Лисенко в обробках народних пісень 
та оригінальних творах розкрив естетичну цінність і художню своєрідність 
фольклору України. Його дослідження «Характеристика музичних особ-
ливостей українських дум і пісень, виконуваних кобзарем Вересаєм» (1873), 
розвідки «Дума про Хмельницького і Барабаша» (1888), «Про торбан і музи-
ку пісень Відорта» (1892), музично-органологічна праця «Народні музичні 
струменти на Україні» (1894) заклали основи вітчизняної музичної фолькло-
ристики. У фундаментальній монографії «Руська народна музика. Російська 
й українська в її будові мелодичній і ритмічній і відмінності її від основ сучас-
ної гармонічної музики» (X., 1888) П. Сокальський визначив стадії розвит-
ку, загальні риси й особливості російської та української народної музики. 
Яскравим прикладом взаємозв’язку усної народної творчості й академічної 
професійної музики стала низка знакових творів тієї доби, а саме: опера «За-
порожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, де правдиво змальовано ти-
пові національні характери; музична картина з народного життя «Вечорниці» 
П. Ніщинського, створена в 1875 році до п’єси Т. Шевченка «Назар Стодоля», 
яка засвідчила глибоке розуміння композитором поетики народних традицій 
і звичаїв, проникнення в характер і стилістику історичних  пісень тощо. Де-
мократичні засади музичної образності й авторської мови притаманні «Укра-
їнській симфонії» М. Колачевського й Симфонії В. Сокальського.

8 Сокальський П. Музичні арабески // Сокальський П. Вибрані статті та рецензії. — 
К., 1977. — С. 60.

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

13

Українська музика демонструвала потужні таланти, їх здатність мислити ве-
ликими формами музично-драматичного, хорового та симфонічного мистецтва. 
Набирав яскравих національних форм зв’язок музики з театром і літературою. 
Справжнім джерелом наснаження музичної творчості народними інтонаціями 
стала поезія Т. Шевченка. Показово, що до програмного твору — «Заповіту» — 
одночасно звернулися зачинатель професіоналізму в західноукраїнській музиці 
М. Вербицький та молодий композитор із Полтавщини, тодішній студент консер-
ваторії М. Лисенко. Символічно, що хори цих двох авторів прозвучали y Львові 
в програмі 1868 pоку до Шевченкових роковин. Діячі української культури усві-
домлювали силу озвученого слова Кобзаря, тому нерідко ініціювали концерти й 
вечори його пам’яті. Такі заходи відбувалися в Києві, Харкові, Одесі, Миколаєві, 
Санкт-Петербурзі, Москві, Львові, Відні, Кракові, Празі та інших містах. Важливе 
значення мали також концерти, присвячені творчості І. Франка, М. Драгоманова, 
Марка Вовчка, О. Пушкіна, А. Міцкевича, Г. Гейне та ін.

Оригінальна творчість українських митців, обробки народних пісень приверта-
ли увагу діячів культури Росії, Чехії, Польщі, Хорватії, Болгарії, Франції; отримали 
фахову оцінку О. Сєрова, П. Чайковського, Л. Куби, Ф. Кугача. Своєю чергою ідеї 
слов’янофільства, заронені Кирило-Мефодіївським братством, позначилися на за-
цікавленні українських музикантів фольклором слов’янських народів. Широкий 
резонанс не лише в Україні та Росії, але й за кордоном мали організовані М. Ли-
сенком концерти слов’янської музики. «Сербські народні думи і пісні» переклав 
М. Старицький. Низку творів на слов’янську тематику  написав П. Сокальський — 
учасник національно-визвольної війни на Балканах, а саме: «Слов’янський аль-
бом», «Слов’янський марш», «Далматська баркарола», південнослов’янська рап-
содія «На березі Дунаю» та ін. Твори композиторів-слов’ян входили до репертуару 
хорових ансамблів, створених у 1870—1880-х pоках Академічним братством, чле-
нами якого були І. Франко, О. Нижанківський, Д. Січинський.

Особливо значущою була діяльність М. Лисенка — композитора, фольк-
лориста, піаніста, диригента, педагога, культурно-громадського діяча. Разом 
з іншими митцями він сміливо боронив права українського народу, його 
мову, літературу, мистецтво. За активну прогресивну діяльність композитор 
зазнав переслідувань, обшуків, навіть був заарештований. Однак М. Лисенко 
ніколи не зраджував демократичних ідеалів, не оминав болючих питань су-
часності, відстоював і поширював своїм мистецтвом національну ідею. Саме в 
його творчості останньої третини ХІХ та початку ХХ ст. викристалізувалася 
національна музична мова. Монументальний цикл «Музика до “Кобзаря” Та-
раса Шевченка», до якого ввійшли, зокрема, кантати «Б’ють пороги» й «Ра-
дуйся, ниво неполитая», хорова поема «Іван Гус», а також інші твори з його 
доробку — обробки народних пісень (близько семисот), опери «Різдвяна ніч», 
«Утоплена», «Тарас Бульба» за М. Гоголем (лібрето М. Старицького), дитячі 
опери («Коза-Дереза», «Пан Коцький», «Зима і Весна, або Снігова краля»), 
солоспіви на поезії М. Старицького, І. Франка, Лесі Українки, Г. Гейне, ряд 
інструментальних п’єс — стали вершинним явищем доби українського ро-
мантизму й нині є золотим фондом національної класичної музики.

Праця діячів музичної культури (сучасників М. Лисенка, а багатьох 
з-поміж них і послідовників його творчих засад) — M. Аркаса, В. Сокальсько-
го, П. Ніщинського, А. Вахнянина, В. Матюка, Д. Січинського, О. Нижанків-

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

14

ського, С. Воробкевича, Ф. Колесси, С. Людкевича — сприяла піднесенню 
українського музичного мистецтва.

Поглиблений інтерес до вітчизняної музики, театру, виконавства активізу-
вав концертне життя й освіту. Поява численних товариств (у Львові — «Русь-
ка бесіда», «Торбан», «Боян» з філіями; у Чернівцях — Товариство сприяння 
музичному мистецтву на Буковині, Руське літературно-драматичне товари-
ство, у Києві — Літературно-артистичне товариство), регіональних відділень 
РМТ, а також хорових і музично-драматичних гуртків у багатьох перифе-
рійних містах сприяла поширенню аматорського й професійного мистецтва, 
зростанню рівня музичних кадрів, піднесенню виконавської майстерності та 
музичної культури слухацького загалу.

Прикметним для тогочасного музичного життя було налагодження сис-
тематичних концертів, під час яких широкі кола мали можливість ознайом-
люватися з академічними творами — симфонічними, хоровими, камерно-
вокальними та камерно-інструментальними. Зростанню професіонального 
рівня мистецтва сприяла організація концертів знаних композиторів і ви-
конавців — Ф. Ліста, М. Лисенка, Ант. Рубінштейна, Ф. Крейслера (Київ), 
П. Чайковського (Київ, Одеса, Харків), С. Рахманінова (Київ, Харків), 
М. Римського-Корсакова (Одеса, Миколаїв), С. Танєєва (Харків, Київ), кон-
цертів і вистав за участю відомих співаків Ф. Стравинського, Ф. Шаляпіна, 
М. Баттістіні, С. Крушельницької, О. Мишуги та ін.

В останніх десятиліттях ХІХ ст. втілювалася в життя ідея організації «хоро-
вих мандрівок» по невеликих містечках і селах з метою популяризації народної 
та академічної музики. У Галичині концертні поїздки здійснювали львівські 
студенти — учасники гуртка «Дружній лихвар», члени Академічного братства, 
а також сільський хор під керуванням Й. Вітошинського. У Наддніпрянщині 
популяризували хорову музику співаки під орудою М. Лисенка.

Піднесенню культури України в другій половині ХІХ ст. сприяла діяльність 
театральних труп, творчість яких була чи не найголовнішим фактором форму-
вання суспільної демократичної думки. Важливу роль у цьому відіграв факт 
зведення нових стаціонарних театрів, для побудови яких іноді залучали кошти 
місцевої громади та доброчинців (у першій половині століття таких споруд було 
обмаль — переважно у великих губернських містах). Заснований у 1864 pоці y 
Львові при «Руській бесіді» перший постійний театр функціонував як музично-
драматичний. До його репертуару входили «Наталка Полтавка», «Москаль-
чарівник» І. Котляревського, «Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-Основ’яненка, 
«Назар Стодоля» Т. Шевченка, п’єси з музикою М. Вербицького (наприклад, 
мело драма «Підгіряни» І. Гушалевича), І. Лаврівського, В. Матюка, А. Вахнянина.

Послідовну національно-демократичну позицію відстоював драматичний 
театр — блискуча плеяда майстрів сцени, що виросла з аматорського гуртка 
Г. Ашкаренка в Єлисаветграді і яку в 1882 році очолив М. Кропивницький. Ко-
рифеї українського театру — М. Кропивницький, П. Саксаганський, М. Садов-
ський, М. Заньковецька, Г. Затиркевич-Карпинська, М. Садовська-Барілотті та 
інші — поєднували високу акторську майстерність із мистецтвом співу. Му-
зика була важливим драматургічним компонентом у їхніх спектаклях. Театр 
корифеїв акцентував свою увагу на творах українських композиторів («За-
порожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, «Наталка Полтавка» Котля-
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ревського — Лисенка, «Катерина» М. Аркаса, «Чорноморці», «Різдвяна ніч», 
«Утоплена» М. Лисенка та ін.), маючи доволі широкий репертуар, куди входи-
ли також російські та західноєвропейські опери й оперети. За відсутності на-
ціонального оперного театру, де б могла звучати музика українських авторів, 
історичне значення театру корифеїв важко переоцінити.

У другій половині ХІХ ст. активізувався друк музичних творів (так, у Ки-
єві діяли приватні видавництва Б. Корейва, Л. Ідзіковського та ін.). Однак 
оплата за композиторську працю зазвичай не передбачалась (окрім спеці-
альних замовлень). Автори видавали твори власним коштом. Видавництва, 
що існували на субсидії товариств, скажімо, «Бібліотека музикальна» при 
«Львівському Бояні», були малорентабельні, хоча й прагнули забезпечити 
високий рівень нотодрукування.

У зазначений період важливі зрушення відбулися на ниві музичної освіти. 
Підґрунтям цих процесів слугували приватні музичні заклади, гуртки, школи 
при товариствах (із платним навчанням), а також загальнодоступні музичні 
класи: безкоштовні елементарні класи хорового співу (1869) і народний неділь-
ний клас хорового співу (1874) у Києві, безкоштовні школи П. Сокальського 
при Товаристві грамотності в Одесі та П. Кравцова при Музичному гуртку в 
Харкові. У Галичині розвиткові музичної освіти активно сприяла діяльність 
масових хорових товариств. У 1897 році при «Львівському Бояні» було відкри-
то інструментальний музичний гурток, де працювали початкові освітні музич-
ні класи. У Чернівцях існували школа, струнний оркестр, чоловічий і жіночий 
хори при Товаристві сприяння музичному мистецтву на Буковині. 

Історично перспективною була тенденція поглиблення зв’язків між ака-
демічною професійною музикою та фольклором, що зародилися в пролетар-
ському середовищі. Робітничий фольклор, наймитські, заробітчанські, рево-
люційні пісні з властивими їм образно-стильовими прикметами набирали 
нових рис. Суспільна роль народних співаків і виконавців-інструменталістів 
помітно зростала. Про безперервність піснетворчості, високий рівень вико-
навства народних майстрів свідчила творчість кобзарів — Остапа Вересая, 
Павла Братиці, Михайла Кравченка та ін.

Творча інтелігенція пов’язувала проблеми соціальної та державотворчої 
долі українського народу із загальнолюдськими ідеалами — гуманізмом, спра-
ведливістю, особистісними цінностями духовного життя людини. Відчуваючи 
гостру потребу в опануванні рідним народом здобутків загальноєвропейської 
культури за умов збереження національної самобутності, українські компози-
тори й виконавці активізували свою діяльність на ниві освіти, музичного про-
світництва. Не наслідуючи пасивно чужого, усотуючи все ціннісне з духовної 
спадщини інших народів, вони з громадянською мужністю обстоювали належ-
ний рівень українського мистецтва, його престиж у світовій культурі.

Історична панорама загальноєвропейської культури ХІХ ст. засвідчує, що 
українська музика була вагомою складовою процесу самоусвідомлення нації в 
тогочасних умовах бездержавного існування. Вона влилася в могутнє духов не 
річище, де творча думка — філософія, література, драматургія, живопис, архі-
тектура, народне мистецтво — формувала нові суспільно-культурні умови бут-
тя, усвідомлення власної гідності та самоутвердження. А скасування кріпацтва 
та перехід до буржуазно-демократичних форм організації суспільного життя ін-
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тенсифікувало зростання загальноосвітніх процесів, бурхливий потяг народу до 
виявлення інтелектуального й творчого потенціалу, стимулювало становлення 
й розвиток загальнодоступного театрального життя, концертно-філармонічних 
осередків, хорових та інструментальних гуртків, студій, народження таких 
нових напрямів наукового пошуку, як фольклористика, музикознавство, а та-
кож музична критика. Народна пісня, а також оригінальні твори українських 
композиторів дедалі ширше виходили на європейську арену, ставали значним 
художньо-естетичним здобутком світової культури.

*  *  *
Пропоноване видання суттєво відрізняється від попереднього (К.: Науко-

ва думка, 1989), яке було присвячене розвитку музичного мистецтва другої 
половини ХІХ ст. Воно містить багато нового матеріалу як у фактології, так 
і в стильовому аналізі творів. Усі дослідження згруповано за чотирма темами: 
«Народна творчість», де у двох розділах розглянуто пісенну спадщину й 
традицію народного інструментального музикування (другий написано спе-
ціально для цього видання); «Формування національної композиторської 
школи. Жанрово-стильові засади», де в десяти розділах подано музично-
теоретичний аналіз та ґрунтовні відомості з хорової, вокальної, інструменталь-
ної, симфонічної, музично-театральної та оперної творчості (зауважмо, що роз-
діл, присвячений богослужбовій творчості, уведено вперше — за радянських 
часів він не передбачався; також спеціально для цього видання написано роз-
відки про вокальну думку, пісню-романс, оркестровий інструментарій); «Му-
зичне життя», два розділи якого розгортають широку панораму театральної 
та концертної діяльності в Україні; «Спеціальна освіта. Музикознавство», 
де висвітлено нові аспекти названої проблематики. Облямовують корпус 
розділів-досліджень Вступ і Післямова.

До праці над запропонованим виданням долучилися всі співробітники від-
ділу музикознавства Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етно-
логії ім. М. Т. Рильського НАН України, науковці інших відділів. Розділи до 
тому написали: доктори мистецтвознавства, члени-кореспонденти Академії 
мистецтв України С. Грица й А. Терещенко (член редколегії першого видання 
тому), доктори мистецтвознавства М. Загайкевич, А. Іваницький, О. Немкович, 
Л. Пархоменко, М. Хай, кандидати мистецтвознавства А. Калениченко, Н. Кос-
тюк, В. Кузик, Н. Семененко, І. Сікорська, Б. Фільц, О. Шевчук, музикознавець 
А. Азарова. Подали матеріали своїх досліджень кандидати мистецтвознавства 
І. Зінків, О. Олійник (член редколегії першого видання тому), Ю. Рудчук, мис-
тецтвознавець К. Луганська. На жаль, деякі вчені, які працювали над першим ви-
данням тому, пішли з життя. Це доктори наук М. Гордійчук — один з ініціаторів 
та головний редактор першого багатотомного видання «Історії української му-
зики», Т. Булат — відповідальний редактор другого тому, О. Правдюк, кандидат 
мистецтвознавства Т. Шеффер. Їхні авторські дослідження збережено при пере-
виданні, однак довелося вдатися до певного їх доопрацювання. Під час підготов-
ки нового видання другого тому не стало доктора мистецтвознавства А. Мухи. 

Видання розраховане на музикознавців, культурологів, істориків, викла-
дачів, студентів, а також воно має зацікавити найширші кола читачів. У кінці  
вміщено іменний та географічний покажчики, список скорочень.
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НАРОДНА ПІСЕННА ТВОРЧІСТЬ

ХІХ століття знаменне становленням української фольклористики як 
окремої галузі науки та відкриттям не знаних досі багатств українського 
фольк лору, у тому числі музичного. Потужний поштовх до його вивчення дав 
романтизм у літературі та мистецтві європейських країн наприкінці ХVІІІ — 
у першій половині ХІХ ст. як реакція на класицизм та його канони. Естетичне 
кредо романтизму полягало в наближенні професійного мистецтва до життя, 
а також у піднесенні історичної та пізнавальної ваги фольклору. Ці ідеї зна-
йшли втілення у творчості П.-Б. Шеллі та Дж. Байрона у Великій Британії, 
Ф. Шиллера та Г. Гейне в Німеччині, О. Пушкіна та К. Рилєєва в Росії, А. Міц-
кевича в Польщі, М. Шашкевича, П. Гулака-Артемовського, раннього Т. Шев-
ченка й П. Куліша в Україні. Роль мови, фольклору, пам’яток старовини, 
міфології для пізнання мистецтва, релігії, філософії підкреслювали Ф. Шел-
лінґ, Й.-Ґ. Гердер, В. Гумбольдт, серед вітчизняних учених — М. Максимович, 
М. Костомаров, І. Срезневський, О. Потебня та ін. Для розуміння музики й 
музичного фольклору, їхньої  ваги й формулювання історичної концепції в 
ставленні до музичної культури народів світу особливе значення мали праці 
німецького вченого та знавця музики Й.-Ґ. Гердера. Він наголошував на їх 
етнічній багатоманітності та паритетності кожної, виявляв значний інтерес до 
слов’янської народної творчості, турбуючись також про пісенність колоніальних 
народів, розуміючи небезпеку її поглинення чи знищення. Вважав, що немає 
музики гіршої чи кращої, адже будь-яка музика є відображенням духу свого 
часу (Zeitgeist). Ці міркування вчений висловив у коментарях до праці «Stim-
men der Völker in Liedern» («Голоси народів у піснях»), виданій 1807 року.

У 1846 році англійський учений В.-Г. Томс увів термін «фольклор» 
(«народна мудрість») на означення усної творчості широких мас (казок, 
легенд, переказів, пісенності) на відміну від літературної. Ще раніше — 
з 1791 року — у німецькій науці був відомий термін «етнографія» (з грецької — 
etnos — народ, grafo — пишу) на означення історичної науки, що вивчає 
матеріальну культуру та побут народів, їх етногенез. Він згодом поширився 
і на музичний фольклор («музична етнографія»). Французький фізик 
А.-М. Ампер, розробивши загальну схему класифікації антропологічних 
наук (1830), виділив серед них етнологію, акцентуючи на суб’єкті людини, 
яка стоїть у центрі народознавства. Цей термін, що виник із поширенням 
еволюціонізму в природознавстві в другій половині ХІХ ст., адаптувався 
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в зарубіжній науці. Англієць Д. Причард вважав за потрібне в систему 
етнографії включити й знання з антропології. Наприкінці ХІХ — на початку 
ХХ ст. у межах народознавчої науки виокремилася музична етнологія. 
Термін «етномузикологія» ввів 1928 року К. Квітка в статті «Ангемітонічні 
примітиви і теорія Сокальського». З численних означень народознавства 
у світовій науці найбільше прижилися близькі за сенсом поняття «фольклор» 
та «етнологія» (етнос + логос). Репрезентація фольклору в літературі почала-
ся не з автентичних джерел його буття — із села, а з вторинних, адаптованих 
форм фольклору в місті, тобто з фольклоризму. Це поняття з’явилося значно 
пізніше, ніж саме явище (у кінці ХІХ ст. його ввів французький фольклорист 
П. Себійо на означення різних занять фольклором у житті та професійному 
мистецтві; у східнослов’янській фольклористиці від 30-х років ХХ ст. термін 
почали застосовувати М. Азадовський, Ю. Соколов). 

Фольклор входив у науковий обіг через: а) рукописні та друковані збірни-
ки світського й духовного характеру; б) народні вистави, шкільний театр, де 
показували сцени з життя простого люду; через балаганні, ярмаркові розваги, 
влаштовувані різночинними верствами, молоддю, студентами; в) діяльність 
мандрівних людей: в Україні — кобзарів, лірників, дяків, спудеїв, які популя-
ризували народну творчість по селах і містах, на храмових святах, на дозвіллі. 
Записування народної творчості, до якого закликали вчені, письменники, по-
чалося з фіксації словесного фольклору. Записи пісенних зразків із музикою 
потребували тривалої наукової професіоналізації. Проникненню усної народ-
ної творчості в місто та її популяризації сприяли народні аматорські та про-
фесійні театри, які ставили «Наталку Полтавку» І. Котляревського, «Мос-
каля чарівника» Г. Квітки-Основ’яненка, а згодом — органічно пов’язаний 
із фольклором репертуар братів Тобілевичів, у якому відтворювали народні 
весілля, вечорниці тощо. З підмостків сцени, вертепів, від мандрівних співців 
потрапляли в побут народні танці, пісні, духовні вірші й псальми, оповідки, 
анекдоти, звідтіль — у рукописні й друковані збірки, які зосереджувалися 
в братствах, монастирях, приватних книгозбірнях. Про них довідуємося з іс-
торичних та фольклористичних праць М. Грушевського, В. Перетца, М. Воз-
няка, О. Брюкнера, О. Позднєєва та інших учених.

Початковий період входження фольклору в «пізнавальну» свідомість 
широкої громадськості почався з його «верхніх пластів» — приповідок, 
анекдотів, казок, переважно позаобрядових зразків пісень, з їх експози-
ції в «Бого гласнику», збірниках обробок народних пісень (переважно тих 
народно пісенних зразків, що не були «прикріплені» до народних обрядів і не 
були ними регламентовані та могли виконуватися будь-де, за будь-яких об-
ставин). Варто наголосити на тому, що наприкінці ХVІІІ — на початку ХІХ ст. 
Україна мала дуже обмежені можливості для книгодрукування, особливо 
з нотами. Це було зумовлено, по-перше, указами Петра І від 1720 року, 
Олександра І від 1805 року, Валуєвським циркуляром 1863 року, Емським 
указом 1876 року в Росії, які забороняли друкування українською мовою; 
по-друге, відсутністю можливостей книгодрукування в Австро-Угорщині, 
під чиєю владою перебувала людність західноукраїнських земель. Не 
випадково перші публікації українського пісенного фольклору — переважно 
побутового, жартівливого змісту — з’явилися в російських, польських, 
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західноєвропейських виданнях, у збірці М. Новикова «Новое полное собрание 
российских песен» (1780—1781), у неодноразово перевиданому збірнику 
камер-гусляра при дворах Єлизавети Петрівни й Катерини ІІ, українця з 
походження В. Трутовського «Собрание русских простых песен с нотами» 
(1776—1796), у збірнику І. Прача й М. Львова «Собрание народных русских 
песен...» (СПб., 1790; перевидання — 1806), у виданні Вацлава з Олеська та ві-
домого польського скрипаля К. Ліпінського, що побачило світ у двох книгах1. 
Ці та пізніші збірки українських пісень2 — М. Максимовича й О. Аляб’єва 
«Голоса украинских песен...» (М.,  1834), М. Маркевича «Южно-руські пісні з 
голосами для одного голосу з супроводом фортепіано» (К., 1857), А. Єдлічки 
«Собрание малороссийских народных песен» (ч. 1 — 1860; ч. 2 — 1861), що 
з’явилися в середині ХІХ ст., — були призначені для прикладного вжитку, 
аматорського музикування; твори в них було опубліковано в обробках, з про-
стими невибагливими гармонізаціями. Спорадично з’являлися спроби ха-
рактеристики музичного фольклору. Однією з перших був нарис німецькою 
та польською мовами галицького етнографа Д. Зубрицького «Über galizische 
Volkslieder» у календарі на 1822 рік «Pielgrzym Lwowski» («Der Pilger von 
Lemberg»), до якого автор долучив дві пісні з мелодіями — «Не ходи, Грицю, 
на вечорниці», «Козак коня напував, Дзюба воду брала», а також тексти 
пісень «Шумить, шумить дібровонька, тужить, тужить дівчинонька», «Юж 
три дні і три неділи, як мого мужа комарі з’їли»3. У характеристиці пісень не 
важко помітити відлуння гердерівських ідей про багатство пісенної творчості 
слов’янських народів, про те, що «збирання таких пісень допомогло б 
укладенню слов’янської міфології», що народна пісня має варіантні видозміни, 
які визначають її оригінальність у кожного народу. Д. Зубрицький — родом 
зі Старосамбірського району, що на Львівщині, — своїми працями зробив 
вагомий внесок у дослідження ономастики та етнографії Галичини.

Помітним явищем в українській фольклористиці була поява збірників 
Залеського — Ліпінського. Український фольклор у них було надруковано 
латиницею та польською, з відвертими тенденціями оцінки «українського» 
як явища культури «кресів» (погранич), що входили до складу Польщі. «Як 
записувати ці пісні руські з уст народу, який не має своєї власної граматики?»— 
зверхньо писав упорядник4. Проте не  можна не відзначити позитивного 
в збірнику В. Залеського, що містив п’ятсот словесних текстів пісень, — це 
систематика матеріалу за його функціональним призначенням.

1 Pieśni polskie і ruskie ludu Galicyjskiego. Z muzyką instrumentowaną przez Karola 
Lipińskiego. Zebrał i wydał Wacław z Oleska. — We Lwowie, 1833; Muzyka do pieśni 
polskich і ruskich ludu Galicyjskiego zebranych і wydanych przez Wacława z Oleska. Dо 
śpiewu і na fortepian ułożył Karol Lipiński. — We Lwowie, 1833.

2 Докладніше про перші збірки фольклору див.: Правдюк О. Українська музична 
фольклористика. — К., 1978. — С. 53—107.

3 Волинський Й. Перша публікація мелодій українських народних пісень в Гали-
чині // Питання історії і теорії української музики. — Л., 1957. — Вип. 1. — С. 44—50.

4 Pieśni polskie і ruskie ludu Galicyjskiego... — S. ХІІІ, ХLIII. [І. Франко критикував 
збірник за вміщення в ньому багатьох нефольклорних творів (див. Франко І. «Король ба-
лагулів». Антін Шашкевич і його українські вірші // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. — 
К., 1986. — Т. 35).]
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Роль маніфесту для пробудження національної свідомості відіграла «Русал-
ка Дністрова» — збірник народних пісень і авторських поезій, який видали в 
Галичині 1837 року М. Шашкевич, І. Вагилевич та Я. Головацький (так звана 
«Руська трійця»). У передмові І. Вагилевич охарактеризував найважливіші 
види українського фольклору та його прикмети: «Пісні обрядові лишились 
чесним віном дідів передхристових; склад їх не теперешний. Имена нечувані 
й незнайомі. В них встречаєм много загадок о Богах Славлянських, о раю, 
райських птицях, райським дереве, о гаях. Самі имена: Ладканя, Купала, Коляда 
(Колядки зовут також громадскими песнями), Гагілки (гаєвки, веснівки), 
Русалки (троєцкіє пєснє), Щедрівки свєдчят тому. — Пєснє тоті сут золотим 
послідком счаснєйших времен, коли сама лише природа промовляла до рускої 
души… Тогда дух вививаўся під небеса, під сонце, мєсяц і зори, и братаўся з 
ними, прикликаў їх на землю, прикрасиў ними обряди Лади… або, злинувши 
бистрим соколом, лєтаў поза граюшчеє море, набераў золота на крила золотити 
княгиню [молоду. — С. Г.] и приносиў кудерне деревце, що ся в рай похилило и 
сильненько зацвило долею будучо»5.

Представники так званого слов’янського відродження — М. Максимо-
вич, З. Доленґа-Ходаковський, О. Бодянський, М. Шашкевич, Я. Головаць-
кий, І. Вагилевич — покладали великі надії на народну культуру, вірили в 
її гностичний потенціал. З тих самих позицій виступали члени Кирило-
Мефодіївського братства — Т. Шевченко, М. Костомаров, М. Гулак, П. Куліш, 
В. Білозерський, О. Маркович та інші, — які спрямовували сили на боротьбу з 
кріпацтвом, обстоювали рівноправність слов’янських народів, їх об’єднання у 
федерацію, виклавши свою програму в «Книзі буття українського народу». У 
фольклористиці вже в першій половині ХІХ ст. постав ряд серйозних питань: 
чим є фольклор за своєю сутністю щодо Всесвіту та суспільних процесів у 
зв’язку з мовою, мисленням; якими мають бути методи його систематизації; 
яке місце посідає фольклористика в ієрархії інших гуманітарних наук? Піо-
нерами їх осмислення були дослідники й збирачі словесного фольклору — 
М. Костомаров, О. Бодянський, І. Срезневський, П. Куліш, Я. Головацький, 
О. Потебня. І тільки в другій половині ХІХ ст. до цієї проблематики приєдна-
лися видатні музиканти-теоретики — М. Лисенко, О. Сєров, П. Сокальський. 
Відставання теоретичної думки музикознавства в Україні пояснювалося від-
сутністю професійних інституцій — вищих навчальних закладів, де б можна 
було здобути спеціальну музичну освіту, а також питомих осередків концерт-
ної діяльності. Загалом, розвиваючись у річищі європейської фольклорис-
тики, українська мала свої особливості: з одного боку, в Україні в ХІХ ст. 
фольклорна стихія була ще в повному розквіті, тоді як на Заході, зазнаючи 
впливів урбанізації, вона вже згорталася; з другого, — на відміну від світо-
вої, що свої обрії розширювала шляхом вивчення позаєвропейських народів, 
українська фольклористика була обмежена в матеріальних можливостях для 
дослідження позаєвропейських культур та порівняльних студій. Зате вона 
пішла вглиб осягнення етнічної регіоналістики, міфологічних і структуро-
творчих процесів у питомому середовищі. У висвітленні цієї проблематики 

5 Цит. за: Білецький О. Передмова // Русалка Дністрова / Фотокопія з видання 
1837 р. — К., 1972. — С. ХІХ.
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чільне місце посіли праці П. Чубинського, Я. Головацького, О. Потебні, 
П. Сокальського, Ф. Колесси, К. Квітки, що здобули визнання у світовій 
народознавчій науці. 

Серед жанрів, уперше гідно представлених у фольклористиці, були 
українські народні думи та пісні зі збірки М. Цертелєва «Опыт собрания мало-
российских песней» (СПб., 1819). Упорядник (нащадок грузинського княжого 
роду, що осів у Хоролі) записував їх на Полтавщині від старців-бандуристів. 
Хоча М. Цертелєв у своєму виданні дум ще не називав їх думами, не подавав 
відомостей, від кого твори були записані, але вже тоді усвідомлював їх зна-
чущість як національного епосу й у вступі до збірки порівнював їх з «Іліадою» 
і «Одіссеєю». Збірка містила сюжети словесних текстів: «Про втечу трьох бра-
тів з міста Азова», «Про бурю, якої зазнали козаки на Чорному морі», «Про 
Олексія Поповича», «Про смерть Коновченка», «Про Хмельницького і Бара-
баша», «Про похід Хмельницького на Молдову», «Про смерть Богдана Хмель-
ницького і вибрання в гетьмани його сина Юрія», «Про смерть козака Безрод-
ного», «Про Мазепу» (історична пісня), «Про від’їзд козака з материної хати 
та журбу сестри». Видання дало поштовх до вивчення українського епосу.

Широкого резонансу в слов’янському світі набули збірники вербальних тек-
стів до дум (без мелодій) М. Максимовича «Малороссийские песни» (М.,  1827), 
«Украинские народные песни» (М., 1834), «Сборник украинских песен» (М., 
1849). Для М. Максимовича, першого ректора Київського університету, біо-
лога за фахом, який згодом віддав перевагу вивченню фольклору, останній був 
живим відгуком на народне життя, «емблемою певного стану духу»6, тоді як 
окремі романтики вважали його надгробним уламком старовини. У другій збір-
ці М. Максимович уперше ввів у науковий обіг термін «дума», відзначаючи як 
найважливішу відмінність дум від пісень  нерівноскладовий вірш перших і те, 
що їх виконують співці-кобзарі, бандуристи. Значний резонанс праць М. Мак-
симовича був підсилений його тісними зв’язками як із М. Гоголем — великим 
шанувальником українського фольклору, так і з О. Пушкіним, з яким М. Мак-
симович спілкувався в ході підготовки першого збірника, а також з іншими 
слов’янськими фольклористами й культурними діячами — Я. Колларом, М. По-
годіним. Під враженням від фольклорних видань М. Максимовича М. Гоголь 
написав відому статтю «О малороссийских песнях» (1833), вони ж надихнули 
його на створення «Вечорів на хуторі поблизу Диканьки», «Вечорів напередодні 
Івана Купала», «Страшної помсти». М. Максимовичу належала першість у пуб-
лікації народних пісень із музикою в обробках О. Аляб’єва. Пройняті ідеєю ро-
мантизму й сприйняттям народу як колективного творця, збирачі фольклору не 
надавали належного значення творчій індивідуальності, не фіксували імен його 
носіїв та місць їхнього походження. Цей недолік виправили Г. Базилевич (подав 
відомості про талановитого кобзаря Андрія Шута)7, П. Куліш, А. Метлинський, 
М. Білозерський. У «Записках о Южной Руси» (СПб., т. 1 — 1856; т. 2 — 1857) 
П. Куліша, що підсумували багаторіч ні спостереження автора над українським 

6 Українські пісні, видані Максимовичем / Фотокопія з видання 1827 р. 
Підготовка видання і розвідка П. М. Попова. — К., 1962. — С. ХVІІ.

7 Этнографический сборник, издаваемый Русским Географическим обществом. — 
СПб., 1853. — Вып. 1. — С. 329—333.
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фольклором, постать виконавця фольклор них творів уже перебувала на 
чільному місці. П. Куліш опублікував дванадцять словесних текстів дум — вісім 
від лірника Андрія Никоненка з хутора під Оржицею, що на Полтавщині, думи 
від Андрія Шута з м. Олександрівки на Чернігівщині та кобзаря Костя Григо-
ренка із с. Красний Кут на Слобожанщині, відомості про Остапа Вересая. У «За-
писках…» П. Куліша інтерес викликає також музична нотація «Малоросійських 
народних пісень»8 в опрацюванні А. Маркевича9. У збірці вміщено двадцять 
п’ять пісень, на жаль, тільки з першими строфами, серед яких — веснянка (№ 7 
«А вже весна, а вже красна»), колядка (№ 8 «Ой сів Христос та вечеряти»), п’ять 
історичних (№ 11 «Ой Морозе да Морозенку», № 19 «Да не буде лучче, да не 
буде краще», № 21 «Не дивуйтеся, добриі люде», № 23 «Ой не гаразд, Запорозці, 
не гаразд зробили», № 25 «Ой ишли наши славні Запорозці»). Увага дослідника 
була спрямована на популярні ліричні й історичні пісні. Не доводиться говори-
ти про схематичний запис мелодій, а про акомпанемент, обмежений до акордів 
трьох гармонічних функцій, подекуди з відхиленням у паралельну тональність, 
і поготів. Цікаве тут інше. Подані записи засвідчують, як видозмінювалися ме-
лодії відомих пісень, скажімо, таких, як «А вже весна, а вже красна», «Ой Мо-
розе да Морозенку», «Не дивуйтеся, добриі люде» та інших, за доволі короткий 
період від їх першої публікації до варіантів, що побутують сьогодні. Так, мелодія 
названої веснянки10

тотожна з мелодією відомої тепер пісні зі словами «Пливе човен, води повен». 
Подана А. Маркевичем у тридольному ритмі вальсу мелодія історичної пісні 
«Не дивуйтеся, добриї люде»11

8 Малоросійскія народныя пѣсни, положенныя на ноты для пѣнія и фортепьяно 
Андреем Маркевичемъ // Кулиш П. Записки о Южной Руси. — СПб., 1857. — Т. 2.

9 Андрій Маркевич був сином відомого історика Миколи Маркевича — автора 
п’ятитомної «Истории Малороссии» (М., 1842—1843).

10 Малоросійскія народныя пѣсни... — Т. 2. — С. 219.
11 Там само. — С. 233.
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далека від відомого маршового варіанта М. Лисенка. Ближчий до Лисенково-
го зразка є варіант тієї самої пісні з Немирова в запису О. Марковича12:

Відомо, що О. Маркович був обдарованим музикантом, який, на жаль, у 
той час не наважився самостійно видати свої музичні нотації. На основі отри-
маного від нього фольклорного матеріалу композитор і музичний критик 
О. Сєров написав першу ґрунтовну для тогочасного музикознавства теоре-
тичну розвідку «Музыка южнорусских песен», надрукувавши її в журналі 
«Основа» (1861, № 3—4). Він же опрацював для хору й оркестру шість запи-
саних від О. Марковича українських народних пісень — «Побратався сокіл», 
«Гей гук, мати, гук», «Хата моя рубленая», «Помалу-малу, чумаче, грай», «Ой 
колись були ярії пшениці», «Ой там на моріжку» — для концерту, присвячено-
го пам’яті Т. Шевченка, що відбувся 27 квітня 1861 року в Санкт-Петербурзі. 
Майже всі ці записи мелодій містяться у виданні «Фольклорні записи Марка 
Вовчка та Опанаса Марковича». 

Тогочасна тенденція видавати пісенний фольклор в обробках, очевидно, 
спонукала О. Марковича й Марка Вовчка передати свої фольклорні записи 
з мелодіями німецькому музикантові Е. Мертке для опрацювання їх із му-
зичним супроводом. Із запланованого у восьми зошитах видання за назвою 
«Двісті українських пісень. Співи і слова зібрав Марко Вовчок, у ноти завів 
Едуард Мертке» (Лейпциг, 1866) вийшов тільки перший зошит — двадцять 
п’ять пісень. З-поміж інших попередніх видань народних пісень зазначе-
не було помітним кроком уперед в едиції фольклорних збірників з погляду 
подачі як самих мелодій народних пісень, так і їх фортепіанного супроводу. 
«Серед старших українців ініціатива в цьому напрямі [тобто в удосконален-
ні музичних записів пісень. — С. Г.], — писав згодом І. Франко, — належала 
О. Марковичу», ім’я якого письменник називав серед творців окремої «націо-
нальної школи музики»13. Отже, усі перші збірники обробок народних пісень 
для аматорського музикування й популяризації народної пісні в інтелігент-
ських колах мали насамперед ужиткове значення. Можливо, що й окремі ме-
лодії до записаних словесних текстів пісень, зокрема побутових, позаобрядо-
вих, складали самі інтелігенти. 

Справжню революцію на ниві української музичної фольклористики не 
тільки шляхом публікації, але й завдяки популяризації українського фольк-

12 Фольклорні записи Марка Вовчка та Опанаса Марковича / Атрибуція авто-
графів, упоряд., передмова і примітки О. І. Дея. — К., 1983. — С. 366. (До речі, поряд 
зі своїм записом О. Маркович вмістив і запис А. Маркевича.)

13 Цит. за: Фольклорні записи Марка Вовчка та Опанаса Марковича. — С. 46.

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

25

лору серед широкої громадськості України та за її межами здійснив М. Лисен-
ко. Він видав сім випусків «Збірника українських пісень» (1868—1911) в об-
робках із супроводом фортепіано, дванадцять так званих десятків — сто двад-
цять пісень, укладених для чоловічих та мішаних хорів, збірник «Молодощі» 
(весняні ігри дитячі, дівочі, жіночі та мішані); першим опублікував повно-
цінні записи дум із мелодіями, давши їм наукову оцінку в розвідці «Характе-
ристика музыкальных особенностей малорусских дум и песен, исполняемых 
кобзарем Вересаем» (К., 1874). Власна збирацька діяльність композитора, 
допомога збирачів-кореспондентів дали змогу представити український пі-
сенний фольклор не тільки в повноті жанрів, але й у добре дібраному з ес-
тетичного й наукового погляду пісенному матеріалі. Водночас композитор 
провадив концертну діяльність, будучи талановитим організатором хорової 
справи. Вона тривала від середини 60-х років XIX ст. майже до кінця його 
життя з невеликою перервою, коли музикант після закінчення Київського 
університету (1864) обійняв посаду мирового посередника в Таращанському 
повіті, а також коли перебував на навчанні в Лейпцизькій консерваторії 
протягом 1867—1869 років. Його концертні турне по Україні з хором значно 
піднесли концертно-хорову культуру в Україні й заохотили до цієї справи його 
молодших сучасників — О. Кошиця, П. Демуцького, Я. Яциневича та ін. Творча 
та просвітницька діяльність М. Лисенка, що перебувала в центрі уваги не тіль-
ки української, але й слов’янської культурної громадськості (він спілкувався 
з М. Римським-Корсаковим, Л. Кубою, Ф. Кугачем та ін.), схожа за широким 
резонансом із діяльністю М. Максимовича на ниві слов’янської філології. 
Митця оточувало багато людей, щиро зацікавлених його фольклористичною 
працею, — І. Франко, Леся Українка, П. Чубинський, І. Карпенко-Карий, 
М. Садовський, М. Старицький, О. Сластіон, які й самі ставали для нього 
інформаторами. Згодом із ним у різний спосіб співпрацювали О. Кошиць, 
А. Конощенко, Ф. Колесса, переймаючи збирацький і науковий досвід. 
Долучився М. Лисенко також до розроблення наукових принципів нотації 
словесно-музичного матеріалу. Цю справу він підніс на щабель вище від 
своїх попередників і сучасників — К. Ліпінського, М. Маркевича, С. Карпенка 
та ін. Здебільшого це нотації сольного співу, обробки, аранжування, які 
він робив сам, спираючись на народну багатоголосу виконавську традицію 
Центральної та Східної України. Композитор був переконаний у тому, що 
там, де існували співочі гурти, був і багатоголосий спів, маючи на увазі, 
наприклад, козацьке середовище, вуличний сільський спів. Промовисто 
про це свідчать його висновки, що «кращих контрапунктистів, як наш люд 
співаючий, не вигадаєте. […] Кожний голос є тут цілком самостійний»14. Так 
писав він у листах до Ф. Колесси, дорікаючи йому за орієнтацію на німецьку 
школу гармонізації в його обробках народних пісень. Широкого резонансу 
в наукових колах набули виступи М. Лисенка з кобзарем О. Вересаєм 
на засіданні Південно-Західного відділу РГТ 1873 року в Києві, де він 
представив реферат «Характеристика музичних особливостей українських 
дум і пісень, виконуваних кобзарем Вересаєм», опублікований 1874 року 

14 Листи М. В. Лисенка до Ф. Колесси // Колесса Ф. М. Музикознавчі праці / Під-
готувала до друку С. Й. Грица. — К., 1970. — С. 533.
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в «Записках Юго-Западного отделения РГО» (№ 1). Дослідник уперше 
подав власні повноцінні розшифровки записаних від О. Вересая мелодій і 
текстів дум «Про Хведора Безродного» та «Про удову» з докладним аналі-
зом думових речитативів та музичного супроводу до них на кобзі-бандурі, а 
також виконавських особливостей цього кобзаря. Думи «Про Хмельниць-
кого і Барабаша» (початкові уступи) М. Лисенко записав від кобзаря Пав-
ла Братиці15, «Невольницький плач» — від художника й бандуриста Опана-
са Сластіона16. М. Лисенко вважав, «що вся суть, увесь глибокий інтерес музики 
історичних дум полягає в музичній декламації». Композитор визначив типо-
вим для дум хроматизований лад, наголосивши на спорідненості мелосу дум із 
південнослов’янськими епічними піснями. Він був першим, хто слідував за рит-
мічною та ладовою природою народної пісні, передаючи ці ознаки як у нотаціях 
пісень, так і в гармонічних обробках, першим відчув в українській народній піс-
ні органічне поєднання модальних ладів і мажоро-мінору, властиві їй суміжно-
щаблевість, кварто-квінтові сполучення, специфічну роль домінанти, функція 
якої знівельована в порівнянні з її функцією в мажоро-мінорі. Ці особ ливості 
музичного фольклору композитор широко використав і в обробках народних 
пісень, і у власних творах. Наприклад, улюблені плагальні послідовності — 
розв’язки домінанти в ІІ щабель, акордові паралелізми — поспіль трапляють-
ся в його обробках історичних пісень («Про Палія і Мазепу», «Про Швачку», 
«Про руйнування Січі», «Про Харка»). На жаль, у збірниках ще непослідовно 
позначено місцевості, з яких походили народні пісні, а також імена виконавців. 
У семи випусках свого збірника М. Лисенко поділив пісенний фольклор на ряд 
тематичних груп — козацькі, чумацькі, бурлацькі, рекрутські, пісні з побуту, сі-
мейні, пісні дівочі про горе й кохання, пісні дівочі веселі, вуличні, парубочі, про 
жіноче горе, любощі, міщанські, ремісничі, бесідні, п’яницькі, жартівливі. Цей 
поділ ліг в основу подальшого розроблення жанрово-тематичної класифікації 
пісенного фольклору в працях науковців, зокрема в хрестоматії Ф. Колесси 
«Українська усна словесність» (Л., 1938), а значний пісенний матеріал став 
підґрунтям для аналітичних розробок Ф. Колесси, С. Людкевича, К. Квітки, 
Д. Ревуцького та сучасних етномузикологів.

М. Лисенкові належить перша в українському музикознавстві розвідка 
про музичний інструментарій — «Народні музичні струменти на Україні» 
(про кобзу, бандуру, торбан, ліру, гуслі, цимбали), написана на замовлення 
львівського журналу «Зоря», де її опублікували частинами протягом 
1894 року під псевдонімом Боян. З праць М. Лисенка почався новий етап у 
розвитку української музичної фольклористики. Вони створили підґрунтя 
для появи теоретичного дослідження П. Сокальського «Русская народная 
музыка, великорусская и малорусская в ее строении мелодическом и рит-
мическом и отличия ее от основ современной гармонической музыки»17 
(Х., 1888), що посіло визначне місце в європейській музикознавчій літературі.

15 Киевская старина. — 1888. — Кн. 7. — Приложение. — С. 1—6.
16 Українські народні думи / Упоряд. С. Грица, А. Іваницький та ін. — К., 2007. — 

С. 108—113, 117—123. (Окремі фрагменти дум, записані М. Лисенком, дивись у за-
значеному виданні на с. 115, 116 та ін.)

17 Надалі це фундаментальне дослідження П. Сокальського подаємо за назвою 
«Руська народна музика» [Ред.].
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Неоціненний внесок в українське етномузикознавство ХІХ ст. зробив 
польський етнограф і музикознавець О. Кольберґ. Його видання «Pokucie» в 
чотирьох томах (1882—1889), «Chełmskie» у двох томах (1890—1891), «Wołyń» 
(1907), «Ruś Karpaсka» у двох томах (1971), «Ruś  Czerwona» у двох томах 
(1976), скеровані на вивчення етнографії та фольклору з окремих українських 
територій, неабияк прислужилися розробленню проблем регіоналізму у 
фольклористиці, вони дають неоціненний матеріал для вивчення української 
народної культури Правобережжя, словесної та музичної творчості різних 
жанрів, антропопсихологічного складу людей. Народна культура постає в цих 
дослідженнях у панорамі географічного опису краю, мови, одягу, їжі, праці, 
народних промислів, обрядів та звичаїв, народних пісень, інструментальної 
музики. З регіональних праць О. Кольберґа-музиканта увиразнюється функція 
музичного начала у фольклорі локальних територій у конкретних обрядово-
звичаєвих і позаобрядових ситуаціях. У зазначених виданнях, як ніде до того, 
добре видно дихотомію обрядової та позаобрядової музики, синтезуючу роль 
мелодичних типів, що в першому випадку об’єднують багато текстів певного 
функціонального призначення, у другому — дисперсну функцію, коли мелодія 
починає активно мігрувати із середовища в середовище, із жанру в жанр. Музич-
ні нотації О. Кольберґа зазнали впливу західноєвропейської професійної школи, 
тому не завжди відображають питомі ознаки українського фольклору, зокрема 
щодо ритміки. Більшість пісень О. Кольберґ нотував у дво- і тридольному метрі, 
нав’язуючи пісням штучну акцентуацію, що суперечила їх силабо-ритмічній 
системі. Фактично тільки в другій половині ХІХ ст. завдяки публікаціям 
музичного фольклору М. Лисенка, О. Кольберґа музикознавство отримало 
об’ємний матеріал, у якому він постає як самодостатній науковий об’єкт для 
вивчення. Таким чином, виокремилися два напрями його дослідження — 
жанрово-тематичний (М. Лисенко) та регіональний (О. Кольберґ), — які з 
появою праці П. Сокальського доповнилися більш деталізованим аналізом 
та значно збагатилися на початку ХХ ст. у наукових розвідках Ф. Колесси, 
С. Людкевича та К. Квітки.

Народна творчість у другій половині XIX ст. зазнала якісних змін. По-
ряд із традиційними жанрами обрядового та побутового фольклору, які про-
довжували розвиватися, відтворюватися, почав формуватися  робітничий 
фольклор, — спочатку в середовищі заробітчан, вихідців із села, а згодом і 
в пролетарських колах. Історичними передумовами цього явища стали про-
летаризація селянства в пореформений період, становлення капіталістичних 
відносин на селі, зростання міст.

Значні зміни в цей час відбулися в суспільному функціонуванні фольк -
лору під впливом розвитку романтизму в літературі, мистецтві та значно-
го посилення інтересу до народної творчості. Це, однак, не означає, що змі-
ни торкнулися корінних традиційних пластів фольклору, який завжди 
відзначався стійкістю, залишаючи за собою право бути сучасним і актуаль -
ним. Масштабна збирацька й видавнича діяльність М. Лисенка, П. Чубинсько-
го, Я. Головацького, О. Кольберґа, Ф. Кугача, О. Соболевського та інших про-
ходила під патріотичним девізом — явити широкій громадськості не відкриті 
досі величезні народні багатства. Це активізувало «суспільний обіг» фолькло-
ру за межами його царини — села, сприяло популяризації шляхом видання та 
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сценічного виконання тощо. У концертах почали виступати народні творці й 
виконавці, їхнє мистецтво популяризували прогресивні діячі культури.

Серед факторів, які вплинули на зміни в структурі народної творчості, на-
самперед в її побутуванні в другій половині XIX ст. у Східній Європі, у тому 
числі в Україні, варто відзначити: а) вихід фольклору за межі села під впли-
вом розвитку капіталізму, його інтеграцію в міський фольклор та професій-
ну творчість; б) зміну механізмів суспільного функціонування, пожвавлення 
вторинних форм його популяризації; в) наближення фольклорних принципів 
творення до літературних, захист статусу авторства.

Відтоді почалася диференціація між «первинним» фольклором, який сьо-
годні називаємо автентичним, і «вторинним», що активно побутує за межами 
сільського середовища. Однак не всі розуміли новації в народній творчості, 
деякі дослідники оцінювали їх із консервативних позицій, убачаючи в них 
ознаки занепаду фольклору.

Ламання патріархального способу життя на селі, інтеграція сільського 
та міського населення, їхніх традицій, звичаїв впливали й на зміни в системі 
фольклорних жанрів. Щоб краще зрозуміти механіку цієї системи, варто виді-
лити у фольклорі «корінний пласт» (назвімо його «альфа»), тісно пов’язаний зі 
старовинними звичаями, обрядами, та пласт позаобрядових пісень («омега»).

У зв’язку з поступовою ліквідацією патріархальних форм життя, з нови-
ми демографічними процесами ряд звичаїв та обрядів почав зникати, у побуті 
чільне місце посіла позаобрядова лірика — родинна, соціально-побутова, пісня-
романс. Сприяла цьому поява стилю романтизму в європейській літературі, що 
живився з фольклорних джерел. Обопільний синтез фольклору й літератури 
на українському ґрунті досяг високого рівня у творах Т. Шевченка, П. Гулака-
Артемовського, М. Шашкевича, М. Лисенка, С. Руданського та ін.

Властиві українській культурі взаємозв’язки фольклору та професійного 
мистецтва на новому етапі активізувалися. Серед факторів, що стимулювали 
їх, були: багатоукладність у структурі українського народу; збереження знач-
ного дрібнобуржуазного прошарку з його естетичними запитами; відсутність 
полярних контрастів (особливо характерних для капіталістичного Заходу) 
між культурою буржуазії міст і решти населення — селянства, пролетаріату; 
значущість діянь різночинної української інтелігенції, яка робила посильний 
внесок у розвиток національної культури.

Автентичний фольклор по-своєму реагував на суспільні зміни. У ньо-
му з’я вилися такі нашарування, як строкарські (назва походить від найму 
на строк), заробітчанські, емігрантські, нові солдатські (жовнірські18) пісні. 
У їх творенні визначальну роль відігравали «відхожі» люди, які прибува-
ли звідусіль переважно в міста, утворюючи нове соціально й національно-
інтегроване середовище. Із традиційного фольк лору вони відбирали 
пісні різних жанрів, найбільш придатні для нових умов життя. Так форму-
вався фольклорний репертуар інтегрованого середовища. Категорія репер-
туару стала важливою класифікаційною одиницею фольклору нової доби19.

18 Від польського «żоłnierz» — військовик, солдат. Ця назва поширена в західно-
українському фольклорі.

19 Докладніше див.: Грица С. Й. Наймитські та заробітчанські пісні // Наймитські 
та заробітчанські пісні. — К., 1975. — С. 9—43.
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Для його (репертуару) структури характерні дифузія пісень різних жанрів, 
вивільнених від обрядової регламентації, і групування в тематичні цикли на 
основі вибору «сюжетів-ситуацій» із фонду традиційного фольклору.

На прикладі заробітчанських, емігрантських, жовнірських пісень можна 
простежити якісно нові зрушення у фольклорі порівняно з попереднім етапом 
його розвитку і водночас типову для нього закономірність — ротацію стабільної 
частини певних сюжетних, стильових комплексів, до яких долучалися нові 
смислові утоки, що його осучаснювали. Так, на традиційну основу селянської 
пісні, яку приносили із собою заробітчани в панські економії, на цукроварні, 
заводи, фабрики, емігрант — на далеку чужину, нашаровувалися породжені 
новою дійсністю образи, а також поетичні та музичні засоби. З одного боку, ці 
пісні зображали стосунки носія фольклору із селом, а з другого, — нову його 
життєву установку. Деякі вчені вважали, що пісні про роботу на цукрових план-
таціях, на фабриках, заводах є симптомом занепаду фольклору, його художньої 
деградації, денаціоналізації.

Об’єктивну оцінку заробітчанським пісням дав український фолькло-
рист, один із перших збирачів робітничого фольклору М. Васильєв. «Деда-
лі більше, — писав він, — позначаються впливи нових факторів, наприклад, 
розвиток заводської промисловості поряд із приростом населення, збільшен-
ням безземелля; ці фактори вносять культурно-економічні зміни в народне 
життя, і народна поезія відзначає їх»20. Спираючись на статистичні відомості, 
М. Васильєв стверджував, що «український народ за загальними законами 
психології не позбавлений здібності брати участь у культурній взаємодії зі 
своїми сусідами і, подібно до них, піддається загальному ходу культурного 
розвитку»21.

Особливість фольклору — слідувати за життєвими ситуаціями — від-
дзеркалилася в просторовій локалізації нових пластів фольклору — заро-
бітчанських, строкарських емігрантських піснях, в їхньому змісті, у способі 
відображення подій. Заробітчанських, строкарських пісень найбільше було 
записано на Півдні України, бо саме там був район активного використання 
вільнонайманої праці. Районами приходу на заробітки були Бессарабська, 
Херсонська, Таврійська, Катеринославська губернії, тоді як виходу — Хар-
ківська, Чернігівська, Полтавська, Київська, Подільська, Волинська22. Серед 
заробітчан переважали українці, білоруси, росіяни, траплялися також греки, 
болгари, молдавани та представники інших народів.

Від 1870-х pоків почалася заробітчанська еміграція, особливо західноукра-
їнського населення. Шукаючи виходу зі злиденного становища, пов’язаного 
з безземеллям, люди виїжджали до Пруссії (Німеччини), Угорщини, за оке-
ан — до США, Канади, Бразилії. Природно, що найбільше емігрантських пі-
сень записано на західноукраїнських землях.

Увесь цикл нової соціально-побутової лірики, який найбільше стосується 
 виробничих, заробітчанських справ, можна поділити на дві групи: а) пісні, які 

20 Этнографическое обозрение. — 1897. — Кн. 33. — № 2. — С. 120.
21 Там само. — С. 121.
22 Поріцький А. Я. Побут сільськогосподарських робітників Півдня України. — 

К., 1964. — С. 19.
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відображають долю сільського бурлаки23 в перехідний період від феодалізму до 
капіталізму (ідеться про наймитсько-строкарську форму заробітчанства), змальо-
вують життя та працю в панських економіях, на цукроварнях, тютюнових план-
таціях; б) пісні сільських пролетарів про роботу на фабриках, заводах, за межами 
краю, що виникли в умовах міста і стали основою розвитку робітничої пісні.

Незважаючи на досить значний проміжок часу, який відділяє новий пласт 
заробітчанських пісень від попереднього — бурлацьких і наймитських, а та-
кож на локальні відмінності в соціально-побутовій пісні, зумовлені політич-
ними кордонами, що розділяли українські землі, усі вони позначені ідейною і 
тематичною спорідненістю, відображають не лише глибинні зв’язки етногра-
фічних груп українського народу, подібність змісту, але й специфіку локаль-
них музичних стилів. Їхню стильову дивергенцію (розщеплення, розгалужен-
ня) підтверджують варіанти тих самих пісень, записаних у різних локальних 
осередках (тобто варіанти тієї самої пісенної парадигми).

У піснях нового часу чітко простежуються два напрями: традиційний, 
що продовжив розвиток народної побутової лірики попередніх етапів, і нові-
ший — хронікально-новелістичного характеру з установкою на відтворення 
конкретного факту з життя. Останній відроджував традиції оповідної епіки, 
адаптуючи одночасно окремі елементи літературної творчості, зокрема епіс-
толярної новелістики. У новому пласті утворився специфічний жанр хронік-
новин24, які продовжили традицію народної балади. У хронікальному плані в 
них описуються виїзди в далеку чужину, участь у визвольних війнах, воєнних 
походах, переживання у зв’язку зі втратою близьких, перипетії чи незгоди в 
особистому житті. Характерними ознаками хронік є типові зачини: «Послу-
хайте, люди добрі, що хочу казати», «Закувала зозуленька та й буде кувати»; 
типові закінчення, нерідко зі згадкою про укладача хроніки. Чимало хронік 
із солдатського життя, еміграції виникли як авторські, що з’явилися друком. 
Стимулами до «писемної» творчості в народному побуті стали поширення 
грамотності, ведення особистих щоденників, потреба увічнити пережиті події 
в листах, а іноді й «проба пера». Так, записану й опубліковану М. Павликом 
трагедійну емігрантську хроніку «А в тім року вісімсотім дев’ятдесять п’ятім» 
виконував лірник Дмитро Рендавець із Тернопільщини. Цей твір склав дво-
юрідний брат лірника — Іван Греськів, який виїхав до Бразилії і звідтіль 
надіслав пісню, щоб відмовити людей від еміграції25. Відому пісню «Ой Ка-
надо, Канадочко», створену наприкінці XIX ст., емігрант Стащук із Канади 
надіслав у віршованому листі В. Палагнюку в с. Вікно Заставнівського повіту 
на Буковині. Її було опубліковано 1902 року в газеті «Руська рада» (№ 22).

Фіксація новотворів та імен їхніх авторів, що стала характерним явищем 
у другій половині XIX ст., впливала й на зміни у функціонуванні фольклору. 
Відповідно, потребували перегляду такі усталені у фольклорі прикметні риси, 
як анонімність, усний спосіб його передачі. Фронтальні записи фольклору

23 Purlakka — в угро-фінських мовах означає «робітник». Й. Фасмер зробив при-
пущення про татарське або волзько-болгарське походження цього слова.

24 Див.: Співанки-хроніки. Новини / Упоряд. О. І. Дей (тексти), С. Й. Грица (ме-
лодії). — К., 1972.

25 Етнографічний збірник. — Л., 1898. — Т. V. — С. 73—75.
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та його публікації стимулювали творців пісень закріплювати за ними своє 
авторство. Новотвори книжного походження, наприклад, пісня про скасування 
панщини («Ой летіла зозуленька, сіла спочивати», надрукована в «Галицькій 
Зорі» № 8 за 1848 рік) або пісня про вбивство цісаре́ви Єлизавети («Наша пані 
цісарева») та інші, викликали дискусії про їх належність до фольклору. Проте 
такі явища ставали дедалі поширенішими. І. Франко, В. Гнатюк, Ф. Колесса у 
своїх працях дали об’єктивну оцінку новотворам, привертаючи до них увагу на-
укової громадськості. Вони наголошували на безперервності розвитку народ-
ної творчості. «Доки народ живе, — писав В. Гнатюк, — доти його життя мусить 
мати конкретні форми на зверха, які мусять об’являтися між іншими і в його 
народній поезії. Цілковитий загин народної поезії означав би й загин народа»26. 
Такої самої думки дотримувався й видавець одного з найбільших збірників 
фольклору кінця XIX ст. Б. Грінченко. «Усупереч усім побоюванням, — важав 
він, — народна поезія продовжує жити в устах народу до теперішнього часу і 
навіть пробивається на нові шляхи»27.

Дискретність фольклорного процесу, входження нових елементів у давні 
особливо відчутні в репертуарі сільських заробітчан. З темами соціальної недолі 
й протесту пов’язані пісенні сюжети про вихід «у чужу сторононьку», бідування 
на чужині, повернення з незначним заробітком чи без нього. Нові заробітчанські 
пісні поділяються не за типом занять, до яких вони були «прикріплені» в давни-
ну — чабанські, чумацькі, рибальські й т. ін., а за типом наймання на роботу — на 
відробіткові, поденницькі, строкарські, емігрантські тощо. Найманий робітник 
діє в них у різних ситуаціях. Дуже часто він потрапляє до сільських багатіїв, 
терпить приниження. Однією з форм протесту є прокльони хозяїв:

Бодай тобі, господарю, та й клуня запала,
Щоби твоя вража дочка наймичкою стала28. (2)

Системою образів, лексикою, художньо-виражальними засобами ці твори 
органічно пов’язані з піснями про наймитство, про визвольний рух у XVI—
XVIII ст. У новотворах не випадково завжди поряд постаті наймита, бурлаки, 
козака-нетяги, чумака, сироти тощо [«Ти наймит і я наймит — обидва бур-
лаки, / запрягаймо сиві воли та йдемо (г)орати»], що підкреслює їхнє негативне 

26 Гнатюк В. М. Пісенні новотвори в українсько-руській народній словесності //
Гнатюк В. М. Вибрані статті про народну творчість. — К., 1966. — С. 86.

27 Гринченко Б. Этнографические материалы. — Чернигов, 1899. — Т. 3. — 
С. XVIII.

28 Наймитські та заробітчанські пісні. — С. 193, 194, 196.
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ставлення до панства та соціальної несправедливості. Чим такі зразки ближчі 
до нас за часом виникнення, тим яскравіше відображають загострення стано-
вих суперечностей серед селянства. Такі мотиви трапляються в нових зраз-
ках чумацьких, строкарських, сирітських пісень: 

Которі багаті, під намет сіли,
Которі убогії, ті не посміли...
Прийшов до їх багачів син, насміхається,
За що цяя голотонька напивається?29

Пісні, що їх співали протягом тривалого часу, встигли поширитися по всій 
Україні й дати широкі варіантні розгалуження, чого не можна сказати про найно-
віші зразки заводських, емігрантських, які іноді існують як поодинокі варіанти.

Давні соціально-побутові пісні — це переважно ліризовані монологи або 
оповіді від третьої особи, оздоблені, як і вся лірика, паралелізмами, епітета-
ми, інвокативами та іншими поетичними засобами, пройняті філософсько-
психологічними роздумами про долю. Вони сконцентровані навколо теми 
непримиренних соціальних суперечностей30:

Новішим нашаруванням в українських наймитських, бурлацьких піснях 
є образ багатиря, сільського багатія. Повторювані рядки «Хто не служив у 
багатиря, той не знає горя»  відобра жають становище знедолених. Тут герой 
не обмежується прокльонами. Значне місце посідають гостровикривальні 
мотиви, сатиpa, протест. Трагедійні ситуації нерідко межують із комічними. 
Шлях до подолання труднощів герой шукає бодай у психологічному стані 
само розради, іноді самоіронії :

29 Наймитські та заробітчанські пісні. — С. 58.
30 Там само. — С. 94.
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Продам же я свитку
Та найму музи́ку,
Буду пити та гуляти,
Свої краї забувати31.

Іронічно-викривальні мотиви, дотеп, сатира свідчать про еволюцію у сві-
домості творців пісень, про загострення критичного погляду на дійсність. 
Поетичний стиль та мелодику наймитських, бурлацьких пісень витримано в 
межах давньої традиції селянської пісні. Такі новотвори майже не відрізня-
лися від позаобрядової ліричної пісенності.

Розвиток фабрично-заводського виробництва спричинив розширення інте-
лектуальних горизонтів трудівника, його поглядів на світ, на можливості здобу-
вати засоби для життя. У словесну лексику новотворів влилися такі нові поняття, 
як «машина», «завод», «пара», «строк», «рощот», «шахта», «труби» й т. ін. Їхня 
музична мова нерідко має відтінок «сурогатів», озвучення нового вірша інтонаці-
ями, що були на слуху або є переспівом відомих мелодій (порівняймо, наприклад, 
емігрантську пісню «Моя жена в краю, а я в Америці»32 і баладу «Попід гаєм Феся 
телятка пасала»33, або пісню «Ой Канадо, Канадочко», яка має безліч мелодичних 
«двійників» у давніх карпатських баладах і хроніках).

Вихід у найми, на заробітки, служба в армії були насамперед чоловічою спра-
вою, тому не дивно, що більшість пісень, присвячених цим темам, — чоловічі або 
ж пісні, складені жінками про життя без чоловіка-годувальника.

Варто зазначити, що в другій половині XIX ст., коли в капіталістичному 
виробництві почали використовувати й жіночу найману працю, у середовищі 
жінок-заробітчанок виник свій репертуар. Це здебільшого монологи-роздуми, 
у яких домінує мотив прощання з батьківським домом, перейнятий із «про-
щальних» весільних пісень. Таким монологом є пісенна парадигма зі сталим 
початком «Ой в неділю рано, як сонечко грало» (більшість її варіантів запи-
сано в центральних та південних районах України)34: 

, 

- - ,- - - ,-

- - - - - - - - .-

Варіанти строкарських жіночих пісень розвинулися на основі такого сю-
жету: мати проводжає дочку на чужину, радить їй добре робити й догоджати 
людям, однак дочка не має ні щастя ні долі35. 

31 Наймитські та заробітчанські пісні. — С. 56.
32 Там само. — С. 429, 430.
33 Колесса Ф. Народні пісні з Галицької Лемківщини // Етнографічний збірник. — 

Л., 1929. — Т. 39—40. — С. 263, 264. — № 603 б, в. 
34 Наймитські та заробітчанські пісні. — С. 328.
35 Там само. — С. 327.
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Традиційна соціально-побутова лірика наприкінці XIX — на початку 
XX ст. значно поповнилася солдатськими піснями, які на західноукраїнських 
теренах дістали назву жовнірських, вояцьких, касарняних (від «касарня» — 
казарма). Багато їх було створено під час Першої світової війни.

Хоча рекрутчина, яка двадцятирічним строком служби нівечила життя 
людей, відійшла в минуле, військова повинність у Росії, Австро-Угорщині, 
у межах яких проживало українське населення, і далі тягарем падала на його 
плечі, змушуючи боротися за чужі інтереси. Солдатські, жовнірські, вояцькі 
пісні на новому витку історії продовжили тематику рекрутських, козацьких 
пісень, «влилися» в їхні структурні матриці. Як і в рекрутських, тут доміну-
ють сюжети прощання з родиною, рідним домом, незораним полем, а також 
теми безрадісного життя в казармах, очікування хвилин солдатського дозвіл-
ля, роздуми про недоречність війн і про марно пролиту кров — не заради до-
бра своєї Вітчизни. Один із таких зразків записано під час експедиції на По-
куття від учасника трьох війн І. Демнюка:

Ой там на горі твій синок лежить,  Чужа сторона та й чужі люди,
Єго кров червона на сонці кипить. (2) Хто м’я поховає, як смерть прибуде? (2)
Ой друже, друже, не жалуй кріса36, Надлетіли орли з темної діброви,
Добий моє серце, чужа сторона.  (2) Видзюбали очка ще й чорнії брови37. (2)

У цій пісні і горе від ненависного людиновбивства, і ніким не оплакана 
смерть воїна на чужині, і типовий для давньої української пісенності образ 
хижих птахів над убитим — це символи безславної загибелі. Мелодична стро-
фа, як бачимо, невибаглива, паратактична, з повтором другого віршового ряд-
ка (5+5) [: 6+5 :], тридольна, близька до побутових романсів.

Орієнтація на позаобрядовий фольклор у середовищі «відхожих» людей 
активізувала поширення оповідних пісень, балад, хронік, традиційні сюже-
ти яких у нових умовах зазнали трансформації. Наприклад, сюжет давньої 
балади про від’їзд воїна на війну та про смерть за його відсутності милої 
дружини перейшов у заробітчанські, емігрантські із заміною дійових осіб: 
заробітчанин/солдат проситься у відпустку додому або повертається назав-
жди,  а мила тим часом помирає (майже тотожний сюжет в емігрантській 
хроніці «Про Івана Дуду»38). На ту саму тему — жовнірські пісні «Зелена 

36 Кріс — рушниця.
37 Записала С. Грица 1969 року в с. Красноставці Снятинського району Івано-

Франківської області від Івана Тимофійовича Демнюка.
38 Співанки-хроніки. — С. 146—148.
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ліщина горішки зродила»39, «Там в зеленім гаю, там пташечки співають»40 
(на чужині загинув воїн, родина його оплакує), «А в полі береза»41 (солдат 
повертається з війська, його мати отруює нелюбу невістку, а випадково й 
сина). Нова соціально-побутова пісня, незалежно від змісту, оперувала тра-
диційними образними й виражальними засобами. Мелодії новотворів мали, 
як правило, генетичні ознаки музичного мовлення середовища, з якого по-
ходили носії цих пісень, інакше кажучи, мелодії кожного такого зразка відо-
бражали локальний модус мислення. Та частина пісень, що створювалася 
в інонаціональному середовищі, у співтворчості з представниками інших 
народів — слов’янських, неслов’янських, — з якими українцям доводилося 
служити в армії, працювати на фабриках, шахтах, асимілювала окремі еле-
менти інонаціональної лексики, ритмоструктури, мелодики та особливості 
мовних і музичних діалектів, що засвідчує, наприклад, пісня про заробіт-
чанську еміграцію «Мам я жену, мам я жену в Європе»42:

А як она новину учула, 
Вшитко44 собі до порядку дала. 
Сама сіла на враного коня:
 — Іду к тобі, мужу, на край моря.

Пісня, зафіксована на Пряшівщині, має всі ознаки лемківського мовного 
діалекту зі вкрапленнями словацької лексики. Мелодія з репризною строфою 
А А5 В5 А1 типова саме для західнокарпатського регіону.

Для солдатських, жовнірських пісень, як і для заробітчансько-
емігрантських, характерна опора на складочислову будову вірша зі сталими 

39 Рекрутські та солдатські пісні / Упоряд. А. Л. Іоаніді, О. А. Правдюк. — 
К., 1974. — С. 369—372.

40 Наймитські та заробітчанські пісні. — С. 446.
41 Рекрутські та солдатські пісні. — С. 548.
42 Буд здрава, землице. Емігрантські пісні / Упоряд., передмова, примітки 

С. Грици. — К., 1991. — С. 83. 
43 Бандурки копле — картоплю копає.
44 Вшитко — усе.
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моделями 6 + 6, 4 + 4 + 6, 4 + 4, з доволі різноманітною будовою строфи — 
дво-, три-, чотирирядковою, яку нерідко урізноманітнюють серединні, при-
кінцеві рефрени, наприклад45:

[ ]
- - - ,-

[  ]
,

[  ]
- - - ,-

[  ]
,

- - ,- - - ,- - - ,- - .-

У солдатських піснях, зокрема маршових, поширена форма за-
спів + приспів:

Було мені, моя мила,
Білі шати вишивати,
Бо ми мусим, молоді жовняри,
Рано-вранці вставати46.

Останній зразок цікавий ще й тим, що він перегукується за ритмікою 
з відомою піснею «Засвистали козаченьки» («Засвіт встали козаченьки»). 
Поміж солдатських, жовнірських, як і серед інших соціально-побутових 
пісень, маємо дуже багато трансформацій давніх мелодій. Вибір їх для 
новотворів завжди пов’язаний із модусом мислення і слуховим досвідом 
середовища, у якому ці новотвори з’являються, тобто з регіональними 
або локальними особливостями співу. В українському фольклорі це ви-
разно простежується у зв’язку з чітким регіональним розмежуванням ви-
конавських стилів, з яких на протилежних полюсах містяться лівобереж-
ний (степовий) і правобережний [підгірський та гірський (карпатський)]. 
Так, якщо за мелодичні моделі значної кількості новотворів другої поло-
вини XIX ст. східних земель України можна вважати пісні «Засвистали 
козаченьки» (ритм і мелодія)47, «За туманом нічого не видно»48, то в 
західних регіонах були поширені мелодії колісцевої форми АА5ВА, 
характерні, зокрема, для новоугорського стилю, на які звернув увагу 
Б. Барток як на мелодії «вербункоша», що їх грали під час вербування 
чоловіків до війська в Австро-Угорщині49. Ці мелодії він пов’язував із 
пастушими піснями, простежував їх зв’язок з українськими коломийками 
(румуни називали подібні мелодії циганськими). Отже, ця мелодична 
модель має ознаки міжнаціонального симбіозу. Вона типова не тільки 
для вояцьких, жовнірських, але й для заробітчанських та емігрантських 

45 Рекрутські та солдатські пісні. — С. 548.
46 Там само. — С. 437.
47 Там само. — С. 392.
48 Там само. — С. 89, 99.
49 Там само. — С. 384, 385, 439 та ін.

Двічі
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пісень вихідців із західноукраїнських теренів. У виборі мелодії для пісенного 
новотвору має значення не так його зміст, як слуховий досвід середовища, 
існуючий у свідомості творця «мелодичний фонд», з якого він обирає
певний зразок, що слугує ритмоінтонаційною матрицею для продукування 
словесного тексту. Виникнення пісенного новотвору стимулює словесний 
текст, ніби випереджаючи в часі мелодію. Водночас, якщо він випереджає 
мелодію в «мікрообертах», то мелодія його — у «макрообертах», оскільки 
вона вже існує у свідомості співця: він лише активізує її для нового тексту, 
як даного, так і наступного. Отже, траєкторії їхнього руху в часі та просторі 
не однакові.

Музичні особливості нової соціально-побутової лірики зумовлені 
часом і місцем їх виникнення та призначення. Важливо підкреслити, 
що середовище їхніх творців (чи це були чумаки, чи бурлаки-наймити, 
чи емігранти, чи просто «відхожі» на різні промисли, чи солдати) — це 
середовище мандрівних, а не осілих людей. Суто національне стикується 
в них і випробовує себе у зв’язках з інонаціональним. Якщо давні пласти 
чумацьких, бурлацьких, наймитських пісень щонайменше трьохсотлітнього 
віку міцно вкорінені в ґрунт української обрядової, побутової лірики, то 
нові зразки тих самих тематичних циклів, а також заводські, солдатські, 
емігрантські пісні, — це вже фольклор, що зазнав активних сторонніх 
впливів (стилю міської пісні, навіть пісень інших народів), це фольклор, що 
на певний час міг «перериватися» разом зі зникненням ситуацій, які давали 
поштовх до його виникнення (наприклад, конкретних воєнних подій та ін.). 
На цей фольклор, як і на всі пісенні пласти, поширюються дві важливі 
закономірності — зв’язок мелосу пісень із системою музичного мислення 
середовища, у якому ці пісні виникли й побутували; перевага національних 
ознак у мові в ході їхньої варіантної дивергенції за межами генетичного 
джерела. Саме на останній пласт пісенності, що з’явився в оточенні не тіль-
ки «свого», але й «чужого» середовища, випала особлива роль апробації 
«свого», захисту й збереження етнічного пріоритету.

Словесна та музична лексика заробітчанських пісень центральних і пів-
денних районів України генетично пов’язана з корінним фольклором цих 
теренів. Розспів тяжіє тут над речитативом, відтіняючи емоцій ну наснаже-
ність пісень, їх трагедійну концепцію. Зважаючи на інтеграційні тенденції 
музичної мови, яка має здатність об’єднувати пісні, різні за змістом і те-
матикою, майже неможливо було б визначити неповторні для цього циклу 
інтонації чи мелодії. Проте порівняльний аналіз варіантів, скажімо, стро-
карських пісень, вказує на домінування в них інтонаційних комплексів, які 
усталюються в цій групі й несуть певне семантичне навантаження. Серед 
них варто виділити послідовно вживану початкову мелодичну формулу, 
яка базується на оспівуванні тонічного тризвуку в різних позиціях. Часто 
пісні починаються з терції та подальшого терцієвого ходу на квінту й руху 
мелодії вниз до тоніки або й нижче — до субкварти; потім відбувається по-
вернення до тоніки50:

50 Наймитські та заробітчанські пісні. — С. 68.
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3
b
  5 4 3 2 1 | 3 5 4 3 2 1 2 1 | 5 6

b
 5 4 3 2 3 4 | 5 4 3 2 1 VІІ# V | 3 1 5 4 3 2 151;

3
b
  5 4 3 2 VІІ# 1 V | 1 VІI# V ІV 1 V | 3 5 4 3 2 1 | 5 152;

3
b
  4 5 3 5 4 3 | 3 5 4 5 3 2 1 | 1 3 2 1 VІІ# V | 1 3 4 3 2 153.

[Цифрами тут позначено щаблі звукоряду — арабськими ті, що йдуть вго-
ру від тоніки, римськими — ті, що вниз. Бемоль біля цифр 3, 6 (терція та сек-
ста) означає мінорний нахил мелодії. Дієз біля VІІ — ввідний тон. Мелодичні 
схеми слід читати in g. У схемах помічено лише домінуючі щаблі в мелодії. які 
визначають її інтонаційний каркас.]

Трохи інший початковий комплекс починається з квінти. У цьому випадку 
особливо поширений рух мелодії вниз, нижче від тоніки, коли вона по інер-
ції спадає до субкварти (автентичне поєднання двох тетрахордів), утворюючи 
октавний «лук» — зворот, дуже характерний для української пісенності, зокре-
ма для дум. Він часто забарвлений збільшеною секундою між IV і ІІІ щаблями 
мелодії та зменшеною квартою, як у пісні «Ой гей! Та ой хто горя не знає»54:

! - ,-

- - - ,- !

Доволі поширена мелодична модель, що базується на мінорному тризвуку 
в основній позиції або на мінорному гексахорді:

1 3
b
 5 3 | 6

b
  5 3  4 3 2 | 1 3 5 3 | 4  1 3 | 3 4 3  2 | 1 3 5 4# 3 6

b
  5 4 3 155 .

51 Наймитські та заробітчанські пісні. — С. 64, 91.
52 Там само. — С. 80.
53 Там само. — С. 331.
54 Там само. — С. 112.
55 Там само. — С. 136.
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Та сама мелодична модель із ввідним тоном:

1 3
b
  5 3 | 4 5 3 l | 5 3 4 5 1 | 3 5 4 1 | 3 4 3 2 1 VІІ# V | 1 5 4 5 156.

Значна група мелодій заробітчанських пісень, переважно жіночих («У не-
ділю рано, як сонечко грало», «Чи ти, ненько, чула, як я в тебе була» та ін.), по-
чинається із субкварти з подальшим оспівуванням мінорного тонічного триз-
вуку. Ця мелодія, як і текст, має генетичний зв’язок із весільними піснями57:

- - - - - ,-

- - - - - - - - .-

Зазначені варіанти заробітчанських пісень, проростаючи з весільних, роз-
вивали на їхній основі нові мотиви про недолю. У них, як і в багатьох подіб-
них на цю тему, поєднувалися сфери сімейна та соціальна, психології люди-
ни, яка, з одного боку, зігріта теплом найсердечніших материнських почуттів, 
а з другого, — скривджена несправедливістю:

Ой матінко рідна,
Яка я невільна,
Хіба тоді вільна буду,
Як строку добуду58.

Ой матінко-зоре, 
Як у строку горе: 
Ні доїсти, ні допити, 
Ні сісти спочити59. 

Ой матінко-вишня,
Чи я в тебе лишня,
Що ти мене в строк найняла,
Де я не привишна?60

Тут, як і в родинно-побутових піснях, традиційними є поетичні па рале-
лізми («У неділю рано, як сонечко грало»), поетичні епітети, порівняння 
(«Ой матінко-зірко», «Ой матінко-пава» й т. ін.). 

Чоловічі пісні — строкарські, заводські — новіших нашарувань, на 
відміну від групи жіночих, глибоко ліричних, зі згадками про минуле, мають 
яскраве забарвлення тогочасної доби. Розповідь ведеться в них переважно 
від імені всіх заробітчан або окремого представника гурту. Вони передають 

56 Наймитські та заробітчанські пісні. — С. 323.
57 Весілля. У двох книгах / Упоряд. текстів, примітки М. Щубравської. Нотний 

матеріал упоряд. О. Правдюк. — К., 1970. — Кн. 1. — С. 339.
58  Наймитські та заробітчанські пісні. — С. 335.
59 Там само. — С. 341, 342.
60 Там само. — С. 342.
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напружені діалоги конфліктуючих сторін — трудівників та їхніх наставників, 
у них відчутні згуртованість колективу, його імперативний тон:

Ой уставай, пан Левицький,
Поворачувайся,
Клади дєнєжки на стол
Та й розплачувайся61.

Пасивний протест змінився активними виступами. Інтонаційний склад 
цих пісень здебільшого речитативний. У них мелодика не має самодостатньої 
функції. Новостворені пісенні тексти рецитуються на мелодії, поширені в 
цьому середовищі, або на мелодичні комплекси, що «на слуху».

Заробітчанство, яке стало типовим явищем для багатьох країн Європи в 
епоху капіталізму, об’єднуючи у своїх лавах представників різних народів, сти-
мулювало інтеграцію їхнього фольклорного репертуару, виникнення спіль-
них пісень, особливо, коли між заробітчанами не існувало мовного бар’єра. 
Відомо, що ще в другій половині XVIII ст. українські селяни почали йти на 
заробітки в міста й села центральних районів Росії, російські — в Україну. 
Згадки про це збереглися в топонімах пісень:

Кто на Охте не живал,
Тот горя не видал,
А мы жили, поживали,
Все горе узнали62.

В українському фольклорі добре відомі варіанти цієї пісні:
Хто в заводі не бував,
Той горечка не видав.
Ми в заводі побували,
Много горя повидали63.

Існують паралельні українські та російські варіанти пісні про роботу на за-
водах, які з огляду на спорідненість мов утворюють варіантні різночитання:

Ой хоть воля, хоть неволя,  Уж ты волюшка да разневоля,
Ніхто не зна мого горя,   Ты не знаешь моего горя. 
З горя ніженьки не носять, Мое горюшко да великое, 
Білі рученьки не роблять.  С горя ноженьки не ходят. 
З пліч головонька валиться Со слез глазушки не смотрят, 
І краса з лиця міниться,  Белы рученьки не робят.
Орел на плечі садиться.  Красота в лице переменилась.
— Ой ти, орле, сизокрилий, Уж ты, голубь мой сизокрылый,
Скажи, орле, де мій милий. Ты скажи, где мой милый?
А мій милий у неволі,  А мой милый на заводе,
У неволі на роботі,  Он там днюет да ночует,
Він на сахарнім заводі…  Рано встает, поздно ляжет65 .
Ой де днює, там ночує,
Як задзвонять, то й почує64.

61 Наймитські та заробітчанські пісні. — С. 507.
62 Русский фольклор. Хрестоматия для высших педагогических учебных заведе-

ний. — Ленинград, 1938. — С. 550.
63 Гринченко Б. Этнографические материалы. — Т. 3.— С. 128.
64 Песни русских рабочих (ХVІІІ — начало ХХ века). — М.; Ленинград, 1962. — С. 563.
65 Там само. — С. 65.
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В Україні відомо багато варіантів цієї пісні з мелодіями, переважно — із 
Чернігівської, Харківської, Київської, Волинської та Житомирської облас-
тей66. На мелодії пісень майже завжди впливають особливості співомовлення 
середовища, з якого вони походять або де вони побутують.

Нові заробітчанські пісні другої половини XIX — початку XX ст. (про ро-
боту на цукроварнях, заводах у межах краю) не мають багато сюжетних ліній. 
Здебільшого вони розвивають традицію давнішої соціально-побутової пісен-
ності, її теми й образи.

Значно більше насичена сюжетами група пісень про заробітчанство за межа-
ми краю, про еміграцію. Жодна з попередніх не дає такої загальної ситуативної 
панорами, як ця, оскільки й реальне підґрунтя виникнення емігрантських пісень, 
описаних у них життєвих колізій ширше, ніж у попередніх групах: залишення 
своєї домівки, переїзд через океан у чужий край, чуже оточення. Усі разом вони 
творять драматичну епопею про знедолених шукачів «земного раю», життя яких 
сповнене тривог, надій, соціальних і моральних утисків, розчарувань.

Емігрували переважно селяни із західноукраїнських земель — Галичини, 
Буковини, Закарпаття, звідки вербували дешеву робочу силу до США, Ка-
нади, Бразилії та інших країн. Користуючись відсталістю, забитістю селян, 
вербувальники жорстоко обдурювали їх, виманювали гроші. Пісні про емі-
грацію майже з документальною точністю розповідають, як агенти — «добрі 
люди» — фальшиво писали, як селяни «марне свої ґрунта продавали». Незна-
ння чужої мови, звичаїв, грубе поводження зі слов’янськими емігрантами, ви-
користання їх для найважчих робіт викликали єдине бажання — повернутися 
до рідної домівки. Найважчою була робота на шахтах, де каліцтво та смерть 
стали «звичайним» явищем. Усе це призводило водночас до розорення сімей, 
які залишалися в рідному краї без годувальника:

Не минув ще місяць у неділю рано,
Є письмо з Канади, певно від Івана...
Ваш Іван вже дев’ять місяців, як у гробі,
Глина ’го забила кінтом в Манітобі67.

Труднощі, які чекали на заробітчан у місті, не змогли, однак, спинити їхнього 
заповітного бажання поліпшити матеріальне становище. Ілюзії відкритого світу, 
що з’явилися після розкріпачення селянства, надихали до випробування долі.

Різні ситуації, що стимулювали виникнення емігрантських пісень, зумо-
вили формування логічно завершеного емігрантського циклу. Вузлові його 
сюжети такі: від’їзд на чужину («Ой Канадо, Канадочко», «Канада є розши-
рена»), життя та праця в еміграції («В Гамерице в салоне», «Серед тої Аме-
рики», «В Вінніпеґу дороженька»), тяготи на роботі, туга за домівкою, тяжке 
становище сім’ї без годувальника в рідному краю («Америка люта», «А там 
долом, а там долом при Дунаю»), повернення з еміграції («Коли я бив в Аме-
риці», «Як я ішов з Америки додому») та ін.

Раптове розширення горизонтів світовідчуття, зростання соціальної сві-
домості селянина за відносно короткий час позначилися на образній системі 

66 Наймитські та заробітчанські пісні. — С. 485—498.
67 Там само. — С. 439, 440.
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народної творчості, на її стилі, характері. Новий пласт заробітчансько-
емігрантських пісень є не просто варіантним збагаченням тем і образів тради-
ційного фольклору, але й своєрідною «поліференцією», проростанням у ньо-
му нової тканини, у чомусь не сумісної з традиційною основою, динамізуючою 
та модифікуючою останню. У новотворах зникла «часова абстракт ність», ха-
рактерна для давніх пісень, для лірики, що оспівує вічність людських почут-
тів. Їм властиві конкретизація подій, ущільнення їх у часі. Ці пісні утворили 
нову модель для суспільної апробації, варіювання та поширення.

Розвиток певних тем, жанрів у народній творчості мусить мати реальне жит-
тєве підґрунтя й соціальний попит. Незважаючи на те, що для українського сус-
пільства перша хвиля заробітчанської еміграції з кінця ХІХ ст. тривала не більше 
двадцяти років і період варіювання нових сюжетів, тем у фольклорі був відносно 
коротким, вони залишили в ньому помітний слід. Пісні цього циклу, створені ви-
хідцями із Західного Поділля, Гуцульщини, Буковини, Лемківщини, яскраво ві-
добразили типи мислення цього географічного середовища у словесній лексиці, 
пересипаній діалектизмами, а також у ритміці та музичному стилі загалом.

Характерна риса новотворів про соціальні утиски, про еміграцію — до-
кументальність зображення подій. Розповідь у них ведеться переважно від 
першої особи (емігранта) чи від групи. Стильові градації пісень, створених 
під враженням подій, завжди яскраво відображають модус мислення середо-
вища, з якого  походять. Емігрантські пісні з Гуцульщини продовжують тра-
дицію довгих епічних співанок-хронік, складених коломийковим віршем, із 
характерним для цього краю мовним діалектом, рецитованим скупим речи-
тативом, наприклад68: 

Проте, на відміну від давньої карпатської епіки, тут відсутні такі сталі, ти-
пові для неї зачини, як «Послухайте, люди добрі», «Закувала зозуленька», 
сталі форми закінчень на зразок «Ой куєт ми зозулечка та коло Менчила, / 
Пилипкові співаночка уже си скінчила»69.

«Епічні» зачини й закінчення з’являлися тільки в лірницькому виконанні 
довгих емігрантських пісень, нагадуючи славлення в думах:

А дай же нам, Боже, ще й у мирі прожити,
Нашу Галичину йа во віки славити70.

68 Співанки-хроніки. — С. 15.
69 Там само. — С. 95.
70 Наймитські та заробітчанські пісні. — С. 408.
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Значно вирізняються серед інших пісень своїм музичним діалектом, ак-
тивним запозиченням іншомовної лексики емігрантські пісні з Лемківщини. 
На відміну від гуцульських, їм притаманна багатша будова вірша й пісенної 
строфи:

Роблю в майнах, Боже ж мій:
Як підпаде уголь від файєра71,
Відбере ми живот мій72.

Мова цих творів насичена прозаїзмами, невідшліфованими зворотами, що 
виникали внаслідок першого враження від нового факту.

Жодне з попередніх нашарувань фольклору не спроможне було так, як це, 
відірватися від традиційної основи, від способів відображення дійсності че-
рез блискавичні зміни буття заробітчанина, який залежав від «усього світу» 
внаслідок системи праці, що своєю універсальністю об’єднувала людей, від-
кидаючи будь-які національні обмеження, звички та ілюзії про повернення 
до старовини. Емігрантський фольклор не оминув і цієї теми:

Що там було того люду, — Господь святий знає,
З усіх країн, з всього світу, — хто їх відгадає,
Були шваби, були німці, були також хіни73,
І словаки, і мадяри, були і літвіни...
Були чехи і словаки з русько-польскей страни...
Були жиди російськії, мадярські цигани74.

О шостой годзине, гей, до роботи встаєме,
Гей, о семой годзине, гей, до роботи ідем,
Ани он сам не зна, гей, ци он назад прийде…
— Гей, ладуй, унґар75, кару76, бо маш по таляру,
Мало ти ся видит, гей ти дурим унґару?
Гей, шак ти подвишил, гей, пейц і двацет центи, 
Ай так це запрегну, гей, як мулу77 до шверци78.

Консолідація заробітчан проявилася в спільній пісенності, особливо, коли 
на перешкоді не стояв мовний бар’єр:

А боже мій із тов Гамериков,  Jaj, Boźe muj i s tej Ameriki
Іде до ней нарід превеликий,  Idze do ńej narod prevel’iki,
Я би-м пішов, але-м младий еще,  I ja pujdzem, bo som mladi eśče,
І сам не знам, чи мі Бог даст шесте79. Poprobujem v Americe śčesce80.

Мелодії варіантів пісні відрізняються, вони носять риси конкретного 
етнічного середовища (з одного боку, української Лемківщини, з другого, — 
словацьких Вельких Залужиц).

71 Файєр — вогонь.
72 Наймитські та заробітчанські пісні. — С. 432.
73 Хіни — китайці.
74 Співанки-хроніки. — С. 147, 148.
75 Унґар — презирлива назва заробітчан з Австро-Угорщини.
76 Ладуй кару — завантажуй вагон.
77 Тут у розумінні — запрягти, як мула.
78 Наймитські та заробітчанські пісні. — С. 427.
79 Етнографічний збірник. — Л., 1929. —  Т. 39—40. — С. 157. — № 395.
80 Slovenske l’udove piesne. — Bratislava, 1964. — Sv. ІІІ. — S. 550. — № 822.
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Інтегративним процесам на цьому етапі піддавалася й музична мова ново -
тво рів. Вона зазнала двоступеневої інтеграції: 1) усередині кожного національ-
но го фольклору у зв’язку з розхитуванням циклу традиційної жанрової системи, 
дифузією інтонаційних стереотипів, колись закріплених за певною групою 
пісень; 2) на рівні міжнаціональному, що проявилося в активному міжетнічному 
обміні мелодіями. Саме із цим етапом варто пов’язувати найбільший приплив 
в український фольклор чужих мелодій — угорських, словацьких, польських.

На відміну від вербальної мови, що могла бути бар’єром для переймання 
пісень одним народом від іншого, мелос, не обтяжений конкретною значеннєвістю 
в ситуації міжнаціональних контактів, неодноразово ставав містком для цих кон-
тактів. Швидкої асиміляції завжди зазнавали мелодії чіткої ритмічної структу-
ри, з виразним мелодичним контуром, що легко мігрують. Так, в українському 
фольк лорі Прикарпаття та Карпат нових нашарувань активно набула чотири-
частинна колісцева форма АВВÁ зі структурою вірша ([:4:]+6) ([:4:]+6), типова 
для новоугорської, словацької пісенності, наприклад81: 

У новотворах часто трапляється репризна форма з розширеною середи-
ною шляхом повторення третього пісенного коліна АА8В < Д (як в емігрант-
ській пісні «Поїхав миленький»82): 

- - - -

- - ,- - ,-

- ,- - - .-

Для пісень із чіткою ритмічною структурою характерна комбінаторика 
ритмічних повторів, яка стала засобом подолання одноманітності. Цей прин-
цип, тобто свідоме урізноманітнення структури пісні, з’явився на новому ета-
пі розвитку під впливом професійної та аматорської музичної творчості.

81 Наймитські та заробітчанські пісні. — С. 41. 
82 Там само. — С. 452. 
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Активна міграція мелодій, використовуваних для підтекстовок як зруч-
на ритмічна матриця, часто призводила до порушення семантичних зв’язків 
між текстом і мелодією у новотворах. З-поміж них трапляються тексти тра-
гедійного змісту з мелодією мажорного складу, танцювального характеру. 
Чимало їх серед солдатських, жовнірських, емігрантських пісень. У такому 
контрастному поєднанні тексту й мелодії бачимо не тільки механічний про-
цес адаптації слова щодо придатної для запам’ятовування й тиражування 
ритмічної матриці, але і зсув у стадіальній еволюції фольклору, порушення 
в ньому функціонального механізму раціонального піснетворення та законо-
мірностей регламентації у зв’язках слова й мелодії. У ширшому розумін-
ні — амбівалентне відображення світу, тобто через жартівливо-гротескне — 
 відображення сміху крізь сльози.

Соціально й національно-інтегроване середовище заробітчан, емігрантів 
сприяло виробленню окремого фонду спільних слов’янських та інонаціо-
нальних європейських мелодій.

На новації інтонаційної мови слов’янської народної пісні помітно впли-
нув розвиток професійного мистецтва — поезії, музики, а також постановок 
аматорських театральних труп. Вистави популярного в Україні музично-
драматичного театру були завжди насичені народними піснями, піснями-
романсами літературного походження, серед яких — немало на слова І. Кот-
ляревського, Г. Сковороди та ін. Пісня-романс була наступним кроком 
в еволюції народної лірики на етапі її розвитку поза обрядом. Із соціально-
го боку вона знаменувала інтеграцію сільської та міської культури. Пісні-
романси, пісні літературного походження — дуже близькі, функціонально 
тотожні явища — виникали двома способами. На готову традиційну народну 
мелодію створювали текст — таким був здебільшого шлях сільської пісні-
романсу. Іноді до літературного тексту конкретного автора підбирали наспів 
зразка побутової лірики. Другий спосіб творення, особливо характерний для 
XIX ст., пов’язаний із поширенням грамотності й писемної комунікації та 
з утвердженням статусу авторства. Якщо пісня-романс своїм корінням ще 
міцно утримувалася в надрах фольклору й органічно його продовжувала, то 
пісня літературного походження здобувала популярність шляхом фолькло-
ризації, проб на сумісність із фольклором, який її абсорбував.

Процес проникнення літературної творчості у фольклор активізувався 
у XIX — на початку XX ст. Значним поштовхом до фольклоризації літератур-
них творів була натхненна поезія Т. Шевченка. Вона збагатила народну твор-
чість новими ідеями й образами83. За нашими підрахунками, фольклоризува-
лося близько шістдесяти творів поета. Ряд його поезій («Породила мати сина», 
«Утоптала стежечку», «Плавай, плавай, лебедонько» та ін.) було розспівано на 
відомі мелодії народної лірики. Деякі мелодії до таких текстів, як «Думи мої, 
думи», «Нащо мені чорні брови», «По діброві вітер виє», за спогадами сучасни-
ків Великого Кобзаря, зокрема Ф. Лазаревського, створив сам поет84.

83 Пісні Великого Кобзаря / Упоряд., коментарі та примітки О. Правдюка. — 
К., 1964.

84 Пісні літературного походження / Упоряд. В. Г. Бойко (тексти), А. Ф. Омель-
ченко (мелодії). — К., 1978. — С. 461—469.
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Особливого поширення набули 
такі мелодії: Г. Гладкого — до «Запові-
ту», створена в кінці 60-х pоків XIX ст.,  
Д. Крижанівського — до поезії «Реве та 
стогне Дніпр широкий», О. Роздоль-
ського — до «Сонце заходить, гори чор-
ніють». Пісні гостросоціального змісту 
(«Кругом неправда і неволя», «Така 
її доля», «Заповіт» та ін.) звучали на 
демонстраціях, у середо вищі політич-
них засланців85. Поезію Т. Шевченка 
активно популяризували народні спів-
ці — кобзарі, лірники.

Поєднання української селянської 
лірики з образами та інтонаціями 
міської пісні й професійного романсу 
дало самобутній, оригінальний сплав. 
Його стимулював розвиток роман-
тизму в Україні, що досяг найвищого 
злету у творчості Т. Шевченка, 
М. Шашкевича та їхніх послідовни-
ків. Народна пісня була для них не 
тільки невичерпним джерелом на-

ціональних традицій,  натхнення, але й дієвим засобом пробудження ідейних 
і патріотичних почуттів українського люду. Не випадково така кількість по-
етичних творів цих письменників «повернулася» в народ.

Синтез народного та професійного міцно закарбувався також у музичній 
мові ліричної пісні та пісні-романсу того часу, у типових інтонаційних зворо-
тах, формулах. Від плагальності, політонікальності пісня-романс, соціально-
побутова пісня перейшли до утвердження єдиної тоніки, від лінеарно-
підголоскової поліфонії та мелодичної орнаментації голосових ліній — до 
чіткого гомофонно-гармонічного складу. Гармонічне мислення витіснило 
горизонтальний розспів, вокалізацію силаб, типових, зокрема, для елегій-
ного романсу XVIII ст. Набули поширення гомогенні зв’язки між звуком і 
складом — коли одному складові відповідає нота в тексті. Разом із силабо-
тонічною ритмікою вірша цей принцип став панівним у пісенності нових на-
шарувань — у побутовому романсі, де стабілізувалося гармонічне мислення 
й нові інтервальні співвідношення, що базуються на функціонально-
гармонічних зв’язках. Улюбленими в таких піснях стали інтонаційні 
комплекси, оперті на тонічний, домінантовий тризвуки, квартсекстакорд, 
(наприклад, у популярних піснях літературного походження «Стоїть гора 
високая», «Чорнії брови, карії очі», «Взяв би я бандуру» та ін.).

Вироблення інтонаційного словника, що спирався на гармонічну основу, 
зумовлювали почасти впливи романтизму в професійній музиці, поширення 
в побуті камерного співу, сольного та ансамблевого музикування в супроводі 

85 Пісні літературного походження. — С. 461, 465.

Г. Гладкий
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торбана, гітари, впливи польської двірської86 музики. «Тип двірського 
музиканта найдовше заховався на Правобережжі. Це, мабуть, тому, що саме 
тут найдовше збереглися феодальні латифундії польських панів»87. Зразки 
таких романсів від торбаніста Грегора Відорта — двірського музиканта, який 
служив у магната В.-С. Ржевуського, — дійшли до нас завдяки М. Лисенкові, 
який записав їх від Франца — онука Г. Відорта88.

Гомофонно-гармонічний стиль побутового співу розвивався в бурсацько-
му, студентському, жовнірському середовищі. На західноукраїнських теренах 
його еволюцію стимулювала традиція так званих чоловічих застольних пі-
сень, поширених, зокрема, в Західній Європі. Прикладами останніх на укра-
їнському ґрунті є відомі пісні літературного походження «Як засядем, браття, 
коло чари», «Верховино, світку ти наш» (на перероблений М. Устияновичем 
вірш польського поета Ю. Коженьовського), «Ой браття-опришки», «З’їздив 
я коника» та ін. Характерними ознаками цих пісень є емоційна наповненість, 
неприхованість потреби «вилити душу». Їхні інтонації походять від гімніч-
ного й романсового співу. Для них є типовою фактура терцієвої втори «зла-
годженого» гармонічного співу. Традиція чоловічих застольних пісень впли-
нула й на практику камерного народного співу. У народному виконавстві, 
схильному до імпровізації, обидва голоси в терцію набули рівноправного зна-
чення як взаємозамінні. Така фактура сприяє чіткій фіксації функціонально-
гармонічних співвідношень — тоніки, субдомінанти, домінанти. У річищі 
розвитку пісень-романсів, пісень літературного походження активно розви-
нувся в Україні камерний ансамблевий спів. Для пісень цього типу характер-
на куплетна форма з унісонним заспівом, який розщеплюється в терцієвому, 
секстовому звучанні («Стоїть гора високая», «Там, де Ятрань круто в’ється», 
а також «Рибалка молоденький» — вільний переклад балади М. Лермонтова 
«Тростник»).

Під впливом визвольного руху в другій половині XIX ст. виникли робіт-
ничі та революційні пісні, що набули поширення під час революції 1905 року. 
Останні нерідко мали за основу історичні, заробітчанські пісні, міські роман-
си та літературно-поетичні зразки. Так, у часи революційних повстань побу-
тували перетекстовані історичні пісні, наприклад: «Гей, не дивуйте» — «Годі 
терпіти, годі стогнати»; «Засвистали козаченьки» — «Засвистали арештан-
ти, сидячи в тюрмиці»; «За Сибіром сонце сходить» (про Кармелюка) та ін. 
Під час перших страйків у кінці XIX ст. робітники висловлювали протест 
на адресу адміністрації (відкриті погрози знищити машини, глузування над 
прикажчиками), використовуючи для цього давні сатиричні пісні:

86 Терміни «двірський», «дворовий», «дворацький» — синоніми, що означають 
належність до панського двору. Вони трапляються у творах українських письмен-
ників Наддніпрянщини й Галичини XIX — першої половини XX ст. та в наукових 
українознавчих працях М. Грушевського, М. Лисенка, І. Франка, М. Грінченка, 
С. Людкевича та ін.

87 Грінченко М. О. Вибране / Упоряд. і редакція М. Гордійчука. — К., 1959. — 
С. 203.

88 Лисенко М. Народні музичні інструменти на Україні // Про народну пісню 
і про народність в музиці / Редагування, передмова та примітки М. Гордійчука. — 
К., 1955. — С. 18—26.
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Туман яром котиться,   Тоді краще заживем, 
Краще жить нам хочеться!  Як все панство проженем!
Гей, гей, горе не біда,   Гей, гей, горе не біда,
краще жить нам хочеться! Як все панство проженем!89

У циклі робітничих, зокрема революційних пісень вирізняються твори, 
що пов’язані з внутрішнім життям конкретного етносу, і такі, що належать 
багатьом народам, утворюючи світовий фонд революційної робітничої пісні. 
Тут вагоме місце посідають авторські пісні літературного походження.

Словесно-музичною парадигмою революційних пісень у новий період іс-
торії була «Марсельєза» К.-Ж. Руже де Ліля. Створена 1792 року в епоху Ве-
ликої французької революції, вона поширилася по всій Європі під час підне-
сення революційно-демократичного руху, а далі й по всьому світу. 1863 року 
її текст було перекладено російською мовою. Український переклад здійсни-
ли Л. Смоленський (1891) та М. Вороний (1919). 

На слов’янських землях 1883 року під впливом революційних рухів другої 
половини XIX ст. виникла «Варшав’янка» («Хмари зловісні нависли над нами») 
на текст польського поета В. Свенціцького. 1887 року російську редакцію пісні 
здійснив революціонер Г. Кржижановський. Український переклад невідомого 
автора набув популярності в період революції 1905—1907 pоків.

У студентському середовищі у 80-х pоках XIX ст. набула поширення піс-
ня «Червоний прапор» на слова польського поета Б. Червенського — друга 
І. Франка (обидва працювали в газеті «Ргаса»), — якого останній назвав най-
головнішим представником польської робітничої поезії. Поштовхом чи на-
віть до певної міри основою для створення «Червоного прапора» стала відома 
французька революційна пісня «Le Drapeau Rouge». Мелодія пісні виникла 
у Швейцарії на початку 1850-х pоків. Автором був швейцарський органіст 
Ж. Фоґт, який написав її на текст «Маршу фрибурзьких стрільців» поета 
Ж.-Ф. Бюссара. 1877 року до тієї самої мелодії склав новий текст П.-М.  Брусс 
під враженням маніфестації на честь Паризької комуни в місті Берні й назвав 
пісню «Червоний прапор» (що й стала відомою в Європі)90. «Червоний пра-
пор» Б. Червенського був довільним парафразом французької пісні. Укра-
їнську редакцію здійснив Б. Грінченко, опублікувавши пісню 1905 року в 
збірнику «Червона квітка» під псевдонімом Л. Яворенко91. Пісня за змістом 
і мелодією мала багато спільного з «Марсельєзою». На основі «Червоного 
прапора» та фрагмента з Шевченкового «Єретика» («Кругом неправда і не-
воля») виник ла нова революційна пісня — «Сльозами злита Україна»92.

1889 року безпосередньо з українського середовища вийшла революцій-
на пісня «Шалійте, шалійте, скажені кати». Вона виникла у вирі руху про-
гресивних студентських кіл Львова, що організували Академічне братство, 
збиралися на свої віча, вивчали політичну економію, літературу, культуру 
слов’ян, вимагали припинити розпалювання антагонізму між представниками 

89 Історичні пісні. — К., 1961. — С. 827.
90 Докладніше див.: Гиппиус Е., Ширяева П. Красное знамя: Из истории песни 

трех русских революций. — М., 1969. — С. 19.
91 Докладніше див.: Нудьга Г. Пісні революції. — Л., 1968. — С. 74.
92 Пісні літературного походження. — С. 183.
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різних національностей, різного віросповідання. 11 березня 1889 року на 
зборах, після яких уряд графа Бадені почав репресії, уперше прозвучала пісня 
«Шалійте, шалійте». Автором її тексту був О. Колесса93. Студенти розспівали 
цей текст на мелодію популярного в Галичині Хору норманів «По морю, по 
морю» з опери А. Вахнянина «Ярополк» (лібрето К. Устияновича).

Бойовий пафос пісні зробив її дуже популярною. Значною мірою спри-
яла цьому виразна мелодія. У 90-х pоках XIX ст. пісня була добре відома 
в польському перекладі К. Пєнткевича. Разом із польськими політичними 
в’язнями 1890 року вона мігрувала до Сибіру, поширившись і в Россії в пере-
кладі Г. Кржижановського за назвою «Беснуйтесь, тираны». В Україні вперше 
вона з’явилася 1905 pоку в збірнику «Ювілей 30-літньої діяльності Михайла 
Павлика (1874—1904)»:

Шалійте, шалійте, скажені кати!
Годуйте шпіонів, будуйте тюрми!
До бою сто тисяч поборників стане,
Порвем, порвем, порвем всі кайдани!
Робітники духу, робітникам всім
Ми руку подаймо, на бій їх ведім,
Бо всіх нас з’єднала однакова доля —
І труд, і піт, і кров, і неволя!
Від краю до краю не громи гудуть —
Робітників лави сполучених йдуть,
І поклик рокоче: «Вставайте, народи,
Прийшла пора, пора — день свободи».

Робітничі, революційні пісні створювали представники різних верств 
суспільства — робітники, селяни, інтелігенція. Тим-то в їх поетиці, мелодиці 
відчувається сплав різних стильових елементів. Плакатність думки, маршові, 
пунктирні мелодії, їх заспівно-приспівна форма, мажор і мінор — це 
універсальні риси більшості революційних пісень.

В Україні та Росії в кінці XIX — на початку XX ст. у колах інтелігенції, 
серед народних мас були відомі «Дубинушка» (у перекладі С. Людкевича), 
створена на основі російських бурлацьких пісень, «Сміло у ногу рушайте», 
(слова Л. Радіна). На мелодію української пісні «Гей, не дивуйте, добрії люде» 
співали революційну пісню «Здравствуй, свободы вольное слово»94.

Глобальність змісту революційної пісні мала адекватне втілення і в му-
зиці. Ця пісенність інтегрувала музичні стилі, тяжіючи до універсальності, 
стверджуючи ідею згуртованості, вирізняючись чіткістю форми та відкритою 
гімнічною мелодикою. Її сутністю стала маршовість як вияв мобілізації сил 
та енергії. Особливий сенс мали тут мажор та мінор в їх класичному («по-
бетховенськи») прояві, які витіснили на другий план етнолокальні інтонацій-
ні засоби. Спираючись на гомофонно-гармонічну основу, на акордові звуки 
тоніко-домінантових функцій, мелодія підсилювала гармонійну злагодже-
ність, ясність звучання. 

93 Олександр Колесса — брат відомого фольклориста Філарета Колесси.
94 Див.: Попова Т. В. Русское народное музыкальное творчество. — М., 1957. — 

Вып. 3. — С. 230.
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***
ХІХ століття стало новим етапом у пізнанні українського фольклору, 

в осмисленні його значення в історії розвитку культури, як і в розумінні 
його еволюції в європейському контексті. У цей період було відкрито майже 
всі жанри усної словесності — епос, представлений у працях М. Цертелєва, 
М. Максимовича, П. Лукашевича, П. Куліша та інших, обрядова та позаоб-
рядова пісенність, народна проза — у виданнях П. Чубинського, М. Лисенка, 
О. Кольберґа та ін. Специфікою українського народознавства в той час було 
те, що воно вийшло далеко за межі завдань наукової дисципліни, узявши на 
себе функції важеля національно-культурного самоутвердження й збережен-
ня етнічної ідентичності. Активна збирацька діяльність на ниві фольклору, 
стимульована романтизмом, хвилею «слов’янського відродження», зосеред-
жена в інституціях Харкова, Києва, набрала системного характеру в діяль-
ності Етнографічної комісії Наукового товариства імені Шевченка під ке-
рівництвом І. Франка, М. Грушевського, яке здобуло статус європейського 
наукового центру. Едиції фольклору із центральних, східних і західних тере-
нів України стали підґрунтям для вивчення народної культури у зв’язках з 
етнічною історією та для теоретичних студій із фольклористики О. Потебні, 
П. Сокальського, І. Франка, Ф. Колесси, С. Людкевича, для народознавчої 
науки нового часу.

Друга половина XIX ст.  була поворотним етапом із погляду змін у змісті, 
структурі народної творчості й насиченості новими темами, а також нови-
ми елементами у віршуванні, музиці. Останні стимулювались об’єктивними 
зрушеннями в суспільному житті в пореформений період, пролетаризацією 
селянства. Поширилися заробітчанські, емігрантські пісні. Визвольні рухи 
в Європі, зокрема на східнослов’янських теренах, отримали відображення в 
робітничій і революційній пісні. Під впливом активної інтеграції сільської 
та міської культури, професіоналізації мистецького процесу розвинулось 
аматорське музикування, а з ним — і міська пісня-романс. Зазначені жанри 
в розвитку народної музичної творчості відзначаються синтезом традицій на-
родної лірики і професійної письменницької та композиторської творчості, 
що був характерний для періоду активного розвитку національних культур. 
Звідси й пожвавлена абсорбція літературних творів фольклором та процеси 
їх фольклоризації.
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НАРОДНА ІНСТРУМЕНТАЛЬНА МУЗИКА

Народна інструментальна музика в українському селянсько-містеч ко вому 
побуті ХІХ ст. позначена етнічною ідентичністю й художньо-стильовою ви-
значеністю. Незважаючи на несприятливі умови функціонування, пов’язані з 
внутрішніми (імперська політика русифікації «малоросів») і зов нішніми (на-
ступ європейської академічної та орієнтальної культури) чинниками, вона ві-
дігравала одну з важливих ролей у музично-естетичному побуті України, тоді 
як Європа вже переживала природне згасання звичаєвих форм селянського 
музичного побуту й заміну його міським і містечковим. В українській народ-
ній традиції саме інструментальна музика була проявом власної самобутності. 
«Катеринково-лякейська» (за висловлюванням Ф. Колесси) естетика, що тоді 
вже встигла «переорати» все живе й своєрідне в європейському музичному по-
буті, на українському ґрунті отримала рішучий спротив автохтонних музичних 
практик (народнопісенної, народноі нструментальної, кобзарсько-лірницької). 

Загроза нівелювання й повного зникнення фольклору як визначального 
стильового інгредієнта кожної національної культури загострила природний 
інстинкт самозбереження всередині самої традиції та захисну протидію з 
боку національно-свідомої інтелігентської еліти. В Україні в галузі народно-
інструментальної музики цей рух започаткували праці П. Сокальського1, 
М. Лисенка2, В. Шухевича3, Ф. Колесси4, згодом Г. Хоткевича5, К. Квітки6 та 
ін. Зосібна, М. Лисенко — визначний аналітик-етноінструментознавець — 
сформулював і утвердив критерії визначення автентичної традиції, постаті 

1 Сокальський П. Русская народная музыка, великорусская и малорусская в ее 
строении мелодическом и ритмическом и отличие её от основ современной гармони-
ческой музыки. — Х., 1888.

2 Лисенко М. В. Характеристика музичних особливостей українських дум та пі-
сень у виконанні кобзаря Вересая. — К., 1978. — С. 26, 35—90. 

3 Шухевич В. Гуцульщина. — Л., 1999. — Ч. ІІІ. — С. 79—119.
4 Колесса Ф. М.  Мелодії українських народних дум / Підгот. до друку С. Грица. — 

К., 1969.
5 Хоткевич Г. М. Музичні інструменти українського народу. — Х., 1922; Хоткевич 

Г. Бандура и  ее место среди современных инструментов // Украинская жизнь. — 
1914. — № 4.

6 Квитка К. В. К изучению украинской народной инструментальной музыки // 
Квитка К. В. Избранные труды: В 2 т. — М., 1973. — Т. 2. — С. 251—273.
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народного виконавця як творчої осо-
бистості, репертуару, форми, змісту 
та манери виконання. Розвиваючи 
теорію П. Сокальського, «на основі 
аналізу двох дум, записаних від коб-
заря Вересая (“Про Хведора Безрод-
ного” та “Про удову і трьох синів”), 
композитор зробив глибоко наукові 
висновки про мелодику, лад, ритміч-
ну будову цього жанру, про взаємо-
дію слова й музики. Він відзначав 
дуже цікаві деталі — вживання ходів 
на 1/4 тона не лише в партії голосу, а 
й в інструментальній грі, відхилення 
від темперованої системи (явище, 
характерне для всієї української на-
родної музики) та протиставляв 
народне інтонування грубішій роз-
міреності темперованого строю про-
фесіональної музики»7.

Вагомий внесок у скарбницю 
української етноінструментознавчої 
думки зробив Ф. Колесса, який по-
чав ознайомлення з народноінстру-
ментальною музикою зі збірки свого 
брата — І. Колесси — «Галицько-
руські народні пісні з мелодіями»8. 

І. Колесса грав на скрипці й знав специфіку традиційних інструментів9. 
1902 року з’явилася праця В. Шухевича «Гуцульщина», куди ввійшли но-
товані «на основі оригінальних співів або музики і трембітання гуцулів»10 
матеріали Ф. Колесси. Колессівські транскрипції народної інструменталь-
ної музики кінця ХІХ ст., у порівнянні з нотаціями музики Покуття11, Во-
лині12 та особливо Поділля13, здійсненими О. Кольберґом (зі спробами фік-
сації деталей альтерації та мелізматики), зі «слуховими» транскрипціями 
М. Лисенка, стали наступним кроком на шляху деталізації елементів форми 
й фактури, штрихової техніки та мікромелізматики. Вагомими були також 
етноінструментознавчі дослідження Ф. Колесси над ергологічними (таки-

7 Василенко З. І. Фольклористична діяльність М. В. Лисенка. — К., 1972. — 
С. 176, 177.

8 Колесса І.  М. Галицько-руські народні пісні з мелодіями / Зібрав у с. Хо-
довичах І. Колесса // Етнографічний збірник. — Л., 1902. — Т. 11.

9 Див.: Луканюк Б. Ходовицька збірка Івана Колесси // Родина Колессів у духовно-
му та культурному житті України кінця ХІХ—ХХ століття. — Л., 2005. — С. 261—290.

10 Шухевич В. Гуцульщина. — Ч. 3.
11 Kolberg O. Pokucie // Dzieła wszystke. — Wrocław; Poznań, 1963.— Т. 30.
12 Kolberg O. Wołyń // Dzieła wszystke. — Wrocław; Poznań, 1964. — T. 36.
13 Kolberg O. Podole // Dzieła wszystke. — Wrocław; Poznań, 1994. — Т. 47.

Титульна сторінка видання 
«Гуцульщина» В. Шухевича
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ми, що стосуються будови інстру-
менту) параметрами бандури, кобзи 
та ліри14.

Окрім згаданих вузькопрофесій-
них розвідок, надзвичайно цінні ві-
домості про народні музичні інстру-
менти й виконувану на них музику 
в ХІХ ст. містять наукові праці й ма-
теріали вчених-фольклористів, етно-
графів та істориків І. Вагилевича, 
П. Чубинського, Д. Яворницького, 
В. Мошкова, К. Мошинського, В. Гна-
тюка, О. Ошуркевича, художників 
де ля Фліза, О. Сластіона, К. Трутов-
ського, І. Їжакевича, І. Рєпіна та ба-
гатьох інших. Не менш переконливо 
ілюструють тогочасний музичний по-
бут яскраві згадки в художній літера-
турі, особливо у творах Т. Шевченка 
(«Титарівна», «Перебендя» та ін.), 
М. Гоголя («Вечори на хуторі біля 
Диканьки»), Панаса Мирного («Хіба 
ревуть воли, як ясла повні»), І. Нечуя-
Левицького («Повія»), О. Кобилян-
ської («Некультурна»), Г. Квітки-
Основ’яненка («От тобі і скарб», «Пан 
Халявський»,), П. Куліша («Огнен-
ний змій»), М. Костомарова («Дитяча 
могила»), М. Коцюбинського («Тіні 
забутих предків») та ін.

*  *  *
У середині й наприкінці ХІХ ст. найбільш поширеними були такі українські 

народні музичні інструменти (за систематикою Е. Горнбостеля — К. Закса):
а) ідіофони (самозвучні): дзвони, дзвіночки, било, калатало, тарілки (бу-

бон із тарілкою), дримба, деркач, рубель, качалка; 
б) мембранофони (перетинкові або мембранні): тулумбаси, решітко, бара-

бан, бугай, бербениця, очеретина, гребінець; 
в) хордофони (струнні): цимбали, гуслі, народна (старосвітська) бандура, 

кобза (зокрема кобза О. Вересая), торбан, народна скрипка, бас (басоля), ко-
лісна ліра; 

г) аерофони (духові): вільні — береста, луска (вабець), фуркотало; закриті 
флейти — очеретина, теленка, гуцульська денцівка, поліські дудка-колянка 
й дудка-викрутка, волинська свистілка, ребро; свисток, бойківська пищав-
ка (ґайда), джоломиґа, зозулька (окарина), керамічні свистунці; відкриті 

14 Колесса Ф. М. Мелодії українських народних дум. — С. 59—64.

Бандура. Перша половина ХІХ ст. 
З колекції музичних інструментів 
Музею театрального, музичного 
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флейти — флоєра, фрілка, свирів-
ка й свиріль; шалмеї — волинський 
ріг-абік, дуда (дудка), гуцульський 
дідик (скигля), бойківська джоло-
мійка, полтавський та волинський 
ріжок, закарпатський ріжок-трум-
бетка, сурма; труби — бойків ські, 
лемківська та гуцульська трембіта, 
гуцульський ріг, поліська пастуша 
труба, ріг, козацька труба тощо.

Народні музичні інструменти 
виконували такі функції: сигнальні 
(у мисливському, пастушому та вій-
ськовому побуті); супровід обрядів, 
знахарських медитативних дійств; 
гра «для себе», «для слухання», «до 
співу», «до танцю» тощо. Існували 
також так звані псевдоінструменти — 
найрізноманітніші дерев’яні свистки 
й керамічні свистунці, іграшкові 
ударні возики-«метелики», водяні 
млинки, вітрові флюгери й пропе-
лери, брязкальця й шарахуни тощо. 
Приклад традиційної практики цен-
тральноукраїнських і подільських 
дударів у ХІХ ст. містить пісня «Ду-

дарик» (широковідома в обробці М. Леонтовича): 

Діду мій, дударику, 
Ти ж, було, селом ідеш, 
Ти ж, було, в дуду граєш. 
Тепер тебе немає,
Дуда твоя гуляє,
І пищики зосталися, 
Казна-кому досталися. 

У ХІХ ст. носієм однієї з найхарактерніших і найоригінальніших 
співацько-духовних традицій світу стало українське лірництво, що пере-
йняло елементи автохтонної кобзарської традиції. Колісну ліру застосо-
вували, головно, для супроводу духовних пісень і перейнятих від кобзарів 
дум, сатиричних і так званих лірницьких пісень, рідше — танців. Поширене 
в Європі застосування ліри для супроводу танців та пісень, не пов’язаних 
із духовним співом, в українській традиції траплялося значно рідше, до 
того ж, на відміну від європейських, переважно з приспівками. До репер-
туару лірників на всій території України входили, як правило, духовні піс-
ні (псальми й канти) та певна кількість дум, що дісталася ще у спадок від 
кобзарів і бандуристів (у центральних і особливо в полтавсько-слобідських 
регіонах), а також історичні пісні, балади, жартівливі, сатиричні й тан-
цювальні, але відсоток їх у репертуарі лірників менший. Окрему дещицю 

Колісна ліра. Перша половина ХІХ ст. 
З колекціїх музичних інструментів 

Музею театрального, музичного 
та кіномистецтва України
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становлять так звані лірницькі пісні, що стилістично належать до різних 
пісенно-жанрових утворень, наприклад, «Сирітка», «Лазар», «Біда», «Ду-
дочки» та ін. Основною особливістю манери виконання лірників є відзна-
чений Ф. Колессою спосіб співу в унісон зі співаницею інструменту на фоні 
бурдонно-гармонічної педалі та інструментальні перегри/«мережанки» між 
строфами/куплетами. 

Картину традиційного лірницького музичення в українському селі по-
чатку та середини ХІХ ст., у якій ідеться про склад музик і танцівників, 
про фінансові стосунки між ними й оточенням, про характер музики й 
танцю, колористику звучання й танцювальний рух, змалював у «Кобзарі» 
Т. Шевченко15.

Народноінструментальна музика побутувала також у народній ляльковій 
вертепній драмі. До ХІХ ст. належить і розквіт так званих «живих»16 форм 
зимово-календарної обрядовості — «Вертепу», «Меланки», «Кози», «Коня», 
гуцульських «Королів», «Великої коляди», «Полазників» тощо, де інстру-
ментальна музика відіграє роль не лише супровідного, але й мізансценічного 
та ігрового чинника. 

Достатньо сформованими тоді були й музично-інструментальні форми 
супроводу обрядів весільної драми. Зокрема, своєрідну «енциклопедію» се-
мантичних означень скрипкових весільних награвань із Наддніпрянщини 
подав Панас Мирний у романі «Повія», де описано гру на скрипці маршів, 
метелиці, тропака, козачка, дрібушок тощо17. 

*  *  *
Танцювально-ансамблеве музичення в українській традиції тяжіє до 

скрипкового ідеалу звучання. Інструментальна музика «до танцю» без учас-
ті скрипки є надзвичайною рідкістю й стосується переважно виняткових чи 
екстремальних ситуацій — пастуший і військовий побут, танці під «жіно-
чий» інструмент дримбу під час війни, коли скрипалів-чоловіків бракувало, 
під сопілку, бандуру, ліру чи цимбали на вечорницях, так званих «вулицях», 
гуляннях, коли «скрипки нема» або не вистачило грошей найняти музи́к зі 
скрипкою18. 

В індивідуальному народному скрипковому виконавстві України в 
ХІХ ст. можемо виокремити дві групи виконавців: а) музики, здебільшого 
грали «для себе» та «для слухання», гра яких була позначена схильністю до 
індивідуалізованого й імпровізаційного стилю; б) весільні музики різних рів-
нів професіо налізації та стильової манери гри19:

15 Шевченко Т. Титарівна // Шевченко Т. Кобзар. — К., 1980. — С. 375.
16 Рабій Ю. Княжий город Самбір. — Л., 1999.
17 Панас Мирний. Повія // Панас Мирний. Твори: У 2 т. — К., 1989. — Т. І. — 

С. 359—361.
18 Квитка К. К изучению украинской народной инструментальной музыки // 

Квитка К. Избранные труды: В 2 т. — Т. 2.— С. 251—278; Нолл В. Інструментальні 
музичні спеціалісти Східної Європи до колективізації: економічні норми в контексті 
селянського суспільства // Родовід. — 1995. — Число 11. — С. 26—42.

19 «До короваю» (весільне награвання), записав М. Хай 21.09.1996 року в с. Муш-
ні Рокитнянського р-ну Рівненської обл. від К. З. Кобзаря, 1921 р. н.
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Характерні описи музично-інструментального побуту розглядувано-
го періоду трапляються у творах етнографічного спрямування українських 
письмен ників, зокрема в повісті І. Нечуя-Левицького «Микола Джеря»: «На 
колоді сиділи музики з скрипками, цимбалами та решетом. Кругом музик обсту-
пили хлопці та дівчата. Старий, сивий дід вигравав на цимбалах, аж сива борода 
тряслася і спідня губа одвисла. Молоді, чорняві скрипачі позакидали назад голо-
ви, так що на їх ледве держались шапки. І на скрипках грали, і на чорнобривих 
дівчат моргала. Хлопці наймали своїм дівчатам музики по три шаги за танець».20

Одним із найуживаніших і найголовніших мелодичних інструментів у того-
часній традиції українців була скрипка. За наспівністю інструментальної канти-
лени традиційна скрипкова гра повільних мелодій в традиції українців поступа-
лася хіба що звучанню румунсько-молдавської дойни, виконуваної на скрипці, 
яку трактовано проникливо наспівно й наближено до тембрових характеристик 
людського голосу21. Подібна темброво-акустична збалансованість, функційна 
рівноправність і взаємодоповнюваність співочого й інструментального чинників 
у вокально-скрипкових композиціях на кшталт колективної співогри «для себе» 
й «для слухання» широко практикувалася в багатьох регіональних традиціях.

Незважаючи на важливу роль кантиленності в скрипковому сольному 
(«для слухання» і «для себе»), супроводжувальному виконавстві («до співу», 
«до коляди», «до ладкання», деяких весільних та інших обрядово-ритуальних 
ситуаціях), домінуючою засадою в українському музичному селянському по-
буті була дансантність. Найвиразніше інструментальний чинник превалює 
над вокальним у так званих «щипаних» польках (порівняймо з польськими — 
«polki psztykane»22, де скрипкове arco або виключається цілком, або ж, найчас-
тіше епізодично, чергується з pizzicato (здебільшого на відкритих струнах, за-
щипуваних третім і четвертим пальцями лівої руки). Натомість у«щипаних» 

20 Нечуй-Левицький І. Микола Джеря // Нечуй-Левицький І. Твори: У 2 т. — 
К., 1985. — Т. І. — С. 440.

21 Темброве звучання дойни, виконуваної на духових — наї та флуєрі, на відміну 
від скрипкового, значно контрастніше означене й помітніше віддалене від вокальних 
засад звукотворення.

22 Стеньшевски Я. Скрипка и игра на скрипке в польской народной традиции // 
Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка. — М., 1987. — 
Ч. 2. — C. 48, 49.
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коломийках і козачках з приспівками відчуття дансантності виражене менш 
рельєфно через особливості внутрішньої стилістики їх «співного» мелосу 
та помітнішу синкретичну єдність співу, музики та руху в названих жанрах, 
їхню архаїчнішу, порівняно з полькою, інтонаційно-стильову природу23:

23 «Волосянські сьпівані» коломийки, записав М. Хай 11.01.1991 року в с. Воло-
сянка Сколівського р-ну Львівської обл. від М. І. Трубаля, 1922 р. н.
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Партія скрипки-«втори» не лише забезпечувала темпово-ритмічну пульса-
цію, притаманну даній традиції музикування, відтворювала відповідний фак-
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турний тип традиційного супроводу (бурдонний, інтервально-гармонічний, 
«дублювання мелодії»), але й надавала «щільності» фонічним характеристи-
кам ансамблевого звучання24:

Високий рівень техніки гри та естетики звука в поєднанні з кантилен-
ністю скрипкового звучання є рисами етнічного колориту української 
народноінструментальної музики. Переважання звучань, що імітують і до-

24 «Комаринський» гопак, записав М. Хай 06.09.1992 року в с. Зеленьків Тальнів-
ського р-ну Черкаської обл. від І. М. Васильченка, 1923 р. н. (скрипка), Г. Т. Гунчака, 
1929 р. н. (скрипка — «втора»), В. Ф. Ткачука, 1952 р. н. («бухало»).
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повнюють людський голос [смичкова й духова кантилена, «вокально» зар-
тикульоване дримбове звучання, бандурно-кобзовий мелодико-гармонічний 
«перебір» («відбій»), що істотно різняться від дискретного тремолювання на 
одній (рідше — двох) струні на східноазійських кобизах і кобузах, домрах і 
балалайках], є характерною ознакою українського звукоідеалу.

*  *  *
Поряд із відомими ансамблевими скла́дами, що грали під час дозвілля, та 

ансамблями з двох (рідше — трьох) інструментів для обслуговування громад-
ських потреб існували більш індивідуалізовані форми виконавства: «гра для 
себе», «хатнє музичення», «гра для співу», «до коляди», пастуші, лісорубські 
(«борові»), косарські та інші награвання, переважно на сопілкових інстру-
ментах, рідше — на дримбах, скрипках, цимбалах та ін. У найпоширеніших 
складах провідна роль належала скрипці, рідше — сопілці, ще рідше — дримбі 
й цимбалам. Ансамблі з дуд, трембіт, пастуших рогів тощо мали спорадичний 
характер.

З-поміж найхарактерніших ансамблевих складів слід назвати переду-
сім скрипкові дуети, застосовувані в усіх сферах «хатнього», дозвіллєвого 
і навіть пастушого побуту. Подекуди траплялися також ансамблі скрипки 
з басом, сопілкою, дримбою та бубном, цимбалами. Важливо зазначити, що 
репертуар малих «хатньо»-розважальних форм найчастіше мав наративно-
імпровізаційний і лише зрідка танцювально-відпочинковий характер. Це 
особливо стосується ансамблевих (зокрема дримбових) діалогічних дуетів, 
пасторалей на двох сопілках чи в ансамблі зі скрипкою або дримбою тощо.

Ансамблева гра на «дудках»/дудах, «дідиках», колядницьких рогах і 
трембітах на Гуцульщині, рогах-«абіках» на Волині, на скрипці з бубном на 
Полтавщині, Наддніпрянщині та Поліссі мали, окрім суто «хатнього» при-
співкового, переважно приспівково-танцювальний характер.

У різних регіональних традиціях українців існував і принцип танцюваль-
ної дуетної гри (у лемків, бойків, гуцулів, західних і східних подолян подеку-
ди розвиненої до терцетної: «мелодія», «втора»/«тур»/«секунд» і виконува-
ний партією третьої скрипки «бас»). 

Найпоширеніша назва традиційного в Україні складу інструменталь-
ного ансамблю — «троїста музи́ка» (давньоукраїнські назви — «скоморо-
хи», «веселі», «веселі люди»; загальноукраїнська — «музи́ка», наддніпрян-
ська — «веселики»; галицька — «капеля»; бойківські — «бурса», «базарь»; 
лемківсько-закарпатські — «гудаки», «гусляші») — за народними легендами 
й твердженнями окремих учених  (М. Лисенко, А. Гуменюк, І. Мацієвський 
та ін.) походить від кількості музик (три) у його складі. Деякі дослідники 
(зокрема І. Горячева) вважають критерієм назви «троїста музика» наявність 
скрипки в народноінструментальному ансамблі з трьох-чотирьох музикан-
тів. В останніх десятиріччях ХХ ст. з’явилася також версія походження цієї 
назви не від числа музикантів, а від функцій виконуваної музики (мелодія, 
ритм, бас).

Часом масово-танцювальні дійства супроводжувала гра одного інстру-
менталіста (скрипаля, бандуриста, лірника, цимбаліста), що було пов’язано 
головно із платіжною спроможністю замовника. Така практика була пошире-

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

61

на протягом усього періоду становлення українського традиційного ансамб-
лю (ХVІІ—ХІХ ст.), а також затрималася до горезвісних 30-х років ХХ ст.25

У ХІХ ст. ще збереглася давня традиція ансамблевої гри на трьох скрипках 
(без баса, цимбал та бубна). У літературі описано також лемківські скрипкові 
«капелі» (скрипки-«перенні» — тобто «передні», ті «що ведуть перед»; скрипки-
«контри» і скрипки-«баси»), а також давніші «двоїсті» скрипкові склади.

Ще й сьогодні є можливість спостерігати рудименти домінуючої в ХІХ ст. 
сольної скрипкової гри «до танцю» при виконанні ритуальних танців на Бой-
ківщині («на кочан» — «вби сі капуста вила») і Гуцульщині («на колопні» — 
«на жьито-пшеницу і всьику пашницу»; «до бджіл» — «аби бджоли си роїли»). 

Найтиповіший для майже двох третин етнічної української території 
склад ансамблевої музики (скрипка, скрипка-«втора» та бубон-решітко; ло-
кальна назва «брязкало») проіснував, імовірно, від давньоруських часів па-
ралельно з розвинутішими й популярними в ХІХ ст. гуртовими формами ін-
струментального музичення і зберігся донині. Значно менше були поширені 
скрипкові склади з басом і ще рідше — із цимбалами.

Існувала також традиція супроводу колективних масово-танцювальних 
дійств однією скрипкою: колядування в Карпатах, на Поліссі та Поділлі. До-
сить часто практикувалася сольна скрипкова гра «для себе», «для слухання» та 
«до співу» в майже всіх регіонах України. Дуже популярними були й редуко-
вані (а може первісно «нерозвинені») «двоїсті» склади зі скрипкою: скрипка й 
бас, скрипка й бубон (у західних регіонах — середній двомембранний барабан 
із тарілкою і металевим прутиком, а в північних і центральних — малий дво-
мембранний барабанчик з двома тарілочками — «бухало»), склади із двох (ме-
лодична й «втора») і трьох («перша», «секунд», «бас») скрипок (Західне Поді-
лля, Лемківщина, Закарпаття, Буковинська Гуцульщина) і т. п. 

Від витоків аж до «епохи бубна» (середина й кінець ХІХ — початок 
ХХ ст.), що характеризувалася доволі агресивним наступом великого бара-
бана (народна практика, щоправда, у деяких регіональних традиціях істотно 
зменшила його розміри) й духового інструментарію (унаслідок інтенсив-
ного проникнення в традиційне середовище впливу духового оркестру та 
елементів інструментальних складів містечкової культури), скрипковий і 
скрипково-мішаний тип інструментально-гуртової музики, схоже, був домі-
нуючою традицією в більшості регіонів України. 

*  *  *
У гуцульській, бойківській, поліській та наддніпрянській традиціях існу-

вала понадгодинна (а в окремих випадках двогодинна й більше) гра, а гуцуль-
ські й бойківські колядницькі гурти розігрували навіть понад півторагодинні 
колядницько-інструментальні ритуально-обрядові дійства26.

25 Нолл В. Трансформація громадского суспільства. — К., 1999. Нолл В. Старі сіль-
ські музиканти на Україні // Родовід. — 1990. — Число 1. — С. 37—41. Нолл В. Інстру-
ментальні музичні спеціалісти Східної Європи до колективізації: економічні норми в 
контексті селянського суспільства // Родовід.  — 1995. — Число 11. — С. 26—42. Нолл В. 
Паралельна культура у період сталінізму // Родовід. — 1993. — Число 6. — С. 37—41.

26 Див. фонди громадського об’єднання «АртЕкзистенція — УЕЛФ»: ДАТ-1, 
№ 12 (тривалість — 28 хв. 45 с.); ДАТ-2, № 47 (тривалість — 7 хв. 30 с.).
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Характерний для всього карпатсько-балканського регіону поділ компо-
зиційної побудови мультиінструментальних п’єс на дві частини (повільну 
та швидку), імовірно, пов’язаний із поширеною тут традицією починати 
велике співацько-танцювальне дійство повільним співаним епізодом із 
наступним різким (рідше — поступовим) переходом до швидкої, власне 
танцювальної частини27. Такими, зокрема, були коломийки «До співаня» 
і «До данцу» («Гуцулка») у гуцулів, «Сьпівана» і «Коломийка з обертан-
ков» у бойків, «Halogato» («Застольна») і чардаш в угорців, «Дойна» та 
серія швидких дводольних танців («Гора», «Сирба», «Жок», «Молдове-
няска») у молдаван і румунів тощо28.

27 Хай М. Музика Бойківщини. — К., 2002. — С. 90—95, 248—262.
28 «Молодій» — гуцулка «до данцу», записав М. Хай 16.01.1991 року в с. Верхній 

Буковець Верховинського р-ну Івано-Франківської обл. від М. І. Михаляка, 1953 р. н. 
(репліки, свист, притупи), Ю. М.  Тафійчука, 1963 р. н. («ментелєв»), М. М. Тафій-
чука, 1939 р. н. (скрипка), М. М. Тафійчука, 1972 р. н. (цимбали), Д. М. Тафійчука, 
1970 р. н. (бубон із тарілкою). 
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Часто цей принцип із танцювальної переносили в менш природні сфери му-
зикування — гру «для слухання», «для себе».

*  *  *
Вершиною гуцульського традиційного інструменталізму була буковин-

сько-гуцульська «Николаєва», що за своїми композиційними й виконавськи-
ми ознаками найдостовірніше відтворює імпровізаційну та орнаментальну 
стилістику. Це — один із найхарактерніших і найяскравіших зразків «дво-
частинності» форми з розвинено-імпровізаційним викладом інтонаційного 
матеріалу. Основу повільної частини становлять дванадцять монотематичних 
п’ятитактових «періодів» (А—А1... А12), розцвічених дрібною мелізматикою та 
майже хроматично організованою «гамою» в мелодиці. Ці виконавські прийо-
ми, об’єднані штрихом molto legato, так завуальовують первісний коломийковий 
контур мелодії провідної скрипкової партії, що нерідко його доволі «розмиті» 
метроритмічні та звуковисотні «межі» вдається вловити лише в акцентованих 
та прикінцевих зонах (серединні каданси здебільшого не простежуються).

У зачинкових епізодах бойківських весільних розлогих вокально-ін -
с трументально-танцювальних композицій «двочастинність» зводиться до май-
же вдвічі уповільненого характеру виконання інтонаційних типів коломийки 
до «сьпівання» та епізоду вибору пари (бойківське — «женяться»)29. Приско-
рення темпу й перехід «співаної» коломийки до власне танцю тут відбувається 
більш поступово і плавно, що засвідчує меншу схильність слов’ян до характер-
ного для сусідів (румунів та угорців) контрастного протиставлення повільної 
та швидкої частин. Можна припустити, що заміна поступового прискорення 
темпу у великих композиціях (характерна слов’янська риса) зіставленням двох 
контрастних темпових епізодів остаточно сформувалася в Українських Карпа-
тах саме у ХІХ ст., а решту некарпатського простору не зачепила взагалі. 

Відповідно до характеру мелодії організовано й структуру супровідних 
партій: від комплементарних (здебільшого двоголосих) звукових комплексів 
другої та третьої скрипок, що змінюють один одного плавно глісандуючими 
«під’їздами» та «зсувами» в гуцульській «Николаєвій», до простішого ритму 
акомпанементу гармонічно-бурдонних цимбалів і баса та монотонного ритму 

29 Хай М. Розгорнуті імпровізаційні форми в народному інструменталізмі бойків 
(у порівняльному зіставленні з іншими реґіональними традиціями українців) // Тра-
диційна народна музична культура Бойківщини. — Л., 2003. — Дискогр. поз. 2, 3. — 
№ 9, 10, 20; поз. 8. — № 9, 19.
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бубна з тарілкою або ще скромнішого бурдонного супроводу триструнного 
баса (у «класичних» бойківських капелах).

Швидка частина «Николаєвої», на відміну від повільної, має дуже роз-
винену політематичну структуру композиційної будови (А—B—C—A1—B1—
C1—D—D1—E—F—F1—G—F2 і т. д.), тобто тяжіє до наскрізного розвитку 
різнотематичного коломийкового матеріалу. Цей принцип імпровізаційної 
будови композиції, заснований на варіантній зміні мелодій, характерний і 
для інших гуцульських коломийково-гуцулкових і козачкових, бойківських 
коломийково-козачкових, подільських козачкових награвань. Для пізнішої 
полькової, народнофокстротної та вальсової формотворчої лексики, де пе-
реважає монотематична структура, він майже не характерний (у порівнян-
ні з рондоподібним козачком у західноподільській традиції:  «Козак». Вступ 
А—B—C—B1—A1—B2—D—C1—D1—A3—B3—C2—A4—D2—Кода)30.

Окрім найрізноманітніших прийомів техніки гри скрипаля, попри роз-
маїтість коломийкової фактури та тематично-імпровізаційного розігрування, 
швидка частина «Николаєвої» зберігає виразну мелодично-ритмічну осно-
ву. У цьому проявляється її генетична спільність не лише з бойківським, але 
й із стилістично віддаленішим волинсько-поліським, подільським і навіть 
наддніпрянсько-полтавським матеріалом.

Цілком інший принцип виконання засновано на монотемному (рідше — 
двотемному) експонуванні основної мелодії, поширений у багатьох 
композиціях — бойків ських коломийкових [«Головецка», «Либохірска 
стародавна» («Вітцева»), «Волосянські сьпівані»], західноподільських 
полькових («Гори-полька»), волинсько-поліських маршових («Пахода»), 
східноподільських і наддніпрянсько-полтавських козачково-гопакових 
(«Джиґун», «Зачепиха», «Комаринський гопак», «Козачок») та ін.31

30 Хай М. Розгорнуті імпровізаційні форми в народному інструменталізмі бойків ... — 
Дискогр.  поз. 9. — № 21.

31 «Гори-полька», записав М. Хай 12.06.1991 року в с. Новосілка Заліщицько-
го р-ну Тернопільської обл. від О. О. Кілика, 1940 р. н. (скрипка), М. О. Кілика, 
1934 р. н. (скрипка-«секунд»), В. С. Палечнюка, 1920 р. н. (цимбали), Г. М. Скрець-
кого, 1950 р. н. (бубон).
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Сформовані в «добу́бнову епоху» регіональні інтонаційні особливості 
української народної інструментальної музики в ХІХ ст. найяскравіше про-
явилися в тій музиці Українських Карпат (бойки, лемки, гуцули, покутя-
ни, марморошці), що має астрофічну структуру. Інтонаційно-стильові риси 
строфічних жанрів інструментальної музики Карпат і Прикарпаття базува-
лися на мелодиці кожного з автохтонних музичних діалектів, а міжжанрові 
трансформації — на запозиченнях із сусідніх етнічних інтонаційних маси-
вів. На рівні ритміки, темпу та агогіки простежуємо дещо стабільніше, по-
рівняно з мелодикою, збереження автохтонних особливостей, що поясню-
ється консервативністю темпоритміки танцювально-приспівкової стихії, її 
залежністю від танцювального руху й статики метроритмічних пульсацій у 
дводольних танцях.

Автентична танцювально-інструментальна музика лемків найбільше за-
знала пізніших польково-фокстротних та польково-чардашевих впливів. 
Давніх астрофічних автохтонних танцювальних жанрів на Лемківщині май-
же не зафіксовано, позаяк географічна (адже це найзахідніша й найбільш 
«врощена» в поліетнічний європейський субстрат) і політична (найвищий 
ступінь ополячення, ословачення і так званого «русинського» дезорієнтуван-
ня лемківського населення) причини завадили передусім фіксації та науко-
вій атрибуції етноінструментознавчого матеріалу.

Волинсько-поліська інструментальна музика характеризується значним 
ступенем законсервованості астрофічних архаїчних і пізніших строфічних 
типів і форм народного інструменталізму, органічною збалансованістю у 
функціонуванні народного інструментарію та музики різних сфер побуту-
вання: пастушої, лірницької та рекреативної. Інструментарій і музика пер-
ших двох сфер є тут консервативним (а третьої — деконсервативним) чинни-
ком у процесі самоідентифікації музичної культури поліського субетносу. Ме-
лос поліської інструментальної строфічної музики танцювально-маршового 
складу виріс із локального інтонаційного модусу мислення, а центрально- та 
східнополіської — із цілого волинсько-поліського масиву.

У традиційній інструментальній музиці Полтавщини, Наддніпрянщини, 
Східного Поділля, української традиції Півдня України та етнічних україн-
ських земель, що нині входять до складу інших держав (Надсяння, Холмщи-
на, Підляшшя, Пряшівщина, Марморощина, Берестейщина, Північна Слобо-
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жанщина, Кубань тощо), пастуший 
астрофічний інгредієнт майже не 
зберігся. Астрофічністю позначені 
хіба що нотні записи розвиненої ду-
мової культури Полтавщини, Слобо-
жанщини та Наддніпрянщини, здій-
снені М. Лисенком, О. Сластіоном, 
Ф. Колессою. Інструменталізм ча-
банського, чумацького побуту й ши-
рокоформатні ритуально-обрядові та 
розгорнені танцювально-приспівкові 
дійства з традиційним інструмен-
тальним супроводом описано лише в 
художній літературі.

Зафіксовані унікальні зразки ве -
сільно-обрядової і танцювально-
при співкової інструментальної му -
зики вирізняються мелогеогра-
фічними рисами стилістично спо-
ріднених із західноподільськими 
(весільно-обрядова семантика) та  
північними волинсько-поліськими 
музичними діалектами. У цьому 
пласті народної інструментальної 
музики простежується єдність ін-

тонаційних «емблем» ритуально-обрядових інструментально-пісенних, 
гопаково-козачкових творів і більш поширених танцювально-приспівкових 
інтонаційно-стильових масивів. Їх типологічна спорідненість із за-
гальноукраїнським мелосубстратом рельєфніше простежується на рів-
ні гопаково-козачкової ритмоінтонаційної лексики, а відмінності — в 
артикуляційно-штриховій, темброво-колористичній та етнофонічній 
площинах. Виконавські етнофонічні характеристики зумовлені не так 
ладово-інтонаційними особливостями, як філігранно відточеною ритмо-
комплементарною технікою. Значно виразніше, ніж у західноукраїнських 
регіонах, у стильовій зоні Східного Поділля, Наддніпрянщини, Полтав-
щини, Слобожанщини проступає превалювання полькової ритмоінтона-
ційної лексики над давнішою гопаково-козачковою.

*  *  *
В українській художній літературі етнографічного спрямування ХІХ—

ХХ ст., зокрема у творах Г. Квітки-Основ’яненка32 маємо описи інструмен-
тарію, салонного та церковного інструментального побуту, відомості про 
український «Комаринський гопак» на теренах Слобожанщини. Вони є 
єдиним джерелом для уявлення про жанрову структуру інструментального 
середовища цього регіону та наукової реконструкції на основі спорідненості 

32 Квитка-Основьяненко Г. Пан Халявский. — К., 1954. — С. 235.

О. Вересай із кобзою. 
Одеський історико-краєзнавчий 

музей
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з інтонаційним матеріалом, зафіксованим у відповідних суміжних стильових 
зонах. Автохтонного матеріалу для реконструкції автентичної мелоритмо-
стилістики тут не зафіксовано.

Диференціювання му зич но-діалектних (мелогеографічних) особли-
востей української інструментальної музики усної традиції відбувалося 
на рівні субрегіональних та локальних відмінностей, а імпровізаційно-
виконавських — у площині індивідуальної манери гри видатних носіїв тра-
диції (і ширше — гуртів) певного народно-виконавського середовища. Ви-
разну тенденцію до подібного виокремлення, яке цілком зберегло ступінь 
національної (субрегіональної, локальної) ідентичності української народ-
ної інструментальної музики, властивий апогеєві його вияву в ХІХ—ХХ ст., 
спостерігаємо в бойківському (підгірська, самбірська, верховинська, закар-
патська та пограничні з ними бойківсько-субрегіональні зони), гуцульсько-
му (покутська, ворохтянська, косівська, жаб’євсько-верховинська, закар-
патська, буковинська й відповідні їм кресові зони), поліському (волинська, 
центрально- й східнополіська зони), подільському (західно-, центрально- й 
східноподільська зони) регіонах. Мелоглоси музично-інструментальних суб-
діалектів Наддніпрянщини, Полтавщини та Слобожанщини ледь-ледь про-
стежуються завдяки описам в етнографічній і художній літературі, окремим 
нотаціям М. Лисенка в царині танцювальної та епічної традиції, відомим за-
писам кобзарсько-лірницького репертуару полтавсько-слобожанської зони. 
Можна лише припустити, що розмежування субрегіональних і локальних 
стилів у цих регіонах до 30-х років ХХ ст. мало більш диференційований ха-
рактер, ніж у не так уражених Голодомором і адміністративним нищенням 
західноукраїнських землях.

Індивідуальні стилі народних виконавців ХІХ—ХХ ст. — ще менше до-
сліджена сторінка в українському етноінструментознавстві. У літературі 
найкраще висвітлено постаті таких східноукраїнських кобзарів і банду-
ристів, як Хв. Вовк, І. Кравченко-Крюковський, С. Яшний (існує портрет 
дев’яносторічного бандуриста роботи О. Сластіона 1903 року.), О. Ве-
ресай, О. Савченко-Бар, С. Пасюга, Г. Гончаренко, П. Гащенко, П. Древ-
ченко, Г. Кожушко, Кривоший-Шевченко, І. Кучугура-Кучеренко; лірни-
ків — І. Мережка із с. Чаплинка на Херсонщині, волинських — Х. Турковця 
з Грудок, П. Демарчука з Глух, А. Шковороди із Шацька, Д. Баньки з Во-
єгощі, А. Маркевича із Заболоття, Д. Марчука із Сокирина на Покутті, 
кількох десятків наддніпрянських лірників і подільських — В. Гнатюка та 
А. Трембіцького, декількох галицьких — К. Костюка з-під Перемишля та 
Олексія із Розворян під Перемишлянами та ін. Загалом кількість відомих 
імен кобзарів і лірників того часу, головно зіньківсько-слобожанської тра-
диції, сягає понад двісті.

З-поміж музик-інструменталістів некобзарського середовища зафіксо-
вано значно менше число виконавців, як от: «незрівнянний гравець на со-
пілці» із с. Богодар на Катеринославщині Х. Провора, трембітар і флоєрист 
В. Годван, дримбарка Г. Єрема, виконавець на телинці й сопілці І. Штефура, 
скрипаль і гусляр М. Канюс та цимбаліст М. Шемита із Рахова; сопілкар 
М. Райчинець із с. Вишні Верецьки; близько сотні імен гуцульських трем-
бітарів, флоєристів, дримбарів, скрипалів, цимбалістів, фрілкарів, бубня-
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рів тощо та кілька легендарних імен (навіть династій) музик, наприклад, 
бойківських — «Капраля», династії «Конциків», гуцульських — Бойчу-
ків, Поджоджуків, Прилипчанів, поліських — Сергійчуків, подільських — 
Синиць та ін.

Узагальнюючи процеси функціонування явищ традиційного інструмен-
талізму в ХІХ — на початку ХХ ст., можна констатувати, окрім безперечно 
високого рівня етнорегіональної означеності характерних особливостей 
народної інструментальної музики й традиційної інструментальної куль-
тури загалом, що стала відомою завдяки вже розпочатим тоді кобзарознав-
чим та етноінструментознавчим дослідженням, також початок згасання її 
фіксованих форм активного побутування й натомість інтенсивне зацікав-
лення ними дослідників-фольклористів, етнографів, письменників та ком-
позиторів.

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

ФОРМУВАННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ 

КОМПОЗИТОРСЬКОЇ 
ШКОЛИ. 

ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ 
ЗАСАДИ

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

70

БОГОСЛУЖБОВА МУЗИЧНА КУЛЬТУРА

В історії української церковно-музичної творчості ХІХ століття утво-
рює надзвичайно цікаву, але вельми неоднорідну й суперечливу сторінку. 
Тут перемежовано чинники кількох визначальних епох і рівнів: її стильову 
змістовність визначали не тільки бароково-класицистичний чи романтичний 
дискурси, але й адміністративно-державницькі регламентування, дотриман-
ня митцями певних конфесійних поглядів, особливості освітніх процесів у 
ме жах двох імперій — Російської та Австро-Угорської, до яких у той час вхо-
дили українські землі. Водночас показово, що, хоча церковні твори не станов-
лять домінуючої частини в доробку українських композиторів обох держав-
ницьких ареалів, однак значна кількість опусів цього виду творчості не тільки 
не поступається їхнім світським композиціям, але іноді й перевершує їх за 
мистецьким рівнем.

Велетенська за обсягом богослужбова спадщина ХІХ ст. до цього часу 
є «незвіданою землею». У ХХ ст. було втрачено (або забуто) надто багато дже-
рел, знищено питомі осередки церковно-співочого мистецтва (хори Софійсь-
кого собору та Михайлівського Золотоверхого монастиря в Києві, Львівської 
ставропігії чи Харківського кафедрального собору та ін.), або ж у них, ска-
жімо, у Києво-Печерській лаврі, послідовно й цілеспрямовано впроваджу-
вали стандарти церковного співу центральних і північних осередків Росії1. 
Не тільки системно, але навіть і частково не вивчалися проблеми, пов’язані 
з культовою творчістю — найрізноманітніші аспекти практичної літургіки, 
джерелознавства, теорії та історії церковного співу й композиторської твор-
чості, співочо-регентської освіти й виконавства тощо. Величезну диспропор-
цію, що склалася вже в ХІХ ст. між популяризованими в церковному житті 

1 Так, зі 115 взірців, зазначених у змісті видання «Всенічне бдіння Києво-
Печерської лаври» (К., 2000; упоряд., редакція та коментарі відомого дослідника 
києво-лаврської співочої традиції о. Дмитра Болгарського), тільки 22 можна вва-
жати безпосереднім відтворенням печерського співу. Натомість тут опубліковано 
значну кількість розспівів із російських обиходних джерел, як наприклад: «Благо-
слови, душе моя, Господа» за наспівом Соловецького монастиря, «Великі єктенії» 
О. Кастальського, С. Смоленського, ігумена Никифора, «Блажен муж» наспіву 
Троїце-Сергієвої лаври чи Зосимової пустині, «Світе тихий» валаамського наспіву 
чи Еллінського скиту на Афоні, уральська, віленська чи московська «Прохальні єк-
тенії» та ін.
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російськими та українськими культовими композиціями, частково й ненадов-
го вдалося подолати тільки в другій половині другого десятиліття ХХ ст., піс-
ля чого динаміку розвитку національної церковно-музичної творчості було 
втрачено на тривалий час: її неможливо було відновити навіть титанічними 
зусиллями митців української діаспори. Та й саме ХІХ століття рясніє проява-
ми досить серйозної кризи; за мистецькою впливовістю й масштабністю цер-
ковно-музична творчість цієї доби загалом істотно поступається попереднім 
періодам, хоча саме тоді й постали такі шедеври сакрального рівня й доскона-
лого хорового письма, як останні «Херувимські» Д. Бортнянського чи «Ангел 
вопіяше» М. Вербицького. Щонайважливіший вплив на зростання кризи мала 
духовно-музична цензура Росії, що зумовила радикальну втрату живого інте-
ресу до цієї галузі впродовж півстоліття (після коронування 1825 року імпе-
ратора Миколи І). Не можна не згадати наслідки сумнозвісних Валуєвського 
циркуляра, що постав відразу після наростання проукраїнських тенденцій у 
громадсько-художньому житті2 й був розісланий у цензурні комітети 18 липня 
1863 року, та Емського указу від 18 травня 1876 року. Тому й не дивно, що, оп-
рацьовуючи жанровий фонд професійної творчості й апробовуючи  найрізно-
манітніші стилістичні моделі, М. Лисенко тільки наприкінці століття звернув-
ся до ресурсів богослужбового співу й сакральних жанрів. 

На відміну від ситуації в Східній Галичині, де за сприяння цісарського 
уряду українське греко-католицьке духовенство зберігало й культивувало 
національні традиції, на територіях у межах Російської імперії істотні нега-
тивні наслідки для національної сакральної творчості мало насаджування 
в духовній сфері російських державницьких пріоритетів. Вони найактивніше 
виявлялися в царині духовної освіти, де в XIX ст. панувала система, керована 
Священним Синодом. Її метою була русифікація молодого покоління укра-
їнського православного духовенства, яке вийшло переважно з українського 
селянства, міщанства та дрібної шляхти. Губернське духовенство, особливо 
вищі його стани, складалися переважно з вихідців із Росії; натомість україн-
ських із походження архієреїв та найкращих з-поміж випускників духовних 
шкіл різного рівня часто відряджали для служіння в російські чи білоруські 
єпархії. Ігнорувалася традиція призначати вихованців духовних навчальних 
закладів на службу за місцем народження: отже, порушувалася безпосередня 
регіональна спадкоємність та тривке існування місцевих українських родин-
них священицьких генерацій3. 

Істотні зусилля російський уряд спрямовував на подолання авторитету 
й знищення греко-католицьких єпархій українських землях, на приєднаних 
наприкінці XVIII ст. до складу Російської імперії. Він, прагнучи послабити 

2 1863 року питання про переклад Євангелія українською мовою використав ки-
ївський генерал-губернатор М. Анненков як аргумент проти діяльності «Київської 
громади», вважаючи його не так релігійною проблемою, як політичною.

3 «Наше духовенство [ідеться про Волинську губернію. — Н. К.] у переважаючій 
більшості — кров од крови місцеве, волинське з походження. Цьому останньому до-
казом є і та обставина, що майже скрізь на Дубенщині парафії наслідувалися сина-
ми від батьків, або їх зятями, що також у більшості були з родин духовних» (див.: 
Л. К. Дубенщина та православне духовенство цього краю сто двадцять років назад // 
Церква і Нарід. — 1938. — Число 24. — С. 992).
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тут католицькі впливи, 
вів політику масового 
закриття греко-като-
 ли ць ких монастирів, що 
призвело до адміністра-
тивного підпорядкуван-
ня уніатів православній 
церкві. Ці процеси, що 
майже завершилися на 
Київщині й Брацлав щи ні 
наприкінці XVIII ст., на 
Поділлі й Волині три-
вали ще й у ХІХ ст. 
Тільки внаслідок різно-
манітних дій на послаб-
лення впливу греко-ка -

толицької церкви, а також польського повстання 1830—1831 років, стало 
можливим прискорення ліквідації цієї конфесії. Усвідомлення урядових на-
мірів зумовлювало відкриті протести. Хоча повсюдної масовості цей рух не 
набув, однак відомі факти відмови парафіян від сповіді та прийняття євха-
ристії в православному обряді (села Дідковичі, Бихів і Пашин Овруцького 
повіту), служіння з католицькою специфікою (священик Писканівський із 
Бердичева), перехід греко-католиків у римо-католицизм, а не в православ’я. 
І хоч остаточне приєднання парафіян греко-католицької церкви на Волині до 
московської православної відбулося 1839 року, неприйняття державницько-
го характеру церковного сповідання наростало як серед інтелігенції, так і се-
ред міщансько-селянського прошарку. Після реформи 1841—1843 років було 
закрито більшість католицьких костьолів. Але колишні греко-католицькі 
священики іноді брали участь у діяльності опозиційних до влади гуртків, та-
ємних товариств і навіть масонських лож. 

Не переривався закономірний зв’язок українського духовенства з народ-
ним життям4. Саме із цього середовища (а також із кола вихованців духовних 
семінарій, колегіумів, Києво-Могилянської академії до часу її реорганізації 
та згодом Київської духовної академії) вийшла молода генерація церковно-
суспільних діячів, представники якої в XIX — на початку XX ст. активно 
долучалися до українського національного руху. Серед них — такі визначні 
постаті, як І. Котляревський (вихованець Полтавської духовної семінарії), 
П. Гулак-Артемовський та А. Метлинський (обидва — професори Харків-
ського університету), А. Свидницький, І. Нечуй-Левицький, О. Бодянський 
(професор Московського університету, котрий як секретар «Общества лю-
бителей истории и древностей российских» видав ряд пам’яток української 

4 «З кінця XVIII в. православне духовенство утворило на Україні окремий стан, 
який близько стояв до народу і був тісно зв’язаний з його долею, з його добробутом. 
В добу русифікації вищої верстви (дворянства) духовенство ще найбільше зберегло 
зв’язок з своєю народністю, з її побутом і мовою» (див.: Дорошенко Д. Православна 
Церква в минулому і сучасному житті українського народу. — Берлін, 1940. — С. 42).

Будівля Києво-Могилянської академії.
Середина ХІХ ст.
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історіографії), Ф. Лебединцев (про-
фесор Київської духовної академії, 
засновник журналу «Киевская стари-
на»), Ор. Левицький, М. Грушевський, 
П. Житецький, Ф. Матушевський, 
В. Доманицький, В. Біднов, С. Єф-
ремов, О. Лотоцький, Ф. Сушицький 
(з 1918 року — ректор Українського 
державного університету, відкритого 
в Києві), М. Біляшівський, П. Ні-
щинський, К. Стеценко (випускник 
Київської духовної семінарії), О. Ко-
шиць (випускник Київської духовної 
академії), В. Ступницький (закінчив 
Харківську духовну семінарію). 

У дотриманні й навіть культи-
вуванні національних зацікавлень 
важливу роль відігравала пошана  
до давніх місцевих традицій. Так, у 
Харківській духовній семінарії (від-
крита 1799 року), незважаючи на те, 
що єпархію очолювали переважно 
випускники російських духовних 
академій (зокрема О. Ключарьов, А. Брянцев), у програмах традиційних що-
річних концертів тижня перед Великим постом5 наявність українських тво-
рів засвідчувала нуртування українських інтересів у середовищі вихованців 
і викладачів6. 1863 року російський літературний критик П. Анненков писав, 
що в Київській духовній академії «посилилися українські настрої, поміж сту-
дентів поширюються вірші українською мовою»7. У 1890-х роках україно-
фільське товариство в цьому закладі очолював О. Лотоцький, головував 
Л. Скачовський [згодом — дяк київської Йорданської церкви (на Подолі) та 
урядовець духовної консисторії], бібліотекар П. Сікорський [закінчив семі-
нарію 1898 року, дяк київської Воскресенської церкви (на Печерську), зго-
дом — урядовець духовної консисторії, після 1920 року — митрополит УАПЦ 

5 Семінарія мала симфонічний оркестр, чоловічий і мішаний (за участі дискантів 
та альтів із присемінарської народної школи) хори.

6 «Українство дуже поширене в духовних семінаріях на Україні... Тепер, коли в 
споминах старших українських діячів розкрито картину діяльности таємних україн-
ських громад в духовних семінаріях, нам стає зрозумілим, чому з вибухом революції 
1917 р. церковний український рух розвинувся так скоро і з такою силою, та при-
вів до відродження Української Православної Церкви. Доволі згадати такі імена, як 
С. Петлюра (вихов. Полтавської дух. сем.), Ф. Матушевський, С. Єфремов, В. Про-
копович, В. Доманицький, М. Павловський, В. Чеховський, що в роках відроджен-
ня української державности позначились на всіх полях українського громадського і 
культурного життя» (див.: Церква і Нарід. — 1949. — Число 5. — С. 16).

7 Цит. за: Шип Н. Джерела з історії вищої духовної освіти в Україні (ХІХ — 
початок ХХ ст.) // Проблеми історії України ХІХ — початку ХХ ст. — К., 2002. — 
Вип. V. — С. 101. 

Є. Болховітінов
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в еміграції Полікарп]. За спогадами 
О. Лотоцького, українська стихія пану-
вала й у Кам’янець-Подільській духов-
ній семінарії в другій половині 1880-х.

Важливі імпульси для розвитку 
церковної творчості надавали праці 
українських учених — богословів, 
істориків, літературознавців, мис-
тецтвознавців. Одним із перших у 
цьому процесі став митрополит Єв-
геній (Болховітінов), який започат-
кував систематизацію та детальне 
опрацювання давніх документів з 
історії української церкви й протя-
гом 1822—1837 років видав «Опи-
саніе Кіево-Софійскаго собора» й 
«Описаніе Кіево-Печерской Лаври». 
У 1830—1839 роках ректор Київської 
духовної академії архімандрит Іно-
кентій (Борисов) відновив тут деякі 
давні традиції: відправу великопіс-
них служб, так званих пасій із про-
повідями, поминання засновників і 

добродіїв Академії заупокійною службою 31 грудня — у день смерті Петра 
Могили, а також проповідництво в академічній церкві Братського монасти-
ря. 1841 року в Київській духовній академії ієромонах Макарій (Булгаков) 
очолив нову кафедру — історії «русской» церкви. Він створив відповідний 
курс, де окремі розділи, засновані на першоджерелах, були спеціально при-
свячені «западно-русской Церкви». Українознавчі тенденції розгорталися в 
середо вищі викладачів і студентів досить послідовно й глибоко. Особливу 
роль в активізації зацікавлень українською історією та формами прояву на-
ціональних звичаїв у тогочасному релігійному житті відіграло видання, яке 
мало найвищий науковий авторитет — «Праці Київської Духовної Академії», 
що друкувалися від 1860 року до жовтневого перевороту.

Щонайважливішим стимулом для відродження українськості церковно-
обрядової сфери стала праця визначних громадсько-культурних діячів, лі-
тераторів та науковців над перекладом Святого Письма українською мовою. 
Для цього використали ось який прецедент. 1818 року за ініціативою імпе-
ратора Олександра І було видано Євангеліє російською, а 1820 — увесь Но-
вий Заповіт [цю справу загальмували до 1867 року — до часу започаткування 
друку повного тексту Біблії російською мовою (завершено 1876)]. Провісни-
ками майбутньої праці з українізації текстів Святого Письма були опублі-
кований 1849 року протоієреєм Василем (Гречулевичем) збірник проповідей 
українською мовою (перевидання П. Куліша) і кілька книжок релігійного 
змісту; невдовзі — проповіді, Житія святих та оповідання зі «Священної іс-
торії» священиків Івана (Бабченка) й Степана (Іпатовича). Авторами пере-
кладів деяких текстів у ХІХ ст. були Г. Квітка-Основ’яненко, М. Максимович 

П. Куліш
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(«Псалмы, переложенные на мало-
русское наречіе»). Поетич ні переспі-
ви створили Т. Шевченко («Псал-
ми Давидові») й В. Алексан дров 
(Псалтир)8. Інспірація перекладів 
мотивувалася, як і в російсько мовних 
варіантах, недостатнім розумінням 
церковнослов’янської мови населен-
ням України. До праці над система-
тичним перекладом Біблії долучи-
лися П. Морачевський, П. Куліш та 
І. Пулюй.

П. Морачевський — перший пе-
рекладач текстів Євангелія українсь-
кою мовою9. 1861 року він закінчив 
переклад усіх чотирьох Євангелій, 
надіславши його на рецензуван-
ня академікам І. Срезневському й 
О. Востокову, які дали схвальну оцін-
ку. Позитивний відгук на цей пе-
реклад надіслав також архієпископ 
Калузький Григорій (Миткевич) — 
виходець із Чернігівщини. 

1868 року у львівській «Правді» було надруковано поетичний переклад 
Мойсеєвих пісень «Мусієва пісня над Червоним морем» і «Передсмертна 
пісня Мусієва», що здійснив П. Куліш10. Після його знайомства з І. Пулюєм 
у Відні навесні наступного року почалася плідна співпраця українських 
учених над біблійними текстами, що тривала кілька десятиліть. 1869 року 
«Правдою» у Львові було видано «П’ять книг Мусієвих» П. Куліша; 1871 
у Відні — переклад Євангелія . 1881 року, виконавши вимогу Британсько-
го біблійного товариства, І. Пулюй почав публікацію перекладу біблій-
них текстів із грецької (у 1885 році Товариство придбало цей переклад 
у повну власність). До 1897 року П. Куліш працював над відновленням 

8 В. Александрову належать також українські перекладні тексти з Книг Буття, 
Ісходу, Іова, Товита.

9 П. Морачевський походив із дворянської родини. По закінченні Харківського 
університету був направлений на посаду вчителя математики повітового учили-
ща в Сумах. Через два роки склав іспит із російської словесності в Харківському 
університеті, став викладачем російської мови в Луцькій гімназії. 1853 року подав 
перший український словник — «Словник малоросійської мови за полтавським діа-
лектом» — на розгляд Імператорської академії наук. Згодом почав роботу над моли-
товником українською мовою (на противагу російськомовно зорієнтованій евфонії 
старослов’янської мови), який 16 листопада від імені Священного Синоду засудив 
митрополит Санкт-Петербурзький і Новгородський Ісидор.

10 «Подаємо дві пісні з перекладу Біблії, зробленого на Вкраїні, щоб прислуха-
тись, що казатимуть наші пан-отці священики: чи так, як оце печатаємо, стихотвор-
ним складом, появити сі високі пісні з Біблії, печатавши її вповні, чи переложити її 
прозою». (див.: Куліш П. [Б. н.] // Правда. — 1868. — № 42).

П. Морачевський
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утраченого під час пожежі перекладу 
Святого Письма. Тексти, що не встиг 
завершити вчений, доопрацювали 
І. Нечуй-Левицький (книги: Руф, 1 і 
2 Паралипоменон, Ездри, Неємії, Ес-
фірі, пророка Даниїла) та І. Пулюй 
(Псалтир). 

У цих умовах українська церков-
но-музична творчість ХІХ ст. не тіль-
ки про довжила розвиток тих жанрів 
і форм, що усталилися в попередні 
епохи, але й розширилася зав дяки 
апробації ресурсів інших жанрів. 
Вона охопила широке коло — від 
найпростіших проголошень до хо-
рових духовних концертів і літургіч-
них11 циклів. Подеколи композитори 
виходили за ці межі та зверталися до 
духовно-прославної кантати, моли-
товних духовних пісень, гімнів і на-
віть солоспівів на канонічні тексти, 
розширюючи в такий спосіб спектр 
музичної паралітургіки до сакральної 

творчості. Джерелами були як регіональні або місцеві з походження співочо-
стилістичні традиції, так і канонічні взірці загальнонаціонального значення. 
Музичні особливості написаних у цей час творів сягають від стилістики зви-
чайних, «прикладних» піснеспівів до оригінальних концертних творів, вико-
нання яких у церковному побуті було можливе з певними застереженнями.

«Альфою» української церковно-музичної творчості ХІХ ст. стало 
мистецтво Д. Бортнянського. У його творчості найяскравіше виявився й пев-
ний «водорозділ» між епохами блискучого хорового концерту й відновлення 
старовинних джерел у нових для того часу стильових формах. Офіційний по-
чаток цього процесу ознаменувала серія указів Священного Синоду, що були 
підтримані й упроваджувані в церковно-музичну практику Д. Бортнянським. 
Так, на відтворення цілісної системи «апостольської» традиції співочого 
бого служіння був спрямований Указ від 8 червня 1797 року (вважається, що 
він був написаний під впливом Д. Бортнянського, який від 1797 року обій-
мав посаду Директора вокальної музики й управителя Придворної співо-
чої капели) про заборону співу концертів замість псалмів або киноників12: 

11 Термін «літургічний» уживаємо на позначеннях всіх служб та застосову-
ваних у них жанрів богослужбового співу як загальний визначник оборядової сфе-
ри. Натомість термін «літургійний» стосується тільки й безпосередньо піснеспівів 
літургії або обідні.

12 Аналогічний зміст має Указ від 19 квітня 1850 року: «Не допускать пения в 
церквях во время Божественной литургии, вместо причастного стиха, музыкальных 
произведений новейшего времени, печатных или рукописных, которые существуют 
под названием концертов».

І. Пулюй
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адже на межі XVIII—ХІХ ст. під час придворних богослужінь виконувались 
аранжування оперних арій або ораторіальних хорів (на зразок «Тебе поєм» на 
основі арії Жерця з «Весталки» Л. Спонтіні або «Херувимської» з музикою зі 
«Створення світу» Й. Гайдна). Таку «моду» наслідували різні церковні хори, 
часто технічно не підготовлені до виконання цього стильового пласта. 

Концептуальне розширення змісту зазначеного закону містив Указ від 
14 лютого 1816 року, який, рекомендуючи для співочо-регентської служби 
використовувати схвалені Синодом друковані богослужбові книги, забороняв 
застосування рукописних зошитів. Утім, дозволялося співати духовні твори 
й концерти Д. Бортнянського та схвалені ним опуси інших композиторів. 
Насправді цей Указ був покликаний не тільки сприяти жанрово-стилістич-
ному усталенню церковного хорового виконавства й творчості (хоча реально 
спонукав до написання композицій, посильних для виконання звичайним 
хорам), але й перепинити шлях розвитку як нових чинників, так і запозичень 
з усної традиції повсюдного церковного співу. Сумнівною стала можливість 
розвитку самобутніх регіональних традицій, за аналогією до створених у ми-
нулому типів розспіву. Проте передбачалося, що буде досягнуто максималь-
ної консервації стилістики в практиці церковних і монастирських співів, а 
авторські жанрово-стилістичні пошуки обмежаться ресурсами канонічного 
мистецтва. Така ситуація існувала до часу відомої справи Бахметьєва — Чай-
ковського щодо недозволеного Придворною капелою друку й оприлюднення 
«Літургії» композитора; утім, воно не стосувалося Галичини.

Отже, Д. Бортнянському належить ініціатива реального відновлення, 
якщо не повсюдного усталення, співочих традицій «доконцертного» стилю. 
Він був одним з ініціаторів видання давніх співочих раритетів поза їх пере-
веденням у сучасну нотацію, тобто — серед авторів здійснення унікального 
на той час палеографічного проекту13. Поділяючи ідеї про необхідність жан-
рово-стильового впорядкування музично-богослужбового побуту не тільки в 
Санкт-Петербурзьких церквах, але і в усій Російській імперії, Д. Бортнянсь-
кий, орієнтуючись насамперед на давні традиції київського церковного співу 
та сформовані в його межах види розспіву, сприяв друкові зразків Лаврсько-
го наспіву й розсиланню його по імперії, що мало значення обов’язкового для 
виконання офіційного припису. Цей факт свідчить про ймовірне бажання 
митця сконцентрувати увагу і церковнослужителів, і композиторів, і прихо-
жан на «давньоруських» співочо-стильових моделях. І хоч адміністративна 
підтримка цього задуму, здавалося б, забезпечувала позитивний результат, а 
середовище Придворної капели та інших петербурзьких придворних хорів із 
домінуючою часткою українських співаків було сприятливим для реалізації 
поставленого завдання, таке кардинальне оновлення і репертуару, і стильо-
вого мислення було над звичайно сміливим кроком (тим паче, що київський 
співочий стиль не підтримували архієреї в Москві).

Новації Д. Бортнянського в площині перегляду принципів діяльності 
Придворної капели виявили продовження традицій українського співочого 
навчання, засвоєного ним у Глухові. Він увів систематичне прослуховування 

13 Див.: «Протокол Общества Любителей Древней Письменности» від 25 квітня 
1878 року.
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співаків для підтримання належного виконавського рівня; збільшив основний 
штат з одинадцяти співаків (замість штатних двадцяти чотирьох) до сорока 
(1801) та ста восьми (1817); домігся значного підвищення зарплатні співакам 
(особливо підліткового віку). Як і його попередники, замість звільнених із 
Капели співаків він набирав нових, переважно з України. 

Серед досягнень Д. Бортнянського — організація навчання богослуж-
бовому співу хористів Капели та осіб, відряджених до неї з цією метою. 
Освітню програму молодих капелян було збагачено новими предметами — 
теорією музики, сольфеджіо, постановкою голосу. Унаслідок цих заходів, 
за спогадами Ф. Львова, хор набув надзвичайної узгодженості, точності й 
рівноваги голосів14. Культивовані Д. Бортнянським засади навчання цер-
ковному співу підтримував імператор Павло І. На його вимогу Петербур-
зький митрополит Амвросій (Побєдов) упродовж 1805—1806 років був ви-
мушений відрядити для навчання в Капелі двадцять одного причетника зі 
своєї та інших єпархій, що загалом сприяло підвищенню рівня музичного 
супроводу богослужінь.

1800 року Д. Бортнянський домігся створення спеціального оперного 
хору, що сприяло глибшому осягненню співаками Придворної капели сти-
лістики духовних творів. Варто зазначити, що на базі Придворної співочої 
капели було започатковано практику відкритих духовних концертів (хоча 
Маестро ніколи не диригував сам). До програм цих виступів часто входили 
церковні твори західноєвропейських композиторів. Серед найзнач ніших, що 
повторювалися в різних сезонах, — ораторії «Створення світу» й «Пори року» 
Й. Гайдна, «Месія» (1806) Г.-Ф. Генделя, «Христос на Масляничній Горі» 
Л. Бетховена (1813), реквієми В.-А. Моцарта (1805), Л. Керубіні (1820), кан-
тата «Давид, що кається» В.-А. Моцарта. Мета цих концертів — зібрати кошти 
для пенсій удовам членів товариства «Касса музыкальных вдов». Перший 
концерт («Створення світу» Й. Гайдна) відбувся 24 березня і був повторений 
31 березня 1802 року в Ліоновій залі в присутності членів імператорської ро-
дини15. Унікальне реноме Капели в Європі за директор ства Д. Бортнянсько-
го засвідчує такий факт: в останній рік його очільництва (1824) на особисте 
прохання Л. Бетховена Придворна співоча капела вперше в Європі виконала 
«Урочисту месу».

Цей етап діяльності Капели започаткував новий напрям у концертному 
житті Російської імперії. Духовні хорові концерти не тільки не применшу-
вали значущості культивування питомих традицій літургічного співу під час 
богослужінь, але й сприяли розвитку суто мистецьких чинників у виконавсь-
кому та композиторському вимірах (утім, цю практику було офіційно зупи-
нено після інтронізації імператора Олександра І).

Стильовий спектр творчих пошуків Д. Бортнянського в царині церков-
ної творчості був досить широкий і не мав аналогів не тільки в тогочасній 
музиці, але й упродовж багатьох десятиліть потому, фактично — до кінця 

14 Див.: Преображенский А. Д. С. Бортнянский (К 75-летию со дня его смерти) // 
Русская Музыкальная Газета. — 1900. — № 4.

15 24 березня 1802 року вважають датою створення Петербурзького філармоній-
ного товариства (хоча назву було затверджено 1805 року).
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ХІХ ст. У його духовному доробку — величезний спектр жанрів християн-
ської музики: від католицьких «Німецької обідні» й мотетів до двоголосої 
«Літургії» та аранжувань обиходних піснеспівів, від простих одночастинних 
композицій до розгорнених циклічних форм. Д. Бортнянському належить 
двадцять дев’ять чотириголосих піснеспівів16: «Помощник и покровитель», 
тропар «Ныне силы небесныя» (київського розспіву), «Чертог Твой», вели-
чання на свято Благовіщення Пресвятої Богородиці «Архангельский глас 
вопием Ти, чистая» (знаменного розспіву, «Ангел вопияше»), кондак Різдва 
Христового «Дева днесь пресущественного рождает» (болгарського розспі-
ву) і його варіант — кондак на Покров Пресвятої Богородиці, подобен «Дева 
днесь предстоит в церкви», «Приидите, ублажим», ірмоси першої та восьмої 
пісень Великого канону (грецького розспіву), а також сім «Херувимських», 
«Достойно есть», «Ис полла эти деспота», «Многолетие малое» та ін.17 Як і 
інші його твори, аранжування ввійшли в широку церковно-співочу практику, 
приваблюючи досконалістю та простотою18. 

Визначальними джерелами його аранжувань були не старознаменні, а 
розспіви XVII і XVIII ст. — київський, болгарський, грецький, сербський, ге-
расимівський, — поширені в монастирській і соборній практиці українських 
церков19. Їхня стилістика істотно відрізнялася від усталених у російському 
церковному обиході взірців. Для цих джерел характерна простота побудови 
(часто досягнута внаслідок скорочення мелодій та їх ритмічного спрощення), 
метрична розміреність, досить виразна строфічна структура із застосуванням 
принципу повторності; у ладотональній площині простежуються численні 
випадки виходу за межі діатонічності (заміщення обиходного звукоряду ма-
жором і гармонічним мінором), унаслідок чого мелодія набуває модулюючого 
характеру. Ці ознаки виявляли спорідненість із традиціями партесного співу 
(іноді композитор допускав уведення фольклорних поспівок) і пізнішого хо-
рового духовного концерту, де панували контрастно-складові форми з варі-
антністю й переформуванням тексту, з ознаками антитетичного й синоніміч-
ного паралелізму. Якнайяскравіше ці особливості ілюструють такі до сьогодні 
широковживані в канонічній практиці твори композитора, як «Многолетие 
малое» та «Ис полла эти деспота». Обидва за традиціями світської творчості 
можна класифікувати як одночастинні мініатюри у формі періодів із рисами 
наскрізного розгортання. Їхня структура ґрунтується на розвитку початкової 

16 Перші такі твори з’явилися на початку 1780-х років — чотириголоса «Херувим-
ська» № 1 (видано 1782 року) і триголоса «Да ісправится молитва моя» № 1 (видано 
1783).

17 Одна з перших ґрунтовних оцінок цих піснеспівів належить О. Преображенсько-
му [див.: Преображенский А. Д. С. Бортнянский (К 75-летию со дня его смерти)].

18 Вони є складовою доробку перших десятиліть XIX ст. (відомості про них від-
сутні в «Реєстрах творів Бортнянського» 1796 й 1804 років; майже всі надруковані 
1822). Винятком є тропар «Ныне силы небесныя» (Мі-бемоль мажор), написаний 
1784, виданий 1810 року.

19 З-поміж них наспіви «Слава и ныне», «Дева днесь» и «Помощник и покрови-
тель» взято з обиходних синодальних видань 1772 року, а «Чертог Твой» і «Ныне 
силы небесныя» № 2 мають безпосередню спорідненість із мелодіями українських 
ірмологів XVIII ст.
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поспівки. У чотириголосому «Многолітті» — це секвенційність, що перерос-
тає у вільний розспів із характерним вияскравленням партій альта й тенора 
в другому реченні. Цей розспів, хоча й видається простим варіюванням визна-
чальної секундової поспівки, водночас має зв’язок із монодійною традицією 
мелізматичного розспіву, завдяки введенню якого створюється досить масш-
табна хвиля динамічного наростання й укрупнення структурних одиниць:

У триголосому «Ис полла…» простежуємо дію того самого принципу. 
Тематичне ядро-поспівка ґрунтується на досить рухливій, пластичній у 
своєму розгортанні мелодії, терцієве дублювання якої має українські дже-
рела розспіву. На відміну від «Многоліття», унаслідок активнішого прояву 
розспівних джерел у початковій фразі (перший двотакт), композитор не 
застосував розцвічення в другій частині структури, зберігаючи двотактове 
фразування: 
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Натомість заключний двотакт можна сприймати як своєрідну коду вна-
слідок рельєфного метроритмічного укрупнення та переходу в тональність 
домінанти, що емоційно підкреслює загальний образний план:

Тематика більшості аранжувань та авторських канонічних творів Д. Борт-
нянського засвідчує тяжіння композитора до прославної сфери. Ця прослав-
ність — особлива, досить віддалена від офіціозно-віватних джерел, що інколи 
трапляються в домінуючому для митця жанрі хорового концерту. Зокрема, 
сенс релігійно-містичної змістовності молитви «Достойно есть» (авторська 
ремарка — «Величественно») розкривається в стриманій заглибленості лі-
ризму. І тільки іноді трапляються в піснеспіві зовнішньо проявлені хвилі екс-
татичного тріумфу (текст «Мати Бога нашого» в першій частині й динамічна 
хвиля на «Бога Слова рождшую, сущую Богородицу» в другій). Хоча ця ком-
позиція належить до гомофонно-гармонічного (що найяскравіше простежу-
ється в чіткій гармонічно-функційній організації басової і тенорової партій), 
а не монодичного стилю, тут цілком рельєфно діють чинники специфічної 
канонічно-співацької просодичності, інтонації розспівної мови (переважають 
пощаблеві секундові ходи, поєднані з псалмодійніми за типом зворотами):

Цікавим є структурування піснеспіву, що виникає на основі досить оригі-
нальної адаптації законів розспівності: ритміка створює ефект систематичної 
зміни — насичення й розрідження — звукового простору з уповільненням руху 
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в закінченнях півстрофи та строфи. Це враження дедалі посилюється, адже 
музичний текст переважно структуровано як неквадратні побудови (часом до-
сить широкого дихання). Найрельєфнішою ілюстрацією дії цього принципу є 
заключна фраза піснеспіву («Тя величаем»), що на рівні виявлення джерел дра-
матургічного плану спрямовує до заключних «Алілуй»20 у «Херувимських»:

Ладова паралельно-перемінність, поєднана з терцієво-секстовим, що ча-
сом створює враження стрічковості, голосоведенням у провідних партіях (це 
здебільшого сопрано/дискант, альт), приводить до типового ефекту плавного 
«розливу» музичної тканини, характерного і для стилістики давніх церков-
них розспівів, і для фольклорної кантово-псальмової мелодики. Навіть засто-
совані імітації в другому періоді не можна характеризувати як поліфонічні, 
швидше, цей прийом відтворює антифонні джерела криласного співу:

Усі зазначені риси були значним поступом в українській церковно-музичній 
традиції, знаменуючи новий етап стильового синтезу, що розгорнувся або став 
імпульсом для пошуків, проте переважно російських композиторів XIX ст.

20 Тут і далі назву «Алілуя» уніфіковано за сучасним правописом [Ред.].
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Радикальним підсумком нових ідей у царині культового співу стала дво-
голоса «Літургія придворного наспіву»21, видана 1805 й двічі перевидана про-
тягом 1814—1816 років у Санкт-Петербурзі. Після вражаючих досягнень у 
його хорових концертах, усталеного й характерного для придворного співу 
оперування хоровим багатоголоссям і хоровими пластами, стилістичної смі-
ливості, цей твір виявляє не менш дивовижне осягнення можливостей про-
стого криласного співу, виконуваного звичайними псаломщиками22.

Хоча двоголосу «Літургію» було задумано для певного піднесення співо-
чого стилю в Росії, вона, безсумнівно, відіграла значну роль і для українсько-
го богослужбового співу наступних періодів, ставши для всієї країни взірцем 
криласного служіння. Щобільше, її співали за царювання Олександра І в буд-
ні в придворних церквах23.

Цей цикл, написання якого було зумовлене суто прикладною метою, 
суттєво вирізняється з-поміж доробку Д. Бортнянського, навіть серед його 
творів на літургічні тексти. Композиції, порівняно з літургіями українських 
авторів попереднього періоду, властиве істотне збільшення кількості співо-
чих частин. До циклу входять «Велика» й «Мала» єктенії, «Єдинородний 
Сине», «Мала єктенія», «Вхідне» («Прийдіте, поклонімся»), «Господи, спаси 
благочестивия», «Трисвяте», «Прокимен воскресний» і «Алілуя» першого 
гласу, піснеспіви до і після Євангелія («Оспів Євангелія»), «Сугуба єкте-
нія», «Єктенія про оголошених», «Херувимська пісня», «Прохальна єктенія», 
«Отця і Сина», «Отче наш», «Єдин свят», «Причасний воскресний» («Хвалі-
те Господа з небес»), «Після виносу святих дарів» («Благословен грядий»), 
«Після причастя» («Видіхом світло істинне»), «Мала єктенія», «Після заам-
вонної молитви» («Буди ім’я Господнє»), «Відпуст», «Многоліття», «При-
часні седмичні»24, «Прокимни недільні»25, «Прокимни седмичні»26. До того 

21 Придворний наспів сформувався на основі різних співочих традицій, зокрема 
українських (терцієві втори, функційність баса, властиві партесному концерту). Він 
досить простий, близький до псалмодії (речитативу), дво-, чотириголосий (основна 
мелодія — у верхньому голосі). Навіть співочі книги, зокрема й видання Ф. Львова, 
ґрунтуються на принципах ірмологіона — поєднання в одній книзі необхідних пісне-
співів денного, тижневого та річного кола.

22 Автор перевидання «Літургії» (початок ХХІ ст.) Л. Ігошев засвідчує наявність 
двох редакцій; до того ж друга — більш спрощена.

23 Аналогічні стильові тенденції притаманні також триголосій «Обідні» Д. Борт-
нянського (семичастинна). Стилістику цього твору, де переважає терцієво-секстовий 
виклад у верхніх голосах із супровідною роллю баса, також зорієнтовано на можли-
вості сільських та містечкових церковних хорів.

24 Для понеділка — «Отворяй ангели Своя духи», для вівторка — «В пам’ять віч-
ну», для середи — «Чашу спасіння прийму», для четверга — «Во всю землю», для 
п’ятниці — «Спасіння сотворив єси», для суботи — «Радуйтеся, праведнії».

25 Другого гласу — «Кріпость моя», третього — «Співайте Богу нашому», чет-
вертого — «Яко возвеличишася діла Твої», п’ятого — «Ти Господи, збережеш ни», 
шостого — «Спаси, Господи, люди Твоя», сьомого — «Господь кріпость людям своїм 
дасть», восьмого — «Помолітеся і воздайте Господу Богу нашому».

26 Для понеділка — глас четвертий «Отворяй ангели Своя духи»; для вівторка — 
глас сьомий «Возвеселиться праведник»; для середи — глас третій «Звеличить душа 
моя Господа»; для четверга — глас восьмий «Во всю землю»; для п’ятниці — глас 
сьомий «Возносіте Господа»; для суботи — глас восьмий «Веселітеся о Господеві».
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ж важливо не тільки долучення до усталеної структури авторських цик лів 
найрізно манітніших прокименів і причасних різних гласів, але й називання 
частин за їх ритуальною функцією. Зауважмо, що одне й друге ні до Д. Борт-
нянського, ні після нього в авторських «Літургіях» не траплялося. 

Обраний тип викладу — двоголосся — є чи не найяскравішою особливістю 
цієї «Служби Божої», оскільки безпосередньо респондує з традиціями крилас-
ного гласового співу й зумовлює стилістичні обмеження27. Відмовившись від 
характерного хорового викладу, композитор свідомо обмежив себе у створенні 
різноманітних виразових ефектів задля зосередження на текстово-змістовому 
аспекті, що для недосвідчених у хоровому мистецтві церковних співаків мало 
першорядне значення. Це насправді означає глибоке осягнення сутності на-
родного й церковного розспівного мистецтва з традиційним для них опертям 
на мелодичне (горизонтальне) поступальне розгортання музичної тканини й 
дихання, зумовлене характером цього руху й цілком підпорядковане каноніч-
ному текстові; визначення голосоведення мелодичними функціями й підпоряд-
кування їм гармонічних чинників28. Отже, Д. Бортнянський надав живого зву-
чання давньому так званому строчному співу і глибше — традиціям знаменного 
розспіву (цьому сприяла й виняткова діатонічність усіх піснеспівів29). Водночас 
зазначені особливості надають виразної самобутності всьому циклові на рівні 
формотворення й стилістики, забезпечуючи особливу стильову єдність і — в 
контексті богослужбової творчості того часу — досить сміливу оригінальність.

Щодо типів розспівів, які трапляються в «Літургії», варто констатувати 
цілковиту свободу поєднання псалмодійності та простих різновидів меліз-
матики (переважно в заключних епізодах). З певним застереженням можна 
стверджувати, що в «Літургії» панують прості форми мелодичного розгор-
тання з домінуванням псалмодійного типу (причому «суцільна» терцієвість 
двоголосого викладу, що засвідчує наявність українських традицій, досить 

27 Таке обмеження було істотним стильовим і виконавським чинником, адже 
більшість літургічних творів (і цей також) митець написав, розраховуючи на перше 
виконання Придворною співочою капелою. Отож, надзвичайно багатий тембраль-
ний спектр великого хору (що забезпечувався взірцево вишколеними дзвінкими го-
лосами хлопчиків-дискантів, м’якими альтами й тенорами, глибокими, «оксамито-
вими» басами) певним чином було відтворено у двоголоссі. Цікавим є питання про 
збереження динамічної палітри у звичному для колективу діапазоні від витонченого 
піанісимо до «громогласного» фортисимо. Натомість вишколеність співаків у філі-
руванні звука та плавності динамічних переходів видається ідеальним підґрунтям 
для двоголосого співу такої стилістики.

28 Більш ніж через півстоліття до цього принципу звернувся О. Кастальський 
(твори кінця ХІХ — початку ХХ ст.), що сучасні мистецтвознавці охарактеризували 
як сутнісне досягнення російського хорового церковного мистецтва.

29 На цьому особливо наголошує автор передмови до перевидання «Літургії» Л. Іго-
шев, зазначаючи, що за простої і навіть примітивної фактури (превалює рух паралель-
ними терціями) подекуди гармонічна сміливість не властива періоду виходу у світ по-
яви видання: «Так, завдяки відсутності альтерації, у піснеспіві “Единородный Сыне” 
на слова «распныйся же, Христе Боже» з’являється мінорна домінанта в мінорі. Що-
більше, у ряді випадків, незважаючи на бідність фактури, чітко простежується послі-
довність I — VII натуральний — I (у мінорі). Такі предтечі натуральноладової гармонії 
“кучкістів”, що добре відповідають духові давніх розспівів, видаються надзвичайно зух-
валими на початку ХIХ століття» [тут і далі переклад із російської Н. Костюк. — Ред.].
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нейтральна: у розспівах вона посилює мелодичність, у псалмодійних фраг-
ментах — не порушує принципу псалмодійності); псалмодійні «репетиції» 
поєднані з пощаблевим рухом, подекуди перемежованим терцієвими стриб-
ками у верхньому голосі та кварто-квінтовими ходами в нижньому: 

Саме ця простота зумовлює легкість і невимушеність музичної тканини 
кожної частини й водночас дозволяє запобігти одноманітності чи виникнен-
ню враження статики. 

На рівні драматургії циклу цей принцип спрацьовує у своєрідному ви-
окремленні деяких частин із загального типу розгортання, серед яких:

а) «Алілуя» першого гласу (що, утім, майже буквально повторює текст 
попереднього прокимену того самого гласу):

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

86

б) насичена розспівами, традиційно найрозгорненіша в циклі за формою 
«Херувимська пісня»30:

в) «Причасний воскресний», мелодично-структурний каркас якого, ціл-
ком збігаючись із «Херувимською», надає підстави для розуміння ролі 
варіаційно-варіантних тематичних «арок» у цьому творі:

30 Показово, що митець у внутрішньому структуруванні цього піснеспіву вдав-
ся до повторів окремих слів і фраз тексту, що є типовим для партесно-хорової, а не 
монодійно-гласової традиції.
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Не менш цікавим є порівняння спільних рис та особливостей мислення 
Д. Бортнянського у піснеспівах одного жанру різних гласів. Вони виявляють 
той самобутній розвиток, що притаманний монодійній культурі й полягає в 
майже непомітному варіюванні розспівних елементів мелодії, а за умов засто-
сування подекуди перехрещування голосів формує начебто непримітні, але 
важливі «мініколористичні» ефекти31.

Синтезувавши столітній досвід української духовної хорової музики, Д. Борт-
нянський водночас відкрив нові перспективи для духовної твор чості. Най-
улюбленішим жанром митця і, мабуть, найпопулярнішими композиціями в 
концертній практиці ХІХ ст. (поряд із концертами, «Многолетие малым») бу ли 
«Херувимські»32. Усі вони ґрунтуються на сформованій і усталеній в українській 
музиці XVIII ст. традиції строфічного трактування жанру з приєднаною частиною 
«Яко да Царя». Першу з них (Es-dur) було видано 1782 року. Час створення 
останньої (відома за назвою «Царська») не встановлено. Фактура й особливості 
хорової стилістики «Херувимських» свідчать про те, що вони були написані для 
виконання насамперед Придворною співочою капелою — двома криласами (за 
директорства композитора — по двадцять чотири співаки на кожному). Проте їхня 
змістовність дозволяє вести мову про істотну хронологічну дистанцію між першою, 
у якій дослідники відзначають суттєвий прояв сентименталізму в естетиці й 
наявність романсових інтонацій у стилістиці, та «Херувимською» № 7, позначеною 
справжньою богонатхненністю й містичною споглядальністю.

Цей піснеспів, написаний, як і всі інші «Херувимські», у типовій для жанру 
складній двочастинній формі, де споглядально-інтравертивну настроєвість 

31 Про тембрально-стилістичні особливості виконання, традиції та рівень співу 
Придворної капели якнайкраще свідчить відгук такого визначного авторитета в галу-
зі оркестрової колористики, як Г. Берліоз (1847). Прослухавши «Літургію» з одним із 
концертів Д. Бортнянського, він був шокований: «Одного разу, коли її імператорська 
величність княгиня Лейхтенберзька вшанувала мене, запросивши прослухати в Санкт-
Петербурзькій придворній церкві обідню, що виконувалася для мене, я мав можливість 
скласти уявлення про ту дивовижну впевненість, з якою ці, залишені напризволяще, 
півчі модулювали з однієї тональності в іншу; переходили від повільних темпів до швид-
ких; бездоганно дотримувались ансамблю навіть під час виконання ритмічно вільних 
речитативів і псалмодії. Вісімдесят півчих, одягнутих у нарядні костюми, розташовува-
лися обабіч вівтаря двома рівними за складом хорами, обличчям один до одного. Задні 
ряди займали баси, перед ними — тенори, а попереду тенорів — діти: альти й сопрано. 
Усі вони стояли непорушно, понуривши погляд, чекаючи в повній тиші моменту, коли 
їм слід було починати. За цілком непомітним для присутніх знаком, що подав, безсум-
нівно, хтось із заспівувачів, вони почали співати один із найбільших восьмиголосих 
концертів Бортнянського. У цій гармонічній тканині чулися такі переплетення голосів, 
що уявлялися цілком неймовірними; чулися зітхання і якісь невизначені ніжні звуки, 
схожі до звуків, що можуть уявитися; час від часу лунали інтонації, за своїм напружен-
ням нагадуючи крик душі, що здатний пронизати серце й перервати стиснене дихання 
в грудях. А відтак усе завмирало в безмежному повітряному decrescendo; здавалося, що 
це хор ангелів, які підносяться до небес і зникають поступово в повітряних емпіреях» 
(Цит. за: Дом. Hector Berlioz про хор придворної капелії в Петербурзі та про Бортнян-
ського // Артистичний вісник. — 1905. — Зошит 5. — С. 54, 55.).

32 Саме цим зразкам жанру було присвячено перші рецензії на виконання (див.: 
[Б. а.] Заграничные новости. Исполнение Херувимской Бортнянского в Париже // 
Отечественные записки. — 1850. — Т. 73. — № 12. — С. 346, 347).
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масштабної строфічної першої частини протиставлено гімнічній у другій та 
тріумфальній у коді («Алілуя»). Музична тканина першої частини створює 
враження живої, безпосередньої «пульсації» енергії у прихованих просторово-
фактурних зіставленнях, перемінності фактурного розрідження й згущення, 
що вирізняє із загального тла певний голос:

Тому, за суцільного чотириголосся, неначе мимоволі виникають — за анало-
гією до ансамблевих епізодів хорових концертів — тембральні перегукування, до 
того ж виразніші при застосуванні педалі в якомусь із голосів у першій частині

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

89

та цілковитого «виключення» партій тенорів і басів у досить масштабному 
реченні «ангельскими невидимо…» із другої частини твору «Яко да Царя». 
Партитура «Херувимської» № 7 у своїй щедрій варіантності мелодичного 
розгортання голосів виявляє також активність монодійних джерел і підголос-
кової поліфонічності, віддаленої від західних поліфонічних зразків:

Найістотніший контраст композиції «Херувимської» традиційно прояв-
ляється на межі першої та другої частин, де зіставлено містичну споглядаль-
ність ритмічно «розосередженого» простору й екстатичну величність, мож-
ливо, навіть лапідарного початку «Яко да Царя»:
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У цій частині композитор удався до доволі нетипового, навіть для його му-
зики, прийому — він використав у другому реченні винятково тембри дис-
кантів і альтів, що теж засвідчує його бажання максимально підпорядкувати 
невимушене мелодико-фактурне розгортання примату сакрального тексту 
(«ангело гласність» суто дитячих голосів у цьому епізоді безпосередньо асо-
ціюється з образним сенсом тексту «ангельскими невидимо»). До цієї знахід-
ки митець дійшов поступово: а) уже в першій і другій «Херувимських» цей 
склад використано в типово-концертних «Алілуях»:

поліфонічних імітаціях і ансамблевих зіставленнях «Яко да Царя» третьої та 
четвертої: 
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Найближчим за стилістикою та драматургічним вирішенням є «ангелогласний» 
епізод шостої, утім, він не досягає масштабів сьомої:

Саме «Херувимська» № 7 з-поміж інших зразків жанру в доробку Д. Борт-
нянського здобула виняткову популярність як у церковних богослужіннях, 
так і в концертній практиці. Її незмінно брали до репертуару провідні цер-
ковні хори Російської імперії, особливо ефектно демонструючи образність і 
стилістику твору під час закордонних турне. 
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На межі кантатного жанру й канонічної творчості в доробку Д. Борт-
нянського — гімни, що стали популярними як вид офіціозного славослов’я. 
Гімни Д. Бортнянського пов’язують із замовленнями членів масонських лож 
і високомистецьким виявом концепції «нової релігії», поширеної в освічених 
колах суспільства. Серед цих творів — «Предвечный и необходимый» 
на слова Ю. Нелединського-Мелецького, «Гимн Спасителю» на слова 
Д. Хвостова. Найвідомішим був гімн «Коль славен наш Господь в Сионе» 
(1810), написаний на текст М. Хераскова33, який невдовзі став музичним 
символом загальнодержавного значення і який, незважаючи на масонські 
джерела, активно використовувала російська православна церква в численних 
маніфестаціях:

Серед українських композиторів, діяльність яких певною мірою вплинула 
на подальші процеси в богослужбовому мистецтві — С. Дегтярьов і С. Дави-
дов. Обидва митці, виховані в традиціях класицизму (навчались у Дж. Сар-
ті), у своїй церковній творчості відтворили закономірності цього стилю та 
окремі імпульси сентименталізму й романтизму. С. Давидов, навчаючись 
у Придворній співочій капелі, у п’ятнадцятирічному віці звернувся до бого-

33 М. Херасков — письменник, дійсний статський радник. Походив із роди-
ни валаських (молдавських) бояр. 1751 року закінчив Петербурзький сухопутний 
шляхетський корпус. У 1760—1762 роках видавав журнал «Полезное увеселение», 
у 1773 — «Свободные часы». Протягом 1763—1802 років працював директором (із 
перервами), згодом — куратором Московського університету. Представник класи-
цизму та сентименталізму. Серед творів — епічні поеми «Плоды наук» (1761), «Рос-
сияда» (1779), «Владимир Возрожденный» (1785), «Царь, или Спасенный Новгород» 
(1800); романи «Нума Помпилий, или Процветающий Рим» (1768), «Кадм и Гармо-
ния» (1786); п’єси: трагедії «Пламена» (1765), «Борислав» (1774), «Освобожденная 
Москва» (1798); комедії «Безбожник» (1761), «Ненавистник» (1774). Масонським 
впливам у його творчості приписують зацікавленість питаннями етики й просвіти. 
Будучи віце-президентом Берг-колегії (1770—1775), познайомився з М. Новиковим 
(брат останнього — М. Трубецькой — був головою масонської ложі Москви), з яким 
одночасно вступив до масонської ложі.
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службових жанрів (приблизно 1792 року)34. Ці композиції виконувалися на-
віть у присутності членів імператорської родини. Після закінчення навчання 
в Дж. Сарті (1802) композитор35, увійшовши до кола провідних інтелекту-
алів Санкт-Петербурга, зблизився з Д. Бортнянським. Йому належить повна 
чотириголоса «Літургія Іоанна Златоустого» (близько 1800; видана коштом 
Капели 1840 року) й окремі богослужбові піснеспіви.

Стилістика цих творів оперує дещо скромнішими, ніж у царині його ду-
ховних хорових концертів, ресурсами, хоча, природно, безпосередньо спорід-
нена з ними. Так, у «Слава и ныне. Единородный» С. Давидов застосував 
злиття двох сусідніх у структурі «Літургії» частин, вочевидь, прагнучи поси-
лити ефект наскрізного плину музичного матеріалу. Він також відійшов від 
типових ритмічно-просодичних узгоджень, доволі активно використовуючи 
імітаційні елементи, що до певної міри мелодизує фактуру:

Ці засоби композитор не тільки використав у наступній частині — «Единород-
ный», але й поглибив завдяки мелодизації ліній дискантів, альтів та частково басів:

34 «Каталог певческой ноты» за 16 січня 1793 року називає п’ять духовних кон-
цертів С. Давидова. На сьогодні втрачено — двохорні «Аминь. Господи, помилуй» 
і «Слава Отцу и Сыну», що, очевидно, є не концертами, а номерами з «Літургії», а 
також чотириголосі «Гласом моим ко Господу» і «Твоё славим успенье».

35 На той час С. Давидов був автором популярних театральних творів — балетів 
«Увенчанная благость» (1801) і «Жертвоприношение благодарности» (1802), ре-
дактором партитури й автором уставних номерів до опери «Дніпровська русалка» 
Ф. Кауера (постановка 1803 року). У 1805 році написав музику опери на лібрето 
Н. Краснопольського «Лєста, дніпровська русалка».
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Крім того, С. Давидов використав типовий для концертів прийом — у се-
редньому розділі частини виокремив тріо альта, тенора й баса. Він (прийом), 
з одного боку, центрує загальну драматургію (також унаслідок динамічно-
го контрасту — piano витримано впродовж усього епізоду), а з другого, — 
посилює загальну концепцію виразним ліризмом:

Досить сміливу для свого часу концепцію внесення наскрізного розвитку у 
формотворення літургійного циклу С. Давидов продемонстрував у «Милости 
мира» — поодинокому зразку розспіву цього фрагмента в тогочасній літургій-
ній музиці. Тут поєднано тексти традиційних «малих» піснеспівів — «Милость 
мира», «И со духом Твоим», «Имамы ко Господу», а також — «Достойно 
и праведно есть», «Благословен грядый», «Тебе поем» та проголошення 
«Аминь». Досить складне (щодо узгодження традиційних стилістичних 
опор) поєднання богослужбових фрагментів вимагало віднайдення певного 
спільного чинника, який сприяв би цементуванню загальної форми. Гнучко й 
драматургічно ефектно скомбінував композитор стандартні цезури між цими 
розділами з наскрізним інтонаційним розвитком, інколи згладжуючи межі 
між частинами, а подеколи, навпаки, удаючись до виразних цезур:
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Цементуванню форми допомагає дотримання канонізованих темпових 
узгоджень — контраст швидкого темпу (Allegro) й динаміки в центральному 
розділі надзвичайно рельєфно відтінено початковими та заключною части-
нами (Andante, piano). Унаслідок цього сформовано ознаки загальної тричас-
тинності з кульмінаційною центральною частиною («Свят, свят, свят» і 
«Благословен грядый»):
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Ці два фрагменти «Літургії», що 
загалом демонструють перенесення 
засад концертності (у площині інтона-
ційності й мелодики, формотворення й 
драматургії) у сферу прикладної бого-
службової музики, засвідчують продов-
ження традицій української церковно-
музичної літератури XVIII ст., на 
противагу впроваджуваним Священ-
ним Синодом суворим стилістичним 
обмеженням.

Діяльність С. Дегтярьова36 — 
кріпосного графа М. Шереметє-
ва — протікала в Москві. Здобувши 
ґрунтовну освіту (відвідував лекції 
в Московському університеті, брав 
уроки в Дж. Сарті), він писав цер-
ковні твори переважно для знамени-
тої капели Шереметєвих (датування 
відсутнє). Його стиль у цьому жанрі 
яскраво репрезентують причасний 
вірш на Вознесіння Господнє «Взыде 
Бог в воскликновении» та догматик 

«Вышнюю небес». Обидві композиції мають чітку орієнтацію на стилістику 
хорових концертів попередньої епохи з типовим дотриманням класичної гар-
монії, ритміки та усталених принципів формотворення, де головну роль віді-
грають фактурні контрасти (згущення, розосередження, зокрема зіставлен-
ням ансамблевих епізодів і tutti). Так, початок першого із зазначених творів 
розгортається саме на основі таких прийомів:

36 Про роль С. Дегтярьова в музичній культурі Російської імперії свідчить той 
факт, що він є автором першої ораторії «Минин и Пожарский, или Освобождение 
Москвы» (1811).

С. Дегтярьов
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Щоправда, жанр причасного вірша значно обмежує масштаби двочастин-
ної композиції: перша її частина, що охоплює 25 тактів, розгортається 
фактично як єдина динамічна хвиля. Інтонаційний матеріал другої частини 
твору (22 такти) розвивається як розспів слова «аллилуйа», що наближує її 
не так до концертів, як до типових структур «Херувимських». Розцвічений 
небуквальними імітаціями, він не є контрастом першій частині — тут 
природно панує тріумфальність:

Композиція «Вышнюю небес» цілком асоціюється з хоровим концертом: 
чотири її частини своїми темповими й фактурними співвідношеннями 
відтворюють закономірності цього жанру. Надзвичайно виразними є кілька 
тріо-епізодів, стилістика яких виявляє впливи сентименталізму й дещо 
близька до образності концертів А. Веделя:
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У заключній частині С. Дегтярьов застосував чи не найбільше насичення 
хоровими контрастами — початковий октавний унісон переливається у два 
тріо (антифонне зіставлення дискантів і альтів та тенорів і басів):

Заключне tutti, утверджуючи тріумфальний настрій, має досить 
цікавий нюанс. Повторюючи останню фразу тексту з істотним мелодико-
ритмічним оновленням за зміни темпу зі швидкого на повільний, композитор 
досягнув ефекту певного акустичного відлуння й навіть інтравертного 
самозаглиблення:
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Отже, і доробок С. Дегтярьова, 
і богослужбові твори С. Давидова 
паралельно побутували в церковно-
музичній царині протягом першої 
чверті ХІХ ст. і реально засвідчували 
потужність українських стильових 
джерел навіть за антагоністичних ад-
міністративно-державних наста нов, 
послідовно культивованих у церков-
ному мистецтві Російської імперії.

Наступний етап розгортання 
української богослужбово-музичної 
традиції припав на період, репре-
зентований такими контрастними 
стильовими площинами, як спадок 
М. Вербицького й П. Турчанінова, 
І. Лаврівського й Г. Львовського.

Стильові традиції церковного 
співу кінця XVIII — початку ХІХ ст. 
досить рельєфно виявляються в бого-
службовій творчості протоієрея, ком-
позитора, регента й учителя співу 

П. Турчанінова37, який належав до найяскравіших апологетів Д. Бортнянського. 
Перебуваючи під його безпосереднім впливом, П. Турчанінов отримав за півро-
ку до смерті Д. Бортнянського доручення підготувати до видання твори дирек-
тора Капели (публікація почалася 1825 року). Успішно виконавши завдання, він 
згодом був членом багатьох комісій із видання церковно-музичних творів. 

Як і Д. Бортнянський, П. Турчанінов активно брав участь у проектах, 
спрямованих на подальшу уніфікацію церковного співу в Російській імперії, 
що провадилася з офіційно декларованою метою — виключення із церковного 
вжитку практики співу за рукописними джерелами. Зокрема, 1830 року було 
опубліковано «Круг простого церковного пения, здавна употребляемого при 
Высочайшем Дворе», підготовлений П. Турчаніновим і Ф. Львовим. Але те 
саме правило поширювалося й на його власну музику. Так, хоча ще 1816 року 
його твори Д. Бортнянський санкціонував до друку, тільки Указом від 18 трав-
ня 1831 року вони були дозволені до застосування під час богослужінь. 

У доробку композитора провідну роль відігравали аранжування давніх 
церковних розспівів — грецького, болгарського та київського. Серед них 

37 Син київського священика, вихованець Київського народного училища, П. Тур-
чанінов служив полковим півчим у хорі генерала Леванідова. Здобувши музичну 
освіту в Дж. Сарті (Санкт-Петербург) й А. Веделя (Київ і Харків), керував хорами 
в Києві (хор Теплова) й Севську. 1803 року прийняв сан священика. У 1809 році 
був викликаний до Петербурга (в Гатчину) і призначений регентом митрополичого 
хору, у 1827 — учителем співу Придворної капели. Входив до складу різних комісій 
із розробки та видання духовних музичних творів. Протягом 1833—1841 років слу-
жив також протоієреєм у церкві Мармурового палацу в Санкт-Петербурзі. Написав 
багато творів для Троїце-Сергієвої пустині.

П. Турчанінов
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особ ливо вирізняються ірмоси Великого четверга й Великої суботи, піснеспі-
ви «Тебе одеяющагося», «Да молчит всякая плоть», тропарі, приспів «К Тебе 
утреннюю». У цій галузі митець оперував типовими для його епохи засобами, 
дотримувався усталених ідей. Інтонаційний контур провідного голосу компози-
тор намагався зберегти повністю, що явно виказувало опертя на обиходні зразки. 
Він тільки подекуди допускав редагування мелодії наспіву (переважно розта-
шованої в партії альта, рідко — баса), доповнюючи його альтерацією, усталюючи 
метроритміку за класичними нормативами тощо. Водночас його аранжування 
характеризуються поглибленням величності в настроєвій палітрі, зберігаючи 
дух простоти, притаманний українському партесному стилю. Застосування ши-
рокого розміщення голосів сприяло усамостійненню їхньої тембральності.

Серед власних творів П. Турчанінова — тріо «Да исправится», хори «Во-
скресни, Боже, суди земли» (близький за стилем до музики А. Веделя), «Херу-
вимські», задостойники на двунадесяті свята, «Літургія Іоанна Златоустого» 
(До мажор) і «Литургия преждеосвященных даров»38. У порівнянні з аран-
жуваннями їхня стилістика дещо вільніша, що виявляється в тяжінні до роз-
логих форм («Херувимські», «Воскресни, Боже»), хоча трапляються й хорові 
мініатюри у формі періоду («С нами Бог»). Інтонаційно-фактурною опорою 
цих композицій є типова для української церковної музики терцієво-секстова 
втора, що майже не порушується й набуває значення провідного принципу ан-
самблевого голосоведення, як це було в кантово-псальмовому пласті.

Характерним зразком музичного мислення П. Турчанінова є піснеспів 
«С нами Бог» (подобен «Благодатный дом»):

Специфічний колорит цього твору, близький українській традиції, зумовлю-
ється як згаданими терцієво-секстовими вторами, так і наскрізною плинністю 
верхніх голосів, досить вільною ритмікою та паралельно-перемінною ладовістю.

38 1856 року, після смерті П. Турчанінова, його твори видано в чотирьох книгах. 
Вони мали надзвичайну популярність, були перевидані у п’яти книгах під редакці-
єю О. Кастальського (М., 1905—1906). Окрім того, О. Турчанінову належить кілька 
літературних творів — «Уведомление [о выполненных и изданных им переложений 
произведений Бортнянского]» (див.: Отечественные записки. — 1825. — Ч. ХХIV. — 
Кн. LXVI); «Об издании концертов г. Бортнянского, переложенных для фортепиано» 
(див.: Благонамеренный. — 1825. — Ч. ХХІV. — № ІХ; Русский инвалид. — 1825. — 
№ 62, 141); «Автобиография» (див.: Домашня бесіда. — 1863. — № 2—6). 
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У масштабніших композиціях митець удався також до ширшого поскла-
дового розспівування тексту, що, утім, не порушило просодії «Яко да Царя» 
з «Літургії»: 

Ті самі елементи створюють ефект наскрізно-фразового широкого дихан-
ня (тим паче, якщо текстові звороти не розспівуються кілька разів) і втриму-
ють піснеспів у межах канонів монодійної традиції:

Значний інтерес викликають «Херувимські» П. Турчанінова, де гіпотетично 
мав би рельєфно проявлятися вплив стилістики цього жанру, широко опрацьо-
ваного Д. Бортнянським. Але насправді тут простежується певний усталений 
модус інтонаційно-фактурного розгортання, зумовлений пощаб левістю руху, 
неквапливістю мелодичного розвитку (з типовою повторюваністю зворотів по-
етичного тексту), варіаційно-варіантним строфічним формо творенням тощо. 

Зберігаючи усталене структурування, композитор іноді, скажімо, у «Хе-
рувимській» № 5, удавався до використання початкового тематизму в частині 
«Яко да Царя» й переносив ефект оновлення музичного матеріалу на коротку, 
але справді кульмінаційну, унаслідок використання цього прийому, коду:
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Насправді цей тематизм уже було використано в третьому реченні другої 
частини, але через рідкісне для П. Турчанінова застосування прийому згу-
щення фактури в дискантів і тенорів та нетипову для цього фрагмента пісне-
співу динаміку він не сприймається так, як у коді:
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Творчість П. Турчанінова набула значного поширення внаслідок насампе-
ред доступності для виконання (хоча й тут було використано досить розвине-
ні модуляційні плани й елементи імітаційної поліфонії, перехрещення голосів 
та іноді несиметричну ритміку) і мала в жанрі аранжувань обиходних наспівів 
певний вплив на стиль, культивований у церковних творах О. Львова, М. По-
тулова й Д. Соловйова, хоча творчість цих композиторів визначалася парадиг-
мою австро-німецької гармонії та формотворення. Можна стверджувати, що 
П. Турчанінов відкрив новий етап у церковному стилі — за своїм значенням 
перехідний як для російської, так і для української церковної музики на теренах 
Російської імперії (утім, в Україні він фактично тривав до 1890-х, тоді як у ро-
сійській музиці радикальну межу означило виконання й публікація «Літургії» 
П. Чайковського 1878 року). Зумовлювалося це передовсім консервативною 
адміністративно-наказовою системою, упроваджуваною Священним Синодом. 
Так, навіть на початку 1850-х було видано припис, аналогічний за змістом ука-
зам початку століття. Указ від 20 серпня 1852 року загрожував суворими адміні-
стративними стягненнями (аж до звільнення з посади) регентам, які виконували 
під час богослужінь не дозволені Священним Синодом церковні композиції. 

Увесь цей час певною мірою проявлявся розрив між реальною церков но-
співочою практикою та прагненням зберегти традицію незмінною, максималь-
но законсервувавши звичаї. На рівні Російської імперії цей розрив уособ-
лювали погляди митрополита Філарета (Дроздова) і директорів Придворної 
співочої капели, особливо О. Львова39. Саме він 1848 року, здійснюючи 

39 Для загалом консервативної творчості О. Львова характерною була опора на засоби 
німецької класичної музики. Проте він одним із перших серед російських композиторів 
надав важливої ролі просодії, якій підпорядковував гармонічно-інтонаційні властивості 
своїх піснеспівів, уникав повторення слів і фраз (типових раніше, скажімо, для «Херувим-
ських») та використання поліфонічно-імітаційної фактури. Він ініціював гармонізацію 
піснеспівів придворного обиходу, яку 1858 року завершив Г. Ломакін за участі П. Ворот-
никова. Стиль цих опрацювань викликав дискусію між О. Львовим і московським архі-
мандритом Феофаном. Так, у листі до Синоду від 8 лютого 1850 року останній заперечував 
давність рукопису, на який спирався О. Львов у роботі над обиходом; а також констатував 
неприйнятність застосовуваної ним стилістики (зокрема, скорочення мелодій на зразок 
придворного розспіву) для опрацювань російських джерел. Аналогічні позиції обстоюва-
ли М. Глинка [серед його творів, написаних до того періоду, — шестиголоса «Херувимсь ка» 
часів його діяльності в Придворній капелі (цю композицію він вважав невдалою); наближе-
ні до діатонічної ладовості «Єктенія», «Літургія» та тріо для чоловічих голосів «Да испра-
вится» 1855 року], князь В. Одоєвський (прихильник консонантних звучань, притаманних 
криласному виконавству, він заперечував привнесення будь-яких дисонансів у церковний 
спів) та О. Львов [був автором брошури «О церковных хорах и несколько слов о правилах 
сочинения гармонического пения» (СПб., 1859)]. З теоретичними позиціями останнього 
погляди М. Глинки й В. Одоєвського споріднює хіба що розуміння домінуючого значення 
текстової основи та заперечення контрапунктних засобів у церковному стилі.
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аранжування гласових мелодій, запо-
чаткував використання не синодаль-
них співочих книг, а інші рукописи, що 
походили з різних місцевостей (згідно 
з Указом від 13 вересня 1848 року). 
У його доповіді про новий обиход (відо-
мий як «Обиход» Бахметьєва — Льво-
ва) перед спеціально організованою 
митрополитом Філаретом комісією 
йшлося про недоцільність використан-
ня місцевих розспівів у чотириголосо-
му перекладенні як повсюдних взірців, 
а особливо — у Москві.

Безсумнівно, на українську цер-
ков но-музичну творчість мала вплив 
стилістика не тільки Д. Бортнян-
ського, але й поміркованіших у своїх 
стильових орієнтирах композиторів 
(скажімо, П. Турчанінова, Г. Львов-
ського). Та навіть у межах церковної 
системи Російської імперії фактично 
не усталилися в репертуарі церков-
них хорів України твори М. Глинки, 
П. Воротникова чи Г. Ломакіна40, або ж М. Бахмєтьєва чи М. Виноградова41; 
згодом — М. Афанасьєва, А. Аренського та О. Гречанінова. Натомість рельєфно 
проявилися впливи того крила національного напряму, який свого часу пред-
ставляв М. Потулов42, а згодом — послідовник М. Балакірева в церковній твор-
чості — М. Римський-Корсаков43 та окремішньо П. Чайковський44.

40 Богослужбовій музиці Г. Ломакіна властиве синтезування деяких рис творчос-
ті О. Львова (співвідношення тексту й музики) та Д. Бортнянського (інтонаційність, 
мелодика, особливості гармонічної мови).

41 В оригінальних творах М. Виноградова відчутно вплив стилістики О. Львова, 
а в аранжуваннях — концепції В. Одоєвського й М. Потулова.

42 Перебуваючи під безпосереднім сильним впливом В. Одоєвського, автор багатьох 
аранжувань церковних мелодій М. Потулов ретельно зберігав їхні наспіви, діатонічність, 
гармонізуючи мелодії тризвуками та їх оберненнями (останній чинник зумовив значну 
одноманітність викладу й загального характеру його обиходних опрацювань).

43 У доробку цього напряму — аранжування давніх розспівів, з-поміж яких виріз-
няються  «Всенощное бдение древних напевов» (1888), тропарі й кондаки князю Воло-
димиру, святителям Мефодію та Кирилові, архієрейське служіння тощо, де їхні автори 
намагалися відтворити свої уявлення про «істинно церковний стиль». Аналогічні ідеї 
розвивали Є. Азєєв, О. Копилов та В. Бірюков. Натомість Ю. Арнольд [«Теория древне-
русского церковного и народного пения» (М., 1880)] і Д. Алеманов [«Гармонизация 
древнерусского церковного пения, знаменного распева, по христианско-византийской 
теории и законам церковного осмогласия» (М., 1898)] культивували у своїх творах ідеї 
візантійської естетико-теоретичної концепції.

44 П. Чайковський у «Всенощном бдении» (1882) наблизився до стилістики по-
тулівського напряму, вершиною якого була творчість О. Кастальського — регента 
Московського синодального училища церковного співу. Утім, найцінніші компози-
ції останній написав після 1897 року.

О. Львов
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І хоча тільки мистецтво Д. Борт-
нянського ознаменувало найвищий 
злет духовно-музичної національ-
ної творчості початку ХІХ ст., ті ж 
імпульси, що проявились у творах 
цього композитора, вплинули на по-
дальший розвиток українського цер-
ковного музичного мистецтва ХІХ ст. 
Так, стандартизацію церковного 
співу було відтворено в навчальних 
програмах Київської академії, де цер-
ковний ірмологійний спів запрова-
джено від 1803 року. Клас «нотного 
та ірмологійного співу» (викладачі в 
різні роки — Й. Ликов, Г. Баранович, 
В. Субжинський, Г. Августинович, 
С. Лобожовський) було відкрито за 
ініціативою настоятеля Братського 
монастиря професора І. Фальков-
ського на підставі Указу 1798 року. 
Відтоді в програмах нотного класу 
Академії були правила для співу нот -
ного «Ірмологіону», піснеспіви «Все-
нічної», антифони та догмати бого-
служінь. Навчальними посібниками 
слугували «Правила нотного та ірмо-

логійного співу» Г. Барановича, «Московський ірмолой простого народного 
співу», «Ірмолой почаївський», «Ірмолой печерського розспіву» та інші, що 
відтворювали тогочасну музичну практику. Утім, на той самий період припадає 
складна й навіть трагічна для української національної церковно-музичної тра-
диції реорганізація Києво-Могилянської академії в Київську духовну академію, 
що тривала до офіційного відкриття цього закладу 28 вересня 1819 року. Після 
перегляду діяльності й розпуску багатьох кафедр протягом 1814—1819 років 
(ректори — Й. Мохов, І. Носков) було остаточно знищено методики викладан-
ня, усталені в Києво-Могилянській академії, обмежено становий контингент 
студентів: за поодинокими винятками, до навчання допускали лише осіб, які 
закінчили духовні семінарії, більшість з-поміж яких були вихідцями зі свяще-
ницьких родин (хоча Статут дозволяв вступ усіх осіб православного віроспо-
відання, що успішно пройшли курс повної класичної гімназії). 

Навіть у час дозвілля було заборонено виконання церковних піснеспівів 
без нот, цілком — гуртовий спів українських народних пісень; припинено таку 
важливу для «спудеїв» XVIII ст. практику, як мандрівна діяльність. Після 
реформи з академічних програм вилучили спів і музично-теоретичні дисци-
пліни, ліквідували нотний клас та оркестр. Унаслідок цього загальний рівень 
хорової культури утримувався тільки в галузі церковного співу. Проте й тут 
унаслідок змін у Статуті (зокрема, що торкалися адміністративного відокрем-
лення від семінарії та училища) до складу хору протягом 1819—1824 років 

П. Могила. Ктиторський портрет 
у центральній частині церкви Спаса 

на Берестові Києво-Печерської 
Лаври (XVII ст.)
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не потрапляли дитячі 
голоси, що спричинило 
помітне звуження ре-
пертуару. Заходи щодо 
обмеження взаємин із 
питомим ук раїнським се-
редовищем спрямували 
виконавсь ку практику в 
суто академічне русло, 
гранично ускладнивши 
зв’язки з фольклорним 
і місь ким побутовим 
музикуванням. Давні 
виконавські традиції в 
цей період культиву-
вали хори Бра тського 
монастиря й Києво-
Печерської лаври. Аби 
завадити втраті самобутніх національних традицій, було підготовлено видан-
ня давніх зразків лаврського літургічно-музичного мистецтва: «Послѣдованіе 
молебных пѣній» (видання Києво-Печерської лаври 1802, 1843, 1877, 1898 
років); «Послѣдованіе благодарственного и молебного пѣнія въ день Рожде-
ства Спасителя нашего Іисуса Христа» (1816) та ін.

Тільки після призначення митрополита Євгенія (Болховітінова) на Київ-
ську кафедру 1822 року в Київській духовній академії поступово почав зрос-
тати рівень освіти. Імпульс до відновлення традицій, як не дивно, полягав у 
негативі. Ідеться про найсерйознішу кризу, що виникла після випуску сту-
дентів 1823 року: академічний хор на деякий час припинив існування (а це 
безпосередньо позначилося на співочому супроводі богослужінь). Усвідом-
люючи негативність такої ситуації, 15 січня 1825 року один з очільників Ака-
демії Мелетій виступив із пропозицією відновити хор. Було оголошено набір 
хористів з учнів «нижчих» училищ. Їх перевели на проживання в академічні 
й монастирські приміщення й надали належне грошове утримання45. 

Натомість поза межами Російської імперії, на периферії Австро-Угор-
щини від початку століття було закладено підвалини, на яких згодом зріс і 
зміцнів український богослужбовий спів. 1805 року Перемишльська гре-
ко-католицька консисторія почала обговорювати питання про поліпшення 
дяківської освіти, хоча навіть 1816 року, коли І. Снігурського призначили 
перемишльським єпископом, тут панували специфічні традиції співу — так 
звані самолівки та єрусалимки46. Новий єпископ, під враженням від хорового 
співу у Віденській греко-католицькій церкві св. Варвари, поступово запро-
вадив досить радикальні новації. Ці зміни, пояснювані потребою піднесення 
авторитетності греко-католицького обряду, були спрямовані на професіо-

45 У період мутації хористи поверталися до училищ.
46 «Самолівка», «самуїлівка», «дяківка», «єрусалимка» — синоніми на означення 

різних проявів певного побутуючого явища.

Бра тський монастир (Київ) ХІХ ст.
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налізацію церковних співаків, що му-
сило сприяти досягненню належного 
рівня супроводження богослужінь. 
Першорядним завданням було за-
безпечення якісної співочомузичної 
підготовки, що мала змінити харак-
тер відправ у греко-католицьких 
церквах регіону. З цією метою 
1 жовтня 1817 року в Перемишлі 
було відкрито «Заведеніє півческо-
учительскоє» (Дяковчительський ін -
ститут), яке 24 серпня 1818 року 
офіційно затвердив цісар Франц ІІ. 
Єпископ Іоанн (Снігурський) до-
зволив навіть безкоштовне навчання 
юних співаків, призначив платню для 
вчителя співу й регента хору, а зго-
дом викупив с. Новосілки, прибутки 
з якого щорічно направляли на утри-
мання двадцяти чотирьох підлітків47. 

Видаються не досить аргументо-
ваними пояснення мистецьких но-
вацій єпископа тільки схильністю 
місцевого кліру до використання 
самолівки. Натомість коректнішим є 
погляд на її форми на початку ХІХ ст. 

як на певний занепад колишніх традицій. Спираючись на спостереження 
М. Антоновича, можна стверджувати, що це явище ґрунтувалося на своєрід-
ному синтезі інтонаційних моделей численних «Ірмологіонів» і хорової мело-
дики. За певного спрощення в повсюдному побутуванні воно набуло значення 
певного інтонаційного модусу мелодики відправ і загально народного співу в 
галицьких церквах. Такі моделі легко переймали й підхоплювали парафіяни, 
надаючи самолівці значення регіональної галицької усної церковно-співочої 
традиції. Носіями цих традицій були насамперед дяки й церковні співаки, 
які не мали належної музичної освіти й тому були зорієнтовані на місцеві 
співочі (церковні й пісенно-фольклорні) звичаї. Питомими для цього явища 
рисами були чітке фразування та наближеність до псалмодійного читання. 
Специфіка ритмічної організації вимагала мобільності метроритмічного від-
чуття у співаків, певної «рівноправності голосів» із можливістю виокрем-
лення із загальної фактури звучання голосу провідного співака (тобто того 
голосу, де звучала автентична мелодія)48. Прості для виконання, ці наспіви з 
властивими їм інтонаційною невибагливістю, поступальною або псалмодій-

47 [Б. а.] Наши дела // Слово. — 1875. — 19/31 января. — С. 1.
48 Бажаньскій П. История русского церковного пения. — Л., 1891. — С. 12. У цій 

праці автор вказує на певні характеристики, що цілком не узгоджуються з дотепер 
поширеними поглядами на це явище: семиголосся в складі першого й другого дис-
кантів, першого й другого альтів, тенора й баса.

«Музика». Фрагмент із першої 
частини євхаристіона. Видання 
Києво-Могилянської Академії. 

Середина XVIII ст.
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ною мелодикою та помірним динамічним планом протягом тривалого часу 
утворювали домінуючу частку репертуару криласного співу й загальнонарод-
ного церковного співу — традиції, що характерна для галицьких богослужінь 
нашого часу49. Природно, що ця традиція не могла одразу завмерти й зник-
нути — навіть після поширення церковного хорового співу. Так, є свідчен-
ня про виконання восьмиголосої «Літургії» на основі самолівкових наспівів 
у Тернополі 1800 року; П. Бажанський записав дві «Літургії» єрусалимкових 
наспівів у 1836 році, використавши їхні партитури в 1836, 1862—1865 роках 
у Львові, 1854 — у Бучачі50. Тому до постання в регіоні нової традиції потрібен 
був час і належні співочо-регентські кадри. Однак інший чинник визначив 
характер розвитку галицького богослужбового мистецтва першої половини 
ХІХ ст. Під впливом натхненної духовно-музичної творчості Д. Бортнян-
ського й перспектив, відкритих нею для церковнослужителів і парафіян, 
І. Снігурський в останні роки життя розгорнув реформаторську діяльність 
у Перемишльській єпархії. Вплив його мистецтва сягнув українських земель 
у межах Австро-Угорської імперії. Тут він був таким інтенсивним і глибоким, 
що можна стверджувати про винятковість цього явища в тогочасному україн-
ському церковно-музичному просторі.

Метою створення перемишльського осередку було культивування націо-
нальних музично-літургічних традицій насамперед у царині хорового співу 
й безпосереднього супроводження богослужбових відправ. Цей осередок на-
ціонального музичного мислення, що виник у церковному середовищі й під-
порядковувався тільки церковному керівництву, був відкритим для освоєння 
нових мистецьких форм і плідно поширював свій вплив у регіоні. Натомість у 
місцеву культуру співочого мистецтва було привнесено імпульси й потенціал 
загальнонаціонального рівня, що істотно вплинуло на розвиток хорової куль-
тури, зокрема, на манеру співу, особливості багатоголосся й стилістичного 
мислення. Саме ці чинники, починаючи з другої третини ХІХ ст., на протива-
гу наполегливо насаджуваним у церковно-музичну культуру інших регіонів 
України російським стильовим і виконавським моделям, створили базу для 
подальшого розроблення стильового модусу богослужбової творчості, ак-
тивізували специфічну регіональну парадигму музичного мислення й надали 
своєрідності галицькому церковно-співочому мистецтву.

Проіснувавши недовго, перемишльський мистецький осередок набув 
значення яскравого художнього явища на тлі величезних втрат українського 
хорового співу першої третини ХІХ ст. Виховані на творчості Д. Бортнян-

49 Докладніше про особливості цього пласта церковного співу див.: Зваричук Ж. 
До питання про галицькі церковно-співочі традиції // Студії мистецтвознавчі. — 
2007. — Число 2 (18). — С. 26—33.

50 Наприкінці ХІХ ст. дяківка побутувала вже й на теренах Росії, що засвідчує В. Са-
довський, який працював під псевдонімом Домет: «А що... наші самолівки не так гидкі, 
за яких у нас їх держить може хто, на доказ сего наведу, що під нинішню пору стара-
ються в Росії нашу малоруску церковну пісню як штучну [твори Вербицького], так і 
давну самолівку, яко мелодійнішу і красшу від великорускої, втягнути до своїх бого-
служеній — і недалекий може час, як появиться Служба Божа дяківських давніх на-
півів, уложена на чотири голоси мужескі» (див.: Домет. З нагоди новин на поли нашои 
церковнои музики. Критичний ескіз музичний // Діло. — 1899. — Число 65.  — С. 1, 2).
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ського й занурені в традиції Liedertafel, з дитинства обізнані з типовими міс-
цевими способами співочого служіння (самолівка, єрусалимка), вихідці з 
перемишльського осередку відтворили у своєму мистецтві також атрибути 
романтизму, духовно-музичних традицій бароко й класицизму. Українське 
церковно-співоче мистецтво цього періоду мимоволі зазнавало впливу римо-
католицької богослужбової творчості як панівної протягом тривалого часу 
частки регіонального виконавства, репрезентованого співаками римо-католи-
цьких храмів і хорових колективів музичних товариств, у репертуарі яких ду-
ховна музика переважала. Тому композитори й регенти першого перемишль-
ського покоління вимушені були активно відстоювати українську специфіку 
богослужінь, але не маючи такої міцної бази, якою була в Наддніпрянщині 
багатоманітна у своїх проявах київська співоча школа, орієнтувалися не так 
на консервацію засвоєних стильових критеріїв, як на їхній розвиток шляхом 
привнесення національно-характерних ознак у стилістику. Нарощувався й 
мистецький потенціал увірених їм колективів, збагачувався досвід найшир-
ших слухацьких кіл. У такий спосіб створювалося вже цілком інше потужне 
музично-культурне середовище.

За поодинокими винятками (скажімо, А. Вахнянин чи Д. Січинський), 
майже всі представники галицької церковно-музичної творчості були свяще-
никами. Бездоганне знання місцевих співочих традицій, ритуальних особли-
востей і парафіяльних потреб, притаманне кожному з них, створювало домі-
нуючі установки творчості. Пишучи музику для конкретних колективів, вони 
мали враховувати їхні можливості. Регент, який був і композитором, і вчите-
лем співу для вихованців, під час підготовки до виконання своїх творів міг до-
сягти того бажаного звучання, що засвоювалося й поширювалося як певний 
слуховий «архетип» чи взірець авторського музичного мислення з усіма його 
особливостями. Водночас у регіоні випрацьовувалася важлива національно-
стильова парадигма церковних відправ, пошуки якої тривали в цей час також 
на теренах Російської імперії.

Хори Перемишльської катедри, а невдовзі і львівських освітньо-духов-
них інституцій, створили певні взірці способів виховання молоді з метою 
забезпечення національних культурних потреб, які поширилися в другій 
половині ХІХ ст. й на світські українські хорові колективи регіону. Зв’язки 
нового покоління церковнослужителів із громадськістю були такими міц-
ними й плідними, що спричинили зміни в суспільному житті та сприяли 
піднесенню національної свідомості населення краю. Виконати це завдан-
ня було надзвичайно складно, адже західноукраїнська громадськість не 
мала такого досвіду, якого в Наддніпрянщині й на інших територіях Ук-
раїни вдалося набути завдяки постійному виконанню музики А. Веделя, 
М. Березовського, Д. Бортнянського та інших авторів. Мало ймовірно, що 
в другій половині XVIII — на початку XIX ст. існували тривкі контакти в 
царині монастирського богослужбового співу, оскільки на теренах Західної 
України не існувало православних монастирів. Тому й практика новітнього 
багатоголосого розспівування на зразок лаврсько-печерського, київського 
та інших розспівів, поширених за межами Австро-Угорщини, також не 
входила до активного досвіду греко-католицького кліру й любителів 
церковного співу Галичини та Закарпаття.
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1828 року Й. Левицький здійснив за дорученням єпископа Іоанна (Сні-
гурського) першу спробу організації хору в Перемишлі. Обов’язки диригента 
й учителя співів було покладено на місцевого органіста В. Курянського. Ця 
спроба не була успішною, і вже невдовзі обов’язки регента й викладача почав 
виконувати Я. Неронович. Після першого невдалого виступу хору, керовано-
го Я. Нероновичем, І. Снігурський наполіг на впровадженні систематичної 
музичної освіти в музичній школі (з обов’язковим вивченням основ постанов-
ки голосу, теорії музики й гармонії, гри на музичних інструментах), основ ним 
завданням якої була підготовка співаків спеціально для хору катедри.

Наступним кроком єпископа було запрошення до керівництва хором 
чеських музикантів — А. Нанке й В. Серсавія. Отже, очільництво колективу 
набуло такого вигляду: диригент і регент — А. Нанке (працював протягом 
1828—1834 років), помічник регента й співак (бас; уґрунтування гармонічного 
досвіду юних співаків) — В. Серсавій, капелан — Й. Левицький. Наприкінці 
1828 року І. Снігурський отримав від професора Львівського університету 
М. Нападієвича партитури композицій Д. Бортнянського. Чітке розуміння 
мети музично-співочої підготовки, зацікавленість як консисторії, так і учнів 
у якнайшвидшому досягненні бажаного результату, наполегливі заняття 
й систематичні репетиції допомогли здійснити неможливе: уже на початку 
1829 року було створено досить технічний хоровий ансамбль із випрацювани-
ми вокальними навичками, участь якого в церковних службах актуалізувала 
нове, незвичне для регіону звучання українських літургічних співів. Після 
Великодньої відправи 1829 року мистецька принадність і авторитетність 
творчих досягнень новоствореного колективу стала беззаперечною51. 

Було продовжено напрацювання достатньо вагомого стильового досвіду — 
освоєно значну частину доробку Д. Бортнянського, виконано зорієнтовану на 
синтез українських і західноєвропейських традицій «Службу Божу» А. Нан-
ке. Регент навчав учнів також можливостям різних ансамблевих складів, до-
лучаючи до репертуару світські ансамблі — терцети, квартети й секстети для 
чоловічих голосів, написані українськими, італійськими та німецькими ком-
позиторами. Результати цієї праці були вражаючими вже з огляду на те, що 
молоді співаки й громадськість Перемишля усвідомили стильові особливості 
української вокальної творчості: «Оказалось же, существує в Європі, кромі 
трех харак те ром розличаючихся категорій музики, т. є. німецкой, италіан-
ской и французской, також и четверта характеристична категорія: руська»52. 
Це вплинуло на відмову від орґана в катедральному соборі й сприяло ви-
нятковому культивуванню акапельного хорового супроводження відправ.

51 «Хор под дирекциею славного Нанкого витает… прехорошим пініем. […] Цер-
ковь наполняется народом как местным, як и посторонним сельским… Явилась также 
и интеллигенция, поляки и немцы, чтобы слушати славное нотное пение, тогда ещё в 
Галичине необыкновенное, особенно же Великого Четверга: “Вечери Твоея Тайныя” 
и пр. и подивляти бас Серсавия и сопран Хризосома Синкевича. Пение пленяло всех, 
а знатоки стояли як очарованные недвижимо» [див.: К. І. С. Страстный Четверг (вос-
поминания со времён епископа Іоанна Снигурского) // Слово. — 1874. — Число 50. —  
С. 1]. 

52 М. В. з М. [Вербицький М. із Млинів. — Н. К.]. О пінію музикальном // Галича-
нин. — 1863. — Вип. 2. — Кн. 1. — С. 139.
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Завдяки залученню до 
навчання юних хорис-
тів для української цер-
ковної музики тради-
ційного вигляду набув 
і тембральний склад 
хору — дисканти, альти, 
тенори й баси; після му-
тації досвідчені хористи 
переходили до складу 
чоловічих партій, що за-
безпечувало природну 
тривкість контингенту 
та можливості для по-
дальшого виконавсько-
го прогресу всього ко-
лективу. Відтоді твори 
Д. Бортнянського стали 
найбільш виконувани -

ми композиціями в репертуарі західноукраїнських церковних хорів, чого можна 
було досягти, тільки опанувавши й досконало відтворивши самобутній модус 
мислення й автора, й української національної церковно-співочої традиції. Для 
неї були характерні ліризм у поєднанні з технічною віртуозністю, умінням ство-
рювати тембрально й драматургічно переконливі зіставлення сольних і ансамб-
левих епізодів та tutti. Після повсюдного панування старовинних дяківських ма-
нер супроводження літургічних відправ діяльність перемишльського хору мала 
справити враження радикальної зміни напряму розвитку церковно-співочого 
мистецтва. Отже, ім’я Д. Бортнянського стало символом, завдяки якому відкри-
вався бароково-класицистичний східноукраїнський пласт церковної творчості 
для західноукраїнської хорової культури ХІХ ст.

Освоєння цього нового стильового модусу яскраво виявила творчість 
М. Вербицького — єдиного на теренах України композитора, який послідов-
но продовжив розроблення національних мовно-стильових засобів, закла-
дених у спадщині Д. Бортнянського. Ці імпульси, відбиті в його церковно-
музичному доробку, культивувались і в регентській діяльності митця. Це тим 
важливіше, що внаслідок хвороби А. Нанке й недостатньої фахової підготовки 
інших керівників перемишльського хору в регіоні постала нагальна потреба 
збереження набутого досвіду в хоровому богослужбовому мистецтві. Тому, 
працюючи з хорами Львівської духовної семінарії та Ставропігійської бурси, 
М. Вербицький розвивав мистецький потенціал цих колективів і, очевидно, 
досягав досить високого рівня, необхідного для виконання хорових шедеврів 
і Д. Бортнянського, і власних культових композицій. 

Збережена духовно-музична спадщина М. Вербицького засвідчує пере-
важний інтерес композитора до літургійних жанрів. Йому належать повна 
«Літургія», присвячена єпископові Григорію (Яхимовичу) (першу вер-
сію було написано 1847 року; редакцію для чоловічого хору — 1865, тоді ж 
виконано), а також сімнадцять окремих піснеспівів [деякі — у різних роз-

Собор св. Юра (Львів)
Кінець ХІХ ст.
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співах: «Святий Боже» для мішаного хору (до мінор) і «Святий Боже» для 
чоловічого хору (Ля мажор)53; «Отця і Сина» (До мажор і Ля мажор) та ін.]. 
Чотири розспіви тропаря «Христос воскресе» виразно засвідчують особли-
ву прихильність композитора до цього сакрального тексту. Рідкісним для 
галицької богослужбової творчості середини ХІХ ст. є звернення до грець-
кого розспіву, типовішого для літургічних традицій Східної України. Але 
саме це показує прагнення опанувати не тільки засобами авторської музики 
бароково-класицистичної парадигми, але й традиціями монастирського співу 
як певного узагальненого взірця інтонаційно-хорового мислення.

Найпоказовішим зразком осягнення національної духовно-співочої 
традиції є блискучий за технікою, надзвичайний за передачею сакральної 
образності великодній піснеспів «Ангел вопіяше», написаний у жанрі 
хорового духовного концерту. На жаль, невідоме точне датування цього твору. 
Але в доробку М. Вербицького є два зразки, що засвідчують непоодинокість 
звернення до хорового концерту — це дві композиції (обидві — Фа мажор) 
на текст причасного вірша на Різдво Христове «Ізбавленіє посла Господь». 
На перший погляд, тональний вибір може вказувати на просте варіантне 
перекладення для певного складу хору чи на якусь іншу причину. Проте 
суттєві відмінності в площині тембральної драматургії та динамічного плану 
засвідчують апробування хорових можливостей жанру причасного вірша. 
В одному випадку (№ 16) — це приклад розробки місцевих традицій із 
типовими для регіональної богослужбово-співочої практики досить стриманою 
емоційно-виразовою палітрою, помірним опрацювання тембральних ресурсів. 
Звернімо увагу, що композитор використав цікавий динамічний прийом — 
у першій частині лише один раз трапляється динамічний нюанс forte, що 
підкреслює мелодичну кульмінацію всієї композиції:

53 Тут і далі тональності творів М. Вербицького подано за виданням: Михайло 
Вербицький. Духовні твори / Бібліотека камерного хору «Київ». — К., 2004.
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Потім автор створив лінію загального динамічного спаду, який долається хіба 
що заключними терцієвими імітаціями між хоровими групами в «Алілуї»:

А ще композитор удався до показової для регіональної співочої традиції 
форми — він вибудував характерну й досить рідкісну форму «Bar» (два заспі-
ви та приспів; ААВ). Проте й тут митець прагнув зацікавити драматургічно 
оригінальним нюансом — перші дві повторювані частини він розгорнув як 
тему й варіант. Тому загалом форма твору набула необхідної гнучкості.

«Ізбавленіє…», написане для чоловічого хору, сповна демонструє можли-
вості тембральних ресурсів цього складу й вільне володіння драматургією до-
сить складної музичної форми,  наближаючись до класичної моделі хорового 
концерту. Ідеться не тільки про специфічні співвідношення епізодів solo й tutti 
чи про вільне поводження з поетичною основою (скажімо, у першому випад-
ку це розспів рядка «Ізбавленіє посла Господь людем Своїм» та приспівкової 
формули «Алілуя»), але й про розроблення ресурсів строфічно-наскрізної 
форми (у кожну з частин уведено новий музичний матеріал), особливої, так 
би мовити, монодійної з походження інтонаційності — мелодико-ритмічної 
розкутості, свободи та гнучкості, а також — уведення тематичної (варіацій-
ної) репризи в заключній «Алілуї». Саме ця «арка» одразу надає формі кла-
сичної цілісності та можливість для створення різних драматургічних ефек-
тів. Якщо спиратися на текстову основу, то виявляється заміщення заключної 
фуґи чи фуґато в концерті, що особливо виокремлює значущість заключного 
розділу форми. Беручи ж за основу музичний матеріал, можна визначити 
форму твору як складну двочастинну репризного типу з непритаманним їй 
співвідношенням межових частин (другого періоду першої частини й першо-
го — другої). Але в обох випадках спостерігаємо активне опрацювання різних 
форм і фактурно-тембральних ресурсів на шляху до найяскравішого твору в 
літургічній спадщині митця — концерту «Ангел вопіяше».

Вершинне відображення синтезуючого мислення в царині духовної твор-
чості — жанр хорового концерту — отримало в М. Вербицького високохудожнє 
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втілення. Композитор сягнув справді сакрального звучання одного з найпоши-
реніших в українській духовно-музичній спадщині текстів, показавши багато-
гранність свого мистецького обдаровання. Щирість і невимовне захоплення 
сенсом події, образна яскравість і свіжість тонів засвідчують належність цього 
твору до найкращих зразків українського літургічного мистецтва.

Уже перша частина, побудована за аналогією до повільних інтродукцій54 
концертів Д. Бортнянського, підносить слухача до розуміння містичного 
сенсу події. Композитор розгорнув справжню риторичну формулу «сходжен-
ня», почавши виклад музичного матеріалу з низьких, густих звучань. Упро-
довж першого речення він не використав дзвінкості сопранового тембру; 
секстові паралелізми альтів і тенорів у низькому регістрі оперті на глибокі, 
фундаментальні октави басів і басів-профундо:

Стриманий, неквапливий темп при розспівуванні початкової фрази тексту, 
негучна динаміка (нюансування в межах piano) забезпечують ефект незвичайної 
таїни, особливого «енергетичного пульсу». Щирість висловлювання й питому 
українськість стилістики цього фрагмента продовжено в інтонаційності 
наступного речення. Рельєфно із загальної фактури, де вже м’яко й приглушено 
звучать початкові інтонації сопранової партії, вирізняється лінія тенора з 
розспівуванням слів «Чистая Діво». Природно й легко починає бриніти сопрано 
на слові «Діво», неначе продовживши висоту тенорового квінтового стрибка і 
м’яко розвинувши його до великої сексти (послідовність висхідної кварти й ве-
ликої терції). Так само легко, ніби готуючи майбутню реалію Благовіщення, лу-
нає перше проведення слова «радуйся» у середній теситурі альтової партії:

54 Цей термін стосовно до концертів Д. Бортнянського належить І. Юдкіну-
Ріпуну (див.: Юдкін-Ріпун І.  Бортнянський як представник стилю перехідної епо-
хи // Науковий вісник НМАУ. — 2003. — Вип. 24. — Кн. 1. — С. 76—85). 
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І вже наче цілком поза вимірами реальності змодифіковано колорит про-
голошення в сольному реченні сопрано й альтів «І паки реку: радуйся!», що 
витримується на одній висоті. Ці партії сопрано й альта максимально зруч-
ні — це створює можливість досягнути потрібного ефекту без напруження, 
виразно й легко:

Той самий музичний матеріал (з несуттєвими відмінностями) компози-
тор повторив у наступному епізоді, виклавши його в тенорів і басів і цим під-
кресливши значущість провіщення Воскресіння Сина Божого:

Підхоплена жіночими голосами наступна текстова фраза («мертвия воз-
двигнувий») побудована як своєрідно змодифіковане варіантне проведення по-
чаткового речення, тільки тут опорою є високий звук до2 в сопрано, а секстові 
паралелізми тенорів і альтів, звужені до терцієвих у других сопрано й альтів, 
звучать напрочуд тепло й приглушено (цей унікальний ефект рельєфно від-
творив символіку провіщення, яке ще не вилилося в загальний тріумф).

В аналогічному образно-тембральному колориті витримано й останній період 
першої частини («людіє, веселітеся»). Але й тут композитор сміливо та рішуче змі-
нив закони риторичної проповіді — він не використав catabasis як типову фігуру 
заключної побудови концерту. Навпаки, у короткому проміжку і в тому самому 
звуковому діапазоні (До — фа2) він сформував значно стрімкішу фігуру сходження:
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Завдяки цим засобам — вільному розгортанню тематичного матеріалу, 
примату процесуальності його розвитку (з мікротематичною роботою річищі 
наскрізно-варіантної плинності фактури) над строго класичними законо-
мірностями форми — М. Вербицький уже в першій частині композиції ство-
рив загальний ефект ефірності, надіндивідуальності тріумфу, співзвучного 
знахідкам у концертах Д. Бортнянського.

Екстатичність нестримно проявляється в наступній частині — «Світися, 
світися, новий Єрусалиме». Від цього моменту тріумфальна настроєвість 
панує цілком, надалі розцвічуючись різними відтінками. Уже загальнохоро-
вий «заспів» — початкова фраза задостойника — сповнює простір потужною 
енергією, у можливостях якої від первинної інтонації закладено поєднання 
колосальної впевненості й нестримної імпульсивності:
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Композитору з введенням цього нового тематизму вдалося досягнути того 
рівня контрасту, що підкреслив і поглибив образність провіщення, розширив-
ши первинну емоційно-психологічну сферу концерту до вражаючого обсягу. 
Типові концертні закономірності якнайкраще сприяли реалізації авторського 
задуму. Потенції швидкого темпу, досить виразних, але недомінуючих іміта-
ційних елементів, цілком вільне поводження з хоровою фактурою внаслідок 
епізодичного виключення певної партії використані митцем максимально 
ефективно для відтворення атмосфери всесвітнього сяйва. 

Навіть застосовуючи закономірну для жанру різку зміну темпу в наступній 
частині — «Ти же, Чистая, красуйся», — М. Вербицький не змінив настрою, а нав-
паки, знайшов напрочуд ефективні нюанси для розцвічування образності твору. 
У ніжних, просвітлених і ліричних розспівах ансамблю солістів і хорового tutti 
він проявив почуття вдячності Богородиці. Такою «м’якою» є тут інтонаційність. 
Не зникає також ефект світла: для цього на початку частини, синхронно зі 
звичайним пощаблевим сходженням сопрано й альтів, у партії тенора композитор 
використав висхідний октавний стрибок (аналогічне за наміром застосування 
того самого ходу на початку другої частини надає цій інтонації семантично 
принципового значення, набуваючи рівня авторської знахідки):

З погляду відтворення певних співочих традицій ця частина остаточно 
уґрунтовує враження українськості її джерел. Ідеться не тільки про типові 
для українського хорового концерту антифонні зіставлення «високих» 
і «низьких» тембрів, ансамблів солістів і tutti, чи навіть наближення до 
стрічкового багатоголосся у вільному голосоведенні. Мовиться про характер 
поскладових розспівів (зауважмо, розспівується тільки слово «Богородице», 
а саме — його третій, просодично акцентований склад), а також про специфіч-
не звучання чоловічого ансамблю (це виявляється і в аналогічному тембраль-
ному епізоді першої частини):
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Останньому розділові піснеспіву М. Вербицький надав значення фіналу, 
досить масштабного (але без порушення пропорцій!), ефектного й доскона-
лого за підсумовуванням змістовності концерту. Його перша фаза, що від-
кривається заспівом сопрано й альтів і підхоплюється чоловічими партіями, 
у своїх розспівах має характер розвиткових епізодів внутрішньотематичного 
плану. Першорядну роль тут відіграє фактура — секстово-терцієві втори ви-
разно асоціюються з веснянковими наспівами (жіночі партії) і водночас із ти-
пово кантовим (чоловічі голоси) викладом. Надзвичайної виразності цьому 
епізодові надає застосована композитором октава в сопрано й альтів, на тлі 
якої початкову тему проводять тенори й баси: 
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Увесь рух спрямовано до майстерно виконаного заключного фуґато. Показо-
во, що його тема наближується до риторичної фігури «замкненого» хреста:

Модифікації цієї теми при проведенні в інших голосах не змінюють її се-
мантичного окреслення. Щобільше, завдяки щільному й майже безперервно-
му наростанню кількома «хвилями» виникає враження її безупинного роз-
витку, піком якого є заключний шеститакт-«кода»:

Отже, «Ангел вопіяше» уособлює одну з вершин української богослуж-
бової творчості, несе величезний заряд виразності й краси, долучаючись до 
новаційного за характером процесу випрацювання новітньої музичної лекси-
ки й водночас реалізуючи оригінальний синтетичний підхід композитора до 
традиційної стилістичної системи хорового духовного концерту.

1847 року М. Вербицькимй написав «Літургію» (для мішаного складу). 
Цей твір став одним із перших богослужбових циклів, розспіваних західно-
українськими композиторами, і водночас — органічним продовженням загаль-
них тенденцій в українській церковній творчості. Митець навіть до певної міри 
відступив від усталених у богослужбовій практиці традицій. Його «Літургія» 
стала новим сміливим кроком — цілісна стилістична концепція, чітко проду-
мана драматургія, простота засобів, а також змістовність і нетривіальність му-
зичної мови. І хоча факт появи цього твору свого часу не було належно сприй-
нято («Літургію» вперше виконано лише 1865 року, після її аранжування для 
чоловічого хору), а до аналогічних циклічних композицій західноукраїнські 
автори почали звертатися тільки в останній третині ХІХ ст., однак з історич-
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ного погляду цей досвід має величез-
не значення. Уперше в регіоні постав 
богослужбовий цикл, що збагачував 
практику супроводження літургійної 
відправи музикою різних компози-
торів, а отже, демонстрував можли-
вості стильової цілісності на найви-
щому рівні. Плідною була також ідея 
опертя не на регіональні самолівкові 
традиції, а на жанрово-стильовий те-
заурус національного рівня (утім, та-
кож відсутні вказівки на будь-який із 
типів розспіву, що стали надбанням 
лише згодом і були застосовані як аль-
тернатива до джерел російської музи-
ки). Навряд чи М. Вербицький міг 
знати повні літургічні цикли М. Бере-
зовського чи Д. Бортнянського — над-
то слабкою була в той час поінфор-
мованість про нові творчі здобутки. 
Створення п’ятнадцятичастинного 
твору, де діють циклічні принципи, 
було рішучим прагненням розшири-
ти межі церковно-музичної творчості. 
Не менш важливо, що тут виявилися 
й усталені елементи української му-
зично-богослужбової традиції та сти-
лю (щодо аналогічної царини в росій-
ській творчості про такий стильовий зсув почали говорити тільки наприкінці 
ХІХ ст., через десятиліття після появи «Літургії» П. Чайковського!).

Компонуючи твір, М. Вербицький використав більшість зразків традицій-
но розспівуваних текстів, але оминув антифони, імовірно, через їх підпоряд-
кування законам «змінності» (повсякденні та святкові антифони на різні дні). 
За уваги до традицій церковного співу митець не звернувся безпосередньо до 
певного роз співу, хоча в деяких випадках відтворив особливості різних жан-
рів, характерні ознаки синтезу богослужбових співів із фольклорною мело-
дикою та багатоголоссям. Отже, з «Літургії оглашенних» композитор вико-
ристав тільки «Єдинородний Сине»55, «Малу» й «Сугубу» єктенії, «Святий 
Боже», «Алілуя» та «Дух святий»56; із «Літургії вірних» — «Іже херувими», 
«Отця і Сина», «Вірую», «Милость мира» й «Тебе поєм», «Достойно єсть», 

55 Різниця, яка трапляється в написанні назв піснеспівів, зумовлена відмінностя-
ми в регіональних традиціях.

56 Піснеспів «Дух святий» є рідкісним зразком в українській церковній творчості 
того часу. Важливо й те, що серед окремих літургійних композицій митця не трапля-
ються антифони. Це може свідчити про усталеність певних зразків у богослужбово-
му побуті, яку композитор прагнув не порушувати.

К. Устиянович. Мойсей (1887). 
Фреска Преображенської церкви 

 (Львів)
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«Отче наш», «Єдин свят», «Хваліте», «Да ісполняться» та «Буди ім’я Гос-
поднє». Такий підхід виразно засвідчує пріоритетність гімнічних піснеспівів 
для лірико-прославної концепції циклу. Тому у творі загалом панує святкова 
натхненність, піднесеність, що водночас яскраво підкреслює етичні акценти 
в догматах віри — «Святий Боже», «Вірую», «Отче наш». Це спонукало й до 
використання відносно великих фрагментів сакральних текстів, що розгорта-
ються як потужні у своїй духовній енергії музично-співочі струмені. 

Першому в циклі піснеспіву — «Єдинородний Сине» — надано особли-
вої глибинно-емоційної виразності. Тут також сконцентровано ритмоінто-
наційні та фактурні моделі, що розгортаються в наступних частинах твору. 
Показовим є зіставлення початкового загальнохорового звучання малого 
славослов’я («Слава Отцю і Сину»): 

та ансамблево-тутійних співвідношень у розспівуванні тексту тропаря 
(«Єдинородний Сине»):
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Цей прийом дозволив композитору одразу виявити спільні інтонаційно-
стилістичні засади різних жанрових джерел, а загалом — створити кілька зна-
чущих динамічних хвиль-фаз розгортання мелодичного рельєфу. Так, почат-
кове хоральне «Слава» в дусі прославних гімнів (із надзвичайно виразним і 
семантично значущим прийомом розспівування — утримування початкового 
слова впродовж більш ніж два такти) — легко й невимушено переведено у 
фактуру іншого типу. В епізоді «і нині, і присно» звучать не тільки кантові 
«втори» або терцієві розспіви на зразок типових церковно-співочих моделей 
чи пісенних перегуків-антифонів, але і їх повноцінне інтонаційно-фактурне 
фокусування на рівні стильового синтезу:

Закономірності й стилістичні параметри першої частини «Літургії», 
певною мірою проявлені композитором в усіх інших її піснеспівах, віддзер-
калилися в сольних чи тутійних фрагментах, а також у співвідношеннях 
фактурно-звукових планів. Така взаємодія інтонаційно-виразових площин 
засвідчує найвищу концепційну організованість цього твору, його виняткову 
виразність на тлі загальностильових моделей тогочасної української церков-
но-музичної творчості. Необхідно наголосити, що жоден із високоосвічених 
послідовників Д. Бортнянського — ані П. Турчанінов, ані Ф. Львов — не зміг 
досягти цього рівня, а можливо, вони просто не ставили такого завдання. 
Саме тому особливо цікаво, як митець і священик розспівав один з улюбле-
них серед композиторів богослужбовий жанр — «Херувимську пісню», яка, 
починаючи цикл «Літургії вірних», є однією з найважливіших сакральних 
зон богослужіння.

Збереглося два зразки: один — із «Літургії», другий — окремішній — для 
чоловічого хору. Перший — типовий для митця, але рідкісний у контекс-
ті церковно-співочої творчості зразок «смислової форми» (Є. Левашов), 
заснованої на «втіленні» законів риторики. Містичну змістовність «Херу-
вимської», що ґрунтується на відображенні таємничої процесії херувимів 
і піднесенні вірних до цього стану, М. Вербицький заснував на відтворенні 
співвідношень речення-тези й відповіді-відгуку. На відміну від «Херувим-
ських» попереднього періоду, він наблизив її стилістичну змістовність до 
фольклорної пісенності, синтезувавши у строфіці закономірності риторич-
ної символіки й проявивши її у вільній варіантності розгортання. Живий 
подих української традиції при цьому набуває надзвичайної виразності, 
зумовлюючи виняткову органічність формотворення, і проявляється в ін-
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тонаційній, фактурно-тембральній та загальнокомпозиційній сферах одна-
ково природно.

Незвичним є жанрово-стилістичне співвідношення засад «тези» й «від-
повіді» в початковій строфі. «Теза» («Іже херувими») ґрунтується на типо-
во класичній фактурі й гармонічних закономірностях, можливо, унаслідок 
відтворення задуму про проекцію певних «універсальних», «ангельських» 
звучань:

Наступну частину текстового рядка («тайно образующе») композитор 
доручив солістам, тому звучання стало легшим, «невагомішим». Утаємни-
ченість підкреслено чудовою знахідкою — мелодія в секстовому вторуванні 
альтів і тенорів лунає в середньому регістрі цих партій, що до певної міри 
«приховує» її за витриманим «дзвінким» квінтовим тоном фа й виразними 
низхідними поспівками басової партії в діапазоні октави, спрямованими на 
розширення фактурного простору:

«Мереживо» цього фрагмента строфи виявляє підпорядкування зако-
номірностей фольклорної підголоскової поліфонії сакральній стилістиці 
бого службового співу, можна сказати, навіть церковній символіці. Адже тут 
виразно простежуються й закони «троїстості»: текст «тайно образующе» роз-
співано тричі (двічі солістами й один раз — усім хором). У такий спосіб було 
досягнуто щонайважливіше для «Херувимської пісні» поєднання статичної 
споглядальності й незримого руху, а водночас — і містичної пульсації енергій. 
Наступні рядки, включно з «Яко да Царя», де, як правило, прискорюється 
темп, є варіаційно-варіантним розгортанням початкової інтонаційно-
фактурної та композиційної ідеї. Це засвідчує як стилістично-композиційну 
органічність «Херувимської», так і експериментування митця в площині 
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формотворення внаслідок наближення внутрішніх закономірностей до засад 
регулярних форм57.

Стилістика деяких наступних частин «Літургії» не лише істотно відходить 
від богослужбових співочих традицій того часу, не маючи аналогів і в пошуках 
митців наступних поколінь (наприклад, «Вірую», що віддалене від типової 
манери церковного читання чи загальнонародного проголошення), 

але й використовує певні усталені моделі-символи (початок «Свят» у 
«Милості мира»):

Отже, за багатих і різноманітних зв’язків із богослужбовими співочими 
традиціями свого часу літургічна творчість М. Вербицького насичена знахід-

57 За подібними законами побудовано композицію «Херувимської» для чолові-
чого хору. Проте в структурі строф відсутнє загальнохорове звучання, що в першому 
випадку надавало їй певної симетричності. Водночас такий підхід укрупнив рито-
ричні закономірності з наданням речення-тези загальнохоровому звучанню, а відпо-
віді — солістам. Майже не виявлена варіаційність у початкових строфах дозволила 
яскраво підкреслити оновлення тематизму в коді.

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

126

ками й прийомами, що мають значення усталених формул авторського мис-
лення. Їх виразність і значущість почали усвідомлювати тільки зараз, дола-
ючи стереотипи в поглядах на специфіку перемишльського періоду в історії 
української церковно-хорової творчості.

У богослужбово-музичній творчості другого за значущістю представника 
перемишльської школи — І. Лаврівського58 — діяли ті самі чинники, що й у 
музиці М. Вербицького. Отримавши регентсько-хорові навики й музично-
теоретичну освіту в перемишльському осередку, сприйнявши високі стан-
дарти української духовної музики, утілені в композиціях Д. Бортнянського, 
й володіючи традиціями місцевих криласно-дяківських співів, він також став 
певним іменем-символом перемишльської школи, «достойним заступником 
Вербицького»59. Поряд із священицьким служінням І. Лаврівський також 
мав постійну практику регента. 1853 року він обійняв посаду регента пере-
мишльського хору й учителя співу. Очевидно, І. Лаврівський був досить по-
тужним майстром своєї справи, що засвідчують відгуки про його регентську 
діяльність у Перемишлі, де рівень хорового церковного співу був досить ви-
соким. Тому, розуміючи певне перебільшення в суперлятивах, звернімося до 
відгуку анонімного свідка його успіху: «Саме в цьому році піднісся хоровий 
спів у нашій церкві до ніколи небувалої висоти. Всі твори виконуються дуже 
добрими голосами так досконало, що слухачі всяких вір і народностей не мо-
жуть, почувши їх, не відійти побожнішими і не залюбитися в нашому обряді. 
До того ще захоплюють усіх нові твори одного з диригентів хору І. Л-го, що 
рівняються з найкращими композиціями славного Бортнянського і приво-
дять до подиву почуття всіх щодо сили обряду та музики»60. 

Певний час І. Лаврівський працював у Львові, де протягом 1863—1866 
років очолював хор (цього разу — Львівської семінарії) та продовжував ком-
позиторську практику, пишучи твори для цього колективу. Серед його ком-
позицій, що тоді звучали, — «Взиде Бог» (C-dur), «Свят» (G-dur)61, «Услиши, 
Господи» (C-dur — F-dur), «Явися, благодать» (F-dur) для чоловічого хору, 
а також — «Достойно» (F-dur), «Милость мира» (C-dur), «Свят» (G-dur) і 
«Хваліте» (D-dur) для мішаного хору. 

До наступного — краківського — періоду62 належать причасні вірші для чо-
ловічого хору «Радуйтеся, праведнії», «Хваліте Господа» (імовірно, написані 
після 1861). 1863 року І. Лаврівський обійняв посаду духівника Львівської се-
мінарії. Поміж знаменних для митця подій — виступ із хором 19 червня 1864 
року на урочистій митрополичій відправі в семінарії. Як регент хору Львів-
ської семінарії І. Лаврівський продовжив працю над розвитком виконавсько-
го досвіду колективу. У своїй композиторській і регентській діяльності він 
звертався до різноманітних ефектів, контрастних зіставлень, добивався філі-
рування звука. За свідченням П. Бажанського, стиль І. Лаврівського яскраво 

58 І. Лаврівський був учнем Ф. Лоренца, як і М. Вербицький.
59 Г. Г. З Перемишля // Зоря Галицька. — 1852. — Число 89. — С. 85.
60 [Б. п.] З Перемишля // Там само. — Число 7. — С. 52.
61 Твори «Взиде Бог» і «Свят» написані в 1848—1849 роках, як засвідчує З. Лисько 

(див.: Лисько З. Піонери музичного мистецтва в Галичині. — Л.; Нью-Йорк, 1994).
62 І. Лаврівський переїхав до Кракова 1854 року.
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виявляв національні засади63. У цей 
період композитор створив піснеспі-
ви «Нас ради розп’ятого», «Христос 
воскрес», «Вічная пам’ять», причас-
ний «Услиши, Господи», розспівав 
псалом «Іскупил ни єси от клятви», 
а також кантату на честь митропо-
лита Литвиновича (березень 1864). 
14 жовтня 1865 року в церкві св. Юра 
І. Лаврівський зі своїм хором уперше 
виконав «Літургію» М. Вербицького 
в перекладенні для чоловічого складу.

Невдовзі (1865—1866) І. Лаврів-
ський створив кілька композицій на 
основі текстів із «Літургії» — «Хва-
літе», «Достойно», «Милость мира». 
Саме в цих творах явно простежу-
ється вплив стилістики церковних 
творів П. Турчанінова і Ф. Львова, 
що посилився в наступний — холм-
ський — період (від 1866 року). Тут 
композитор написав «Херувимські» 
(C-dur і G-dur), «Іс пола еті деспота» 
(F-dur і A-dur) для мішаного хору, 
«Да возрадується», «Херувимську» (F-dur), «Милость мира» (B-dur), «Тебе 
поєм» (F-dur) і «Достойно» (B-dur) для чоловічого хору. 

Опублікування цих творів московським видавництвом Юргенсона на-
прикінці 1880-х років створило разючий виняток з-поміж усієї української 
богослужбової музики того часу, ствердивши не так визнання їх мистецької 
та ритуальної цінності, як пріоритетну підтримку проросійськи налаштова-
ним митцям. Утім, вони засвідчили продовження напряму, зорієнтованого 
на використання природних просодичних моделей, несиметричної ритміки 
та некласичних структурно-формотворчих засобів. Ця тенденція не набула 
достатньої значущості на західноукраїнських теренах, тому галицькі хори не 
часто виконували твори І. Лаврівського.

М. Вербицький відійшов у вічність 7 грудня 1871 року, І. Лаврівський — 
25 травня 1873. Ці дати означили закінчення окремої епохи в українському 
церковному співі ХІХ ст. Період від середини 1830-х до 1870-х років наси-
чений як знаменними подіями, так і значними змінами в українському му-
зичному житті Східної Галичини, насамперед у хоровій культурі її центру — 
Львова (суто перемишльський період піднесення церковної творчості й 

63 «Утвори Лаврівського суть чисто слов’янського церковного стилю… Покійний 
Лаврівський розумів змисл своєї композиції і випосадив єї хорошими красками. Ви-
бухи болізни, сила хора, ніжне фальованьє тоничними струями, нервова гармонія 
і окончательноє ехо чаруючо отбивалися в серцях слухачів» (див.: Бажанський П. 
Гдещо про музику взагалі, а про спів пригробний в особенности // Діло. — 1881. — 
Число 37. — С. 1).

Собор св. Юра (Львів)
Сучасний вигляд
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богослужбового виконавства був надто нетривалим, а також нерівноцінним 
щодо якісного рівня). Починаючи з відправ, куди запрошували іноземних 
співаків, які не володіли ні українськими співочими традиціями, ні належни-
ми навиками у виконанні піснеспівів Східного обряду, відбувався неухиль-
ний поступ до створення потужних українських хорових колективів. Цьому 
сприяло постійне урізноманітнення репертуару — від піснеспівів барокової 
епохи місцевої традиції, композицій авторів бароково-класицистичної доби 
до нових творів тогочасних композиторів, насамперед регентів, які очолюва-
ли хори Перемишльської катедри, Ставропігійської бурси у Львові та Львів-
ської духовної семінарії; від дяківського й самолівкового співу до складних 
партитур хорових концертів і піснеспівів, зорієнтованих на закономірності 
нового періоду в розвитку української церковної творчості — гармонізації чи 
аранжування давніх розспівів. 

Імена М. Вербицького й І. Лаврівського знаменували найвищі досягнення 
західноукраїнської богослужбової творчості, але не вичерпували її. Хорову 
школу, яка їх виховала, створили чеські музиканти. Цим впливом було зу-
мовлено, що українські галицькі композитори практикували написання бого-
службових творів і майже не зверталися до опрацювання місцевих наспівів 
чи традиційних українських розспівів. Пошуки національної характерності 
відбувалися насамперед у сфері стилістики й формотворення; ішлося про 
зменшення розриву між хоровою та самолівковою традицією на користь пер-
шої. Не маючи жорсткої регламентації і настанов від церковної влади щодо 
типізації форм і жанрів, але орієнтуючись на високі взірці української бого-
службової стилістики, чеські вчителі розвивали в українських митців відчут-
тя національних традицій із характерною для них взаємодією фольклорного 
й канонічного чинників, класичних форм із варіантністю й підголосковістю в 
хоровій фактурі, тембральним багатством хорових звучань.

Першорядну роль у цьому процесі відіграв А. Нанке, який упродовж 1829—
1834 років (із незначними перервами) очолював хор Перемишльської катедри 
й виховав тут визначальне для культури Галичини покоління хорових співаків 
(Я. Неронович, І.-Х. Сінкевич, К. Матезонський, І. Скобельський та ін.). Саме 
А. Нанке диригував на знамéнній Великодній відправі вишколеним українським 
хоровим ансамблем (де прозвучали деякі з чотириголосих гармонізацій 
місцевих наспівів, здійснених регентом). А невдовзі хор під його орудою 
виконував складні твори М. Березовського, Й. і М. Гайднів, В.-А. Моцарта та 
простіші — В. Серсавія. Маючи значний досвід виконання західноєвропейських 
культових творів і зазнавши впливу творчості Д. Бортнянського, А. Нанке 
осягнув провідні принципи української культової музики, дотримуючись їх 
у власній творчості перемишльського періоду. Це — чотириголоса «Служба 
Божа» для мішаного хору (видана в Перемишлі, 1882)64; Урочиста кантата 
«Сказаніє високого почтєнія» для сопрано, соло й хору, створена на честь 

64 Структура цієї «Служби»: 1) «Слава і нині» — «Єдинородний Сине» (три варі-
анти), 2) «Прийдіте, радісно заспіваймо» (два варіанти), 3) «Алілуя» (після Апосто-
ла), 4) «Ми Херувимів», 5) «Прийдіте, радісно заспіваймо», 6) «Вірую», 7) «Прийді-
те, радісно заспіваймо», «Милость мира», 8) «Нехай сповняться уста наші». Згодом 
у виданні І. Кипріяна також було оприлюднено «Тебе співаємо», «Восклікніте Гос-
подеві», «Бо від Господа спасіння», «Вознесися на небеса, Боже».
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єпископа Іоанна (Снігурського) на слова Й. Левицького (1829; втрачено); 
богослужбові піснеспіви «Вошел, єси, архієрею», «Христос воскрес», «Тіло 
Христове», «Слава, Єдинородний», «Алілуя», «Достойно єсть» та ін.

Певною мірою творчих і педагогічних принципів А. Нанке дотримувалися 
його співвітчизники — менш значущі для української богослужбово-хорової 
школи — В. Роллечек, В. Серсавій, Л. Седляк, Ф. Лоренц. І хоча виконав-
ський рівень катедрального хору за часів їх очільництва помітно знизився, 
однак вони відіграли певну роль в утриманні засад української богослужбо-
вої творчості й виконавства. Так, В. Роллечеку належали написана для хору 
церкви св. Юра «Літургія» із супроводом оркестру (виконано 1826 року), 
«Канон воскресний» та «Ви, що в Христа христилися» (які згадував П. Ба-
жанський); В. Серсавію — «Алілуя» (після Апостола; опублікував 1922 року 
С. Людкевич), «Тебе оспівуємо» та «Буди ім’я Господнє» (першу з них втра-
чено). Л. Седляк був автором «Служби Божої»65 (за висловлюванням А. Вах-
нянина, «сі співи, але не в нашому дусі»66), окремих церковних піснеспівів; 
Ф. Лоренц — «Літургії» (швидше — меси) для мішаного хору із супроводом 
орґана й оркестру та музики до окремих частин «Літургії» (усі втрачено). Їхні 
твори, за оцінкою Ф. Стешка67, вирізняються високим засвоєнням духу укра-
їнської церковної музики, увагою до просодії та правильного, відповідного 
текстові фразування, а особливо — чудовою хоровою технікою.

Безперечним досягненням для тогочасної західноукраїнської музичної 
культури було виконання нових творів українських митців, які працювали в 
Російській імперії, зокрема П. Турчанінова. Цей пласт, як не дивно, привно-
сив віяння уніфікаційних тенденцій, що інтенсивно впроваджувалися в Росії, 
а отже, новий напрям богослужбової творчості, який відтворився частково 
у мистецтві І. Лаврівського. Отож, наступне покоління західноукраїнських 
композиторів — митців другої половини ХІХ ст. — виховувалося в цілком 
унікальних умовах. Новий історичний етап української церковно-музичної 
творчості, яку вони репрезентували, висував посутньо інші завдання — осво-
єння й адаптація в нових умовах місцевих традицій церковного співу (оскіль-
ки осягнення національного модусу дійсно відбулося). 

Друга половина ХІХ ст. для української богослужбової творчості — склад-
ний і суперечливий період, що став для церковно-співочої традиції етапом 
накопичення досвіду й провіщення нових злетів. У цей час сталися важливі 
зміни в українському церковному житті. Нова хвиля відродження й поши-
рення українських обрядово-співочих традицій розгорталася досить потужно 
й набула врешті-решт характеру виразного спротиву русифікаторській 

65 Стуктура цієї «Служби»: «Слава і нині» — «Єдинородний», «Святий Боже», 
«Дух святий», «Господи, помилуй», «Прийдіте, радісно заспіваймо», «Отця і Сина», 
«Свят», «Тебе оспівуємо», «Отче наш», «Єдин свят», «Нехай сповняться уста наші».

66 Вахнянин А. Спомини з житя. — Л., 1908. — С. 27. [Тут і далі в назві збережено 
орфографію першотвору — Ред.]

67 Покладаємося на оцінку Ф. Стешка, оскільки більшість творів чеських музи-
кантів на сьогодні втрачено [див.: Стешко Ф. Чеські музиканти в українській цер-
ковній музиці (З історії галицько-української церковної музики) // Беднаржова Т. 
Федір Стешко — український вчений-педагог, музиколог-теоретик. — Тернопіль; 
Прага, 2000. — С. 80].
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політиці у сфері церковного життя (як у Східній, так і в Західній Україні). 
Ґрунт для цього був реальним і вагомим: за відомостями 1897 pоку, п’ятдесят 
відсотків духовенства в українських губерніях Російської імперії вважало 
українську мову рідною, а українські співочі, зокрема й церковні, традиції 
вже починали осмислюватись як специфічні, істотно відмінні від російських. 
У Галичині це питання не було таким гострим — швидше, ішлося про повсюдне 
піднесення української обрядовості. Тому провідна роль у розвитку жанрово-
стильових засад богослужбової творчості, у нарощенні потенціалу духовного 
виконавства й апробації можливих шляхів розвитку як усної, так і писемної 
гілок церковних традицій у цей час належала митцям Західної України.

Отож, парадигматика романтичної епохи зумовлювала першорядність 
національно-регіональних чинників у розгортанні культурних інтенцій. 
Частково вони стимулювалися охоронними тенденціями і, можливо, про-
никненням інформації з теренів Російської імперії, де спалахнула й розви-
нулася ідея, що привела до формування національного напряму в російській 
церковній музиці в останніх десятиліттях ХІХ ст. (від 1846 року О. Львов по-
чав систематичну роботу над гармонізацією старовинних наспівів). У 1850-х 
роках випускник Львівської семінарії 1853 року, а в 1851—1853 — регент її 
хору П. Любович68 (його духовна спадщина майже невідома сучасникам) 
звернувся не тільки до компонування типового в попередній період жан-
ру — «Служби Божої» для мішаного хору, але й до задуму, аналогічного ідеї 
О. Львова: він гармонізував тропарі на наспіви, поширені в церквах містечка 
Острів (з типовим для монодійного розспіву пофразовим структуруванням 
мелодики)69. Ці композиції включали до свого репертуару різні хори, як і тво-
ри багатьох інших регентів — композиторів-аматорів.

Зауважмо, що саме в Західній Україні культивувалася й набула значен-
ня традиції нова форма репрезентації богослужбової практики — так звані 
«Страстні псалми», що тривалий час не мали жодних аналогів поза межами 
цього регіону. Ці акції, які щорічно відбувалися спочатку у Львові, а потім 

68 Тогочасна періодика містить досить обширну рецензію-відгук на виконання 
хору у львівській церкві св. Георгія (Юра), очолюваного П. Любовичем, «де пініє 
пречудесноє неутомимих питомців наших, коли іде о слову народності або обряду, 
мающої вже преданіє за собою, сего разу самого себе перевисшило. Добрані хори, 
звучавшиї пречудесною гармонією от надземського пінія серафимів, аж до всестря-
сающего подвалинами грома, прехороші; з найбільшою прецизією виконані соло, за-
дивляющіє слушателя своєю чистотою і вправою, добивалися до розчувствованих 
грудей кожного, і довольно в них владающи, відносили мислі і чувства до країн над-
звіздних — до вічного джерела чувства і любови. Тому не дивно, що так при соборном 
богослуженію в день Воскресенія у св. Георгія, якоже й наперед на Божих гробах в 
семінарії і Ставропигії церквах не вистачали помістити слухачів. Як з одної сторони 
явно це указує на трудолюбіє і ревність наших питомців, так з другої честь отдаємо 
г. Петрові Любовичеві, которий неутомимим своїм старанієм к приученію в пінію 
церковном наших питомців много і много ся причинив» (див.: Н. К. Львов, 22 цветня 
1851 // Зоря Галицька. — 1851. — Число 33. — С. 272).

69 О. Львов першим застосував закономірності несиметричної ритміки при опра-
цюванні давніх наспівів — в аранжуваннях ірмосів восьми гласів грецького розспіву, 
Празників та Великого посту. Але це були зразки, рекомендовані до виконання Свя-
щенним Синодом, а не взірці місцевої традиції.
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і в інших містах краю, стали продовженням ідеї позалітургічних виступів 
церковних хорів, започаткованої Д. Бортнянським. Вони усталилися на межі 
1860—1870-х років; склався навіть досить сталий репертуар із доволі широ-
ким стильовим спектром: від творів місцевого композитора М. Рутковсько-
го70 (зокрема, «Нас ради» і «Чим вас оскорбив»), І. Лаврівського («Іскупив ни 
єси») до взірців найвищої естетичної цінності — Д. Бортнянського («Благо-
образний Іосиф», «Услиши, Боже, глас мій») та Й. Гайдна («Днесь со мною», 
«Вижду Тя», «Боже мій, Боже мій», «В руці Твої, Господи»)71. У такий спосіб 
продовжувалася типова для церковної музики регіону взаємодія української 
та західноєвропейської традицій.

Отже, у Галичині (на відміну від інших українських теренів), далекій від 
дискусій довкола нових стилістичних ідей у протистоянні імперських сто-
лиць (Санкт-Петербурга й Москви), нуртували цілком новітні за духом ідеї. Їх 
по-різному репрезентувало нове покоління регентів і композиторів, серед яких 
одним із найяскравіших був П. Бажанський. Греко-католицький священик, 
музикознавець, композитор, регент, громадський діяч, він був випускником 
Львівської духовної семінарії. Першим із західноукраїнських митців П. Бажан-
ський звернувся до запису церковних наспівів Покуття й Галичини — ґрунтов-
но вивчаючи місцеві самолівкові традиції. Свої спостереження він узагальнив у 
багатьох дослідженнях, присвячених різним аспектам музично-богослужбової 
творчості. Це були перші досить фундаментальні для того часу праці, з-поміж 
яких основні — «Історія руського церковного пінія» (Л., 1890), «Наука церков-
ного пінія і єі гармонії» (Жовква, 1906); у царині виконавського богослужбово-
го мистецтва — «Церковні музичні хори» (Дяківський глас. — 1898. — № 7, 8, 
10—12; 1899. — № 9), «Основа корінного русько-церковного пінія» (Дяківський 
глас. — 1900. — № 1—4), рецензія на «Напівник» І. Полотнюка (Дяківський 
глас. — 1904. — № 5, 6) та «Школа церковного пінiя» (рукопис). Важливу роль 
у поглибленні й розширенні виконавських церковних процесів відіграла серія 
його статей із нагоди виступу чоловічого хору Львівської духовної семінарії 
та мішаного хору Ставропігійської бурси, яку 1881 року опублікувала газета 
«Діло» — «Гдещо про музику взагалі, а про спів пригробний в особенности». 
Тут він уперше в українській музиці не тільки виклав емоційні враження, але й 
проаналізував виконавську манеру різних львівських хорів у зв’язку зі стиліс-

70 М. Рутковський протягом 1850—1860-х років працював регентом хору Ставро-
пігійської бурси (див.: Бурбан М. Хорове виконавство України. — Дрогобич, 2006. — 
Ч. 2). За відомостями П. Бажанського, він (М. Рутковський) очолював ставропігій-
ський хор (приблизно 1855—1863), а одночасно — хор католицької семінарії. «Тут і 
там докладав великого стараня, щоби убогий тогди репертуар музичний особенно в 
бурсі помножити. Однако ж позаяк руських композицій було мало, а і тоє, що було, 
то походило з-під пера чеських композиторів, як Ролєтшека (диригента при Свято-
юрській церкві)... Тож покійний Рутковський, з роду русин, підкладав руський текст 
під ріжні латинські і німецькі композиції і приноровляв їх до нашого співу». П. Ба-
жанський засвідчує, що саме такими перекладеннями є виконувані хором духовної 
семінарії твори «Нас ради», «Іскупив ни єси» та інші, де «руські» тексти було під-
писано під частини «Stabat Mater» німецького композитора Гессера (див.: Бажан-
ський П. Гдещо про музику взагалі, а про спів пригробний в особенности).

71 Назви творів наведено за публікацією: [Б. п.] Новинки // Слово. — 1875. — Чис-
ло 39. — С. 3. 
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тикою і відповідністю жанровим особливостям конкретного твору, торкнувся 
проблеми регентської майстерності в інтерпретації композиції та роботи над 
хоровою тембральністю й драматургією композиції.

Його погляди на особливості українського церковно-музичного співу втіле-
ні у власних композиційних спробах. П. Бажанському належать кілька повних 
«Служб Божих»: «Літургія св. Іоанна Златоустого» (рукопис, 1864), «Мелодійно-
гармонійна Літургія хоральна во пам’ять Александри з Нестеровичів» для мі-
шаного хору (рукопис, 1869), «Божественна Літургія св. Іоанна Златоустого по 
старинним лучшим напівам в ірмологійнії ноти» для чоловічого хору (Л., 1872), 
«Перша літургія старовинних напівів на чотири мішані голоси для сіл і містечок» 
(Л., 1907), «Друга літургія старовинних напівів на чотири мішані голоси для сіл і 
містечок» (Перемишль, 1907), «Третя літургія староцерковних напівів на чотири 
мішані голоси для сіл і містечок» для мішаного хору (Перемишль, 1911) та «Чет-
верта літургія староцерковних напівів на чотири мішані голоси для сіл і місте-
чок» (Перемишль, 1911). Значний інтерес викликають пошукові матеріали, що, 
вочевидь, відіграли значну роль у формуванні стилю П. Бажанського72 — випис-
ки з «Богогласника», «Ірмологіона» (1864). Інші розробки в царині опанування 
специфіки регіонального богослужбового співу — «Гласнопеснець, правильно 
після правил гласноударенія і правил мелодії, після співу духовної семінарії у 
Львові в р. 1860—65» для чоловічого хору (рукопис, не датовано) і «Єрусалимка 
галицька. Після єрусалимки записав П. Бажанський» для хору (рукопис, 1862). 
Характер опрацювань зразків паралітургічної творчості репрезентовано в «Збір-
нику духовних пісень» (рукопис, 1880)73.

Враження М. Вербицького74 від одного з перших літургійних циклів 
П. Бажанського дозволяють дещо змінити судження українських музико-
знавців75 про стиль його творів. М. Вербицький слухав композицію свого учня 
1870 року в Успенській церкві Львова у п’яту неділю Великого посту. Вибір 
церкви було зумовлено бажанням хворого на той час М. Вербицького почути 
«давнії пінія, коториї мені ще за молодих літ моїх суть знані». Розраховуючи, 

72 Матеріали зберігаються в ЛННБ імені Василя Стефаника (відділ мистецтв, фонд 
П. Бажанського).

73 Відомості про зазначені твори нещодавно введено в науковий обіг у дисерта-
ційному дослідженні Н. Кушлик «Музично-просвітницька діяльність о. Порфирія 
Бажанського в контексті соціокультурної практики греко-католицького духовенства 
Галичини в ХІХ — на початку ХХ століття» (Л., 2007).

74 Вербицкий М. О творениях музыкальных, церковных и мирских на нашей 
Руси // Слово. — 1870. — Число 38. — С. 1.

75 Оцінка творчості П. Бажанського до цього часу досить поміркована. Скажімо, 
Л. Кияновська пише: «Творчість Бажанського, як і його теоретична спадщина, ви-
кликала гостру критику багатьох представників молодшого покоління західноукра-
їнської композиторської школи насамперед через надто консервативну естетичну і 
творчу позицію. Адже Бажанський належав до москвофілів, відстоював окреміш-
ність галицької руської культури, мало зважав на провідні мистецькі напрямки свого 
часу. Так, у церковній музиці за зразок він мав “самолівку”.., обмежену виразовими 
можливостями і художньо доволі просту, рамки котрої вже його вчитель Вербицький 
успішно подолав, потрактувавши її у значно ширшому художньому контексті» [під-
креслення Н. Костюк. — Ред.] (див.: Кияновська Л. Церковний спів Галицької компо-
зиторської школи // Калофонія. — Л., 2002. — Число 1. — С. 146).
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отже, на відомий йому репертуар, композитор був здивований оригіналь-
ною концепцією, незвичною стилістикою, належною пошаною до каноніч-
них текстів, що виявилося в правильному акцентуванні та фразуванні. Його 
загальна оцінка твору «многоталановитого» молодого митця дуже висока: 
«Слідкував я з увагою всі переходи гармонічні і мелодичні в поодиноких 
пініях аж до остатка, і сказати можу відверто, що все пініє той Літургії єсть 
сильно гармонійне, а при тому і мелодійне; так мелодія як гармонія точно 
застосована до слів літургічних. Кажда модуляція ведля правил строго гар-
монічних на своєму місці поставлена. Не єсть то музика легка, італіянсь-
ка, но по большой части гармонія в ній єсть тяжка, слова тексту із серця 
викликующая, каждий кусень і каждоє місце тексту вичислено на особий 
ефект чувства слушателя, кажда піснь виражає і маркує особенноє чувство 
і характер, мисль при композиції взнесена, а що особливо уваги гідне — 
стиль во всіх піснях єсть чисто церковний, дух в слушателю до побожності 
возбужаючий»76. Імовірно, ідеться про першу із зазначених «Літургій». Хо-
ровий виклад композитор застосував і в багатьох інших творах цього жан-
ру. Митець спирався на усталені принципи структурування, тому вдався до 
прийому розспівування всіх основних текстів — «Слава — Єдинородний», 
«Святий Боже», «Алілуя», «Іже херувими» (у третій «Літургії» староцер-
ковних наспівів — аранжування Д. Бортнянського), «Отця і Сина» (дру-
гий варіант у другій «Літургії» староцерковних наспівів — перекладен-
ня О. Львова), «Вірую», «Милость мира», «Свят», «Тебе поем» (у другій 
«Літургії» староцерковних наспівів — перекладення Д. Бортнянського), 
«Достойно» (у першій і третій «Літургіях» староцерковних наспівів — пе-
рекладення Д. Бортнянського), «Отче наш», «Хваліте», «Да ісполнятся», 
«Буди ім’я Господнє». Показово, що в усіх цих циклах представлено багато 
єрусалимкових наспівів в опрацюванні П. Бажанського. 

Деякі піснеспіви, хоча подекуди й розспівувані в церковній практиці, є 
рідкісними для тогочасних і пізніших літургічних циклів. Наприклад, «Вси 
язици» єрусалимкового наспіву — у першій «Літургії» староцерковних на-
співів; «Внійди» — у другій «Літургії» староцерковних наспівів; «Архангель-
ський глас», «Єлици», «Ангел вопіяше» — у третій «Літургії» цього циклу; 
«Непреходимая», «Кіріє елейсон», «Милосердная мати», «Найсвятішій» та 
інші — у четвертій «Літургії». Попри нетиповість цих піснеспівів для автор-
ських циклічних концепцій, наведені піснеспіви засвідчують їх типовість 
для церковно-хорового репертуару західноукраїнських півчих. Відсутність 
деяких характерних частин — єктеній, антифонів та інших коротких пісне-
співів — автор пояснює використанням зазначених частин із тексту пер-
шої «Літургії». Стосовно домінування принципів самолівкового співу з ха-
рактерними для них терцієвими й октавними (іноді — кварто-квінтовими) 
паралелізмами, строфічністю й варіаційністю у формотворенні, несиме-
тричною метроритмікою, то виняткову опору на них композитор пояснив 
у принагідному зауваженні до третьої «Літургії»: «Єрусалимка є пініє цер-
ковне з 16 віка Никона, єпископа із Новгорода, дохована старими дяками 

76 Вербицкий М. О творениях музыкальных, церковных и мирских на нашей 
Руси. — С. 1.
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і Василіянами; багато їх записав 1857, а натуралістично народно згармонізу-
вав о. П. Бажанський 1900». Цікавою є розмішена в коментарях до видання 
всіх чотирьох «Літургій» (Л.; Перемишль, 1907, 1911) вказівка щодо характе-
ру виконання: «Співай лагідно, ладно, не кричи, не верещи, не пищи, не харчи, 
не стискай горло — не співай ні зависоко, ні занизько, лише самосередно».

Першим зразком фіксації суто самолівкової традиції є «Літургія» 1872 
року. Не тільки її стилістика, але й структура промовисто засвідчують наслі-
дування місцевих традицій. Їх виявлено в нетипових для авторських «Літур-
гій» розспівах текстів проскомідії — «Архангельський глас», «Непроходимая 
врата» та «Вси язици». Стилістика першого з них типова для монодійної тра-
диції — строфічну основу відтворено варіантною двочастинністю (АА1), ди-
намічним процесом стиснення фаз розспіву тексту та оновленням тематизму 
в заключній строфі:

Розвиток тієї самої інтонаційної основи відбувається в третій частині. 
Це споріднення відіграє виняткову роль і спрацьовує за циклічного принци-
пу побудови твору. У другій частині — «Непроходимая врата» — мелодику 
оновлено введенням псалмодійних формул (навіть у розспівах посилено про-
содичність), унаслідок чого формується враження істотного інтонаційного 
збагачення:
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Структура «Літургії» 1872 року цікава не тільки використанням розспі-
вів, нетипових для усталених авторських циклів, але й кількома їх варіантами 
(наприклад, «Ввійди, ієрею»), поєднанням недільних і повсякденних анти-
фонів і «Єдинородного» (у двох варіантах), «На вході» («Прийдіте, покло-
німся»; два варіанти), різних варіантів розспіву «Алілуя», «Дух святий» (у 
двох варіантах), єктеній у різних частинах «Літургії», «Іже херувими» (12), 
«Свят — Благословен» (3), «Тебе поем» і «Достойно» (2), «Отче наш» (3; у 
другому зразку подано варіант із «приспівом» після кожного рядка-вірша), 
«причасного і киноніка» (із вказівкою, що інші причасні слід співати за на-
співом «Іже херувими»), «Да ісполнятся» (два «коротких» і два «довгих» ва-
ріанти), «Малий відпуст» та піснеспіви, що не входять до основної структури 
«Літургії», — «Під Твою милість», «Христос воскресе» (3) та «Многая літа».

У всіх частинах твору П. Бажанський дотримувався принципів наскрізно-
го інтонаційного розгортання за чіткого структурного розмежування, типово-
го для криласного співу й фольклорної пісенності, домінування розспівності 
над псалмодійністю, метроритмічної свободи тощо. У такий спосіб компо-
зитор забезпечив дієві циклічні закономірності у своєму творі, що вказує на 
безпосередню належність цієї «Літургії» — за її стилістичної нетиповості й 
навіть оригінальності в загальному контексті церковної музики ХІХ ст. — до 
розроблення закономірностей великого літургічного циклу.

Важливо й те, що П. Бажанський оприлюднив методичну передмову до тво-
ру — «Попередня наука про спів» із розділами «Ноти» (включно з «Нотною 
азбукою», «Поділом голосів» та «Ключем нотним»), «Як треба держатися при 
пінію?» (тут також — «Проізведєніє тонів / Intonatio», «Плавноє пініє і з вира-
зом», «Де треба отдихати, отпочивати», «Виговор», «Гласоудареніє», «Переміна 
голосу», «Що шкодить голосу», «Перша практична наука»). Останній із зазна-
чених підрозділів з погляду сучасної літургічної творчості й хорової практики є 
найцікавішим — він розкриває специфіку двоголосого самолівкового співу.

Враховуючи, що композитор досконало володів принципами самолівко-
вого співу, можна дійти висновку, що виконання цього твору було справді 
оригінальним і цікавим. Такі композиції є своєрідним аналогом зафіксованих 
у Східній Україні монастирських розспівів (з-поміж яких тоді записували 
тільки розспіви Києво-Печерської лаври), але вони не мали на той час такого 
послідовного опрацювання, яке здійснював П. Бажанський.

Кількісно не поступаючись доробку П. Бажанського, творчість буковин-
ського митця С. Воробкевича репрезентує продовження деяких тенденцій, 
започаткованих корифеями перемишльської школи. На відміну від них, 
останній не тільки здобув духовну й світську музичну освіту, але й прослухав 
у Віденській консерваторії  курси гармонії та основ композиції у Ф. Кренна 
(1868). Очевидно, ця досить ґрунтовна теоретична база й достатні навички 
регентської праці сприяли легкості та швидкості компонування. Так, тільки 
в богослужбовій галузі йому належать вісім «Літургій» (усі видано; загальна 
кількість, згідно з авторськими відомостями, — сорок) і численні окремі піс-
неспіви — «Херувимські», «Свят», «Тебе поем», «Отче наш», «Святий Боже», 
великодні тропарі, «Тебе Бога хвалим», «Многоліття» та ін.

Попри нерівноцінність цих творів, деякі з них цікаві в історико-
стилістичному ракурсі. Так, у піснеспіві «Святий Боже» (C-dur) композитор 
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дотримувався мовно-виразових констант, що нагадує стилістику М. Вер-
бицького, як от: 

а) дублювання провідної партії:

б) часткова мелодизація лінії басової партії (хоча й помірно, переважно в 
межах нормативів класичної гармонії):

Тому назагал строгішою постає фактура цього твору, хоча композиційні особ-
ливості (поступове динамічне наростання й застосування divisi в сопрано в 
заключних реченнях композиції) виявляють виразну концепцію поступового 
експресивно-динамічного нарощування — одну з типових для розспівування 
цієї молитви в богослужбовій творчості ХІХ ст.

Натомість у «Херувимській» (C-dur) з того самого циклу композитор 
використав доволі рідкісну композиційну схему, виокремивши в різні номери 
тексти «Херувимської» і «Яко да Царя» з «Алілуєю». Тому співвідношення 
між двома традиційними розділами перенесено в площину взаємоузгодження 
домінуючого канонічного плану; натомість усі інші усталені композиційні 
закономірності ретельно збережено. Застосовуючи в першій строфі розвинену 
хорову фактуру, досить виразну свободу ритмічного пульсу (розспівування 
окремих складів подекуди охоплює два такти) та часті тональні відхилення 
(C-dur → G-dur → e-moll → C-dur → a-moll → C-dur), що збагачують панівну 
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«барву» (C-dur) різноманітними відтінками, С. Воробкевич прагнув досягти 
ефекту містичної понадчасовості:

Зіставлення хорових партій у другій строфі (з максимально вузьким роз-
ташуванням) не тільки забезпечує контраст із попередньою частиною, але й 
певною мірою апелює до «показу» «ангельського» й «людського» світів (про 
це засвідчує також подвійне розспівування слів «піснь припівающе», що ком-
позиційно відповідає розспівуванню слова «образующе» в першій строфі)77:

77 Показово, що аналогічний прийом застосував у «Херувимській пісні» знамен-
ного розспіву О. Кастальський (1897), згодом неодноразово використовуючи його 
як символ вишнього й земного світів.
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Інші риси цього піснеспіву загалом типові для української церковної 
музики. Використовуючи квінтово-октавні паралелізми, можливо, компози-
тор прагнув залучити до стилістики характерні для загальнонародного співу 
прийоми (наприклад, у зв’язці «Амінь»):

Будучи автором літургічної музики не тільки на церковнослов’янські, 
але й на румунські та грецькі тексти, С. Воробкевич намагався відтворити й 
відповідні співочі традиції. Те, наскільки різноманітними є стилістичні опори 
в його творах цієї сфери, вказує на прагнення уникнути безпосереднього 
наслідування стилістики опусів церковних композиторів старшої генерації, 
а також на усвідомлення значущості поширених регіональних традицій для 
власної творчості78.

Помітну роль у західноукраїнській церковно-музичній творчості відіграв 
отець В. Матюк79, якому належать також кілька статей із проблем розвитку 
хорового духовного виконавства й збірники паралітургічних пісень, розра-
хованих на виконання насамперед сільськими або навчальними хорами. Так, 
1881 року він видав збірку аранжованих на два голоси «Пісень до Пресвя-
тої Богородиці» («Пречистая Діво», «О всепітая Мати», «Что тя наречем», 
«Под Твою милість»); невдовзі — «Руський співаник для шкіл народних» і як 
додаток до нього — «Малий катехит музики». 1893 року у Львові на замов-
лення дирекції жіночої вчительської семінарії В. Матюк опублікував «Пісні 
воскресні, переложені з різних авторів і народних напівів на женьский хор», 

78 У тій самій когорті (першого постперемишльського покоління українських 
композиторів) — А. Вахнянин, який набув навичок літургічної діяльності під час 
безпосереднього спілкування з М. Вербицьким та І. Лаврівським, а також співаючи 
в найкращих церковно-хорових колективах краю — хорах Перемишльської катедри 
і Львівської духовної семінарії. Він одним із перших звернувся до осмислення проб-
леми значущості доробку Д. Бортнянського в українській духовній музиці (див.: 
Вахнянин Н. Бортнянський Димитрій Степанович // Діло. — 1886. — № 35, 36). Про-
те в його творчості богослужбовим піснеспівам належить вторинна роль — вони, бу-
дучи традиційними за стилістикою та властивостями формотворення й композиції, 
істотно поступаються світським творам.

79 Принаймні, непрямим свідченням цього є публікація кількох піснеспівів 
В. Матюка  в упорядкованій С. Людкевичем «Літургії» (1922).
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1896 року — «Співаник українських народних та церковних мелодій» (посіб-
ник для шкіл) для триголосого мішаного хору. 

Серед його творів — чотириголосі «Святий Боже» (видано 1878 року) і 
«Да ісполнятся» (обидва — для чоловічого хору). Кілька піснеспівів В. Ма-
тюка згодом зредагував для мішаного хору (змінивши початкову тональ-
ність) і опублікував С. Людкевич у збірнику літургічних пісне співів (1922), 
що засвідчує їх поширеність у репертуарі церковних хорів регіону. Це — «Іже 
херувими» і «Яко да Царя» (G-dur і B-dur — g-moll), «Тебе поєм» (B-dur), «На 
многая літа, Владико» (з «Видіхом світ істинний»; G-dur), «Да ісполнятся» 
(e-moll — G-dur). Жоден із цих творів за стилістикою не належить до 
новаторських. Орієнтуючись на доробок своїх попередників, В. Матюк 
продемонстрував прихильність до церковно-співочих традицій ХІХ ст., 
причому навіть не так до надбань М. Вербицького, як до поміркованішої 
лінії, репрезентованої в спадщині чеських музикантів-регентів і, очевидно, 
у місцевих співочих традиціях. Так, «Іже херувими» (G-dur) написано як 
куплетну пісню з незначними варіаційними змінами в третьому куплеті й 
побудовано на тому самому тематичному матеріалі піснеспіву «Яко да Царя» 
[аналогічні принципи — у «Херувимській» (B-dur — g-moll)]. Композитор 
спирався переважно на усталені принципи стилістики й компонування 
(наприклад, провідна мелодична лінія в сопрано, використання секстово-
терцієвих втор у партіях альта й тенора чи сопрано й тенора, прозорість 
фактури в межах класичного чотириголосся, повтори окремих текстових 
блоків тощо):

За такої типовості привабливість цієї «Херувимської» криється в її коло-
риті — особливо просвітленій, глибинно-теплій настроєвості. В. Матюк вдало 
посилив таке сприйняття завдяки вкрапленню до панівного тутійного викла-
ду сольних епізодів (у «Херувимській» — «тайно образующе», «трисвятую» 
та «отложим»; у «Яко да Царя» до такого засобу митець удався двічі — роз-
співуючи «ангельськими невидимо» й початковий розспів «Алілуя»):

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

140

Не прагнучи до новаційного розвитку богослужбових жанрів та їх стиліс-
тики, В. Матюк тільки в одному піснеспіві продемонстрував відтворення за-
сад несиметричної ритміки. У «Да ісполнятся» він удався до поєднання роз-
мірів 3/2 і С, що сприяє відчуттю плинності тематизму в початкових фразах 
речень і його «стабілізації» в другому реченні майже кожної строфи. Саме 
таке вирішення надає композиції незвичного ефекту — метр набуває значен-
ня провідного формотворчого чинника:
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Отже, представники постперемишльської генерації прагнули як до збе-
реження й поміркованого розроблення традиційних засад богослужбового 
співу, так і до осмислення та впровадження нових ідей. На тлі загальних про-
цесів у церковній музиці ХІХ ст. такі ідеї відтворювали загальні закономір-
ності панівних стилістичних концепцій. Так, стилістика церковно-хорових 
композицій В. Матюка засвідчує дивовижну суголосність деяким ідеям про-
відних російських композиторів у цій галузі, які прагнули до створення на-
співно-поліфонічного стилю (хоча він і не досягнув цього через домінування 
класично-гармонічних чинників у хоровій фактурі).

В останніх десятиліттях ХІХ ст. істотно активізувались освітні процеси у 
сфері богослужбового співу; одним з основних завдань стало піднесення малих 
містечкових і сільських церковних хорів. Не задовольняючись загальним рів-
нем співочо-богослужбової сфери (насамперед сільських і містечкових хорів та 
дяківського служіння), деякі подвижники створювали й працювали як викла-
дачі церковного співу у своїх парафіях, виступали в місцевій періодиці зі стат-
тями з проблем церковного співу та співочої освіти. Так, І. Полотнюк — диякон 
і регент Станіславівського катедрального собору — був водночас (із 1888 року) 
і керівником Станіславівської школи дяків80, і засновником газети «Дяківсь-
кий глас»81. Його школа не була поодиноким явищем. На час її створення вже 
понад п’ятнадцять років (від 1874 року з перервами) плідно функціонувала 
тримісячна літня школа отець Й. Вітошинського в с. Денисів, метою якої було 
підвищення освітнього рівня та організаційних умінь сільських учителів і дяків 
Тернопільщини. На початку 1885 року подібний заклад (навчання співу і гри 
на скрипці протягом п’яти місяців) створив отець А. Крушельницький у с. Біла. 
У жовтні 1892 року колишній учень Денисівської школи О. Бачинський відкрив 
церковну шко лу нотного співу в Городенці. Подібні заклади було засновано та-
кож у Зборові (керівник Т. Анишевський), Жегестові (керівник В. Мастищак). 
Унаслідок діяльності таких курсів їхні слухачі, навіть не маючи високої духов-
ної освіти, здобували необхідні знання та впроваджували їх у своїх парафіях і 
церковних хорах. Це відігравало важливу роль в умовах протистояння римо-
католицькій та посилення впливу російської православної церкви, особливо в 
площині точного слідування канонічним уставам богослужінь.

Нове покоління регентів, виховане в учительських і духовних семінаріях 
Галичини, прислужилося справі розвитку української церковної творчості 

80 У програмі цієї школи, відкритої 1888 року, — вивчення церковних гласів (за 
«Ірмологіонами»), хорового співу, літургіки, Уставу, термінології протягом восьми-
десяти місяців навчального курсу.

81 Журнал виходив щомісяця (1895—1900 — Станіславів, з 1901 — Ярослав, з 
1903 — Перемишль). Він містив статті з історії церковного співу, пояснення цер-
ковного Уставу, історичні екскурси, музично-практичні поради, рецензії на нові ви-
дання. Так, у серії статей П. Бажанського — «Бувальщина дяків перед 50 літами» 
(1897. — № 8—12; 1898. — № 1—4), «Церковні музичні хори» (1898. — № 7, 8, 10—12; 
1899. — № 9) — було подано огляд різновидів церковного хорового співу, аналіз тво-
рів Д. Бортнянського, М. Вербицького, В. Матюка та ін. А. Слюсарчук оприлюднив 
«Пояснення обрядів і перекладень пісень похоронних» і «Догмати осьми гласів» 
(1897. — № 2, 3, 5—9, 11, 12), І. Кипріян опублікував «Церковні піснеспіви і їх зна-
чення» (1896. — № 1, 2; 1898. — № 4; 1899, № 4).
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насамперед у царині навчання молодого покоління мистецтву церковного спі-
ву й нарощення репертуарної бази середніх за рівнем хорових колективів. Так, 
І. Біликовський, який після закінчення Станіславівської учительської семіна-
рії працював у різних навчальних закладах Станіславова, Самбора та Львова, 
де набув досвіду керування хором, з 1875 року звернувся до компонування лі-
тургічної музики. Його церковним композиціям «Яко беззаконіє моє», «Благо-
образний Йосиф», «Прискорбна єсть душа моя даже до смерти» притаманні 
легка, переважно три- й чотириголоса фактура, простота гармонічної мови, 
кантиленність мелодики. Його молодший сучасник М. Копко82, який упродовж 
кількох десятиліть працював регентом хору Перемишльської катедри й доміг-
ся істотного піднесення виконавського рівня колись славетного колективу, ві-
домий переважно як упорядник багатьох збірок творів для церковного співу. 
Восени 1887 року він видав «Збірник церковно-музичних творів», до якого 
ввійшли його власні композиції — «Архангельський голос», «Піснь для Пре-
святої Тройці», «Бог предвічний», «Вселенная, веселися», «Іже херувими», а 
також «Богородице Діво» (за назвою «Молитва до Богородиці») і «Тебе поєм» 
Д. Бортнянського. Через десятиліття (1897) він почав видавати в Перемишлі 
«Бібліотеку музикальну» — збірки літургічних пісень за народно-церковними 
наспівами (духовні пісні, колядки, тропарі), що були дуже цінними для сіль-
ських хорів (піснеспіви переважно дво- чи триголосих складів). Так, у першій 
частині «Бібліотеки» М. Копко оприлюднив вісімнадцять творів із кирилич-
ним текстом, у другому випуску — «Тропар на Рождество Христове» й «Коля-
ди». Ці «тематичні» збірки були досить популярними, оскільки давали можли-
вість вибору композицій для різних богослужінь (зокрема, у шостому випуску 
М. Копко надрукував піснеспіви до Великого посту). Його власні богослужбові 
композиції, що не набули поширення, виконували переважно перемишльські 
хори (скажімо, «Буди ім’я Господнє» для чоловічого хору).

Важливу роль у розвитку західноукраїнської церковно-музичної творчості 
ХІХ ст. відіграло видання численних репертуарних збірок, де певною мірою 
було відтворено досвід різних церковно-співочих та дяківських шкіл. Серед 
поширених джерел, якими користувалися в богословських освітніх інституці-
ях під час навчання церковному співу, — «Ірмологіони», надруковані у Львові 
(1700, 1709, 1794, 1816, 1858, 1870), Почаєві (1766, 1794, 1796, 1816), збірник 
«Благоговійні пісні» (Почаїв, 1806). Поява значної кількості одноголосих 
церковних наспівів [це, зокрема, «Гласопіснці», надруковані у Львові (1847, 
1870 і 1894) й Римі (1881)] та збірок із нескладними обробками побутуючих 
наспівів опосередковано засвідчила зростаючу потребу в таких публікаціях — 

82 Очоливши хор перемишльського «Бояна», М. Копко спрямував зусилля на тіс-
ну співпрацю з місцевим катедральним хором [так, «Боян» співав на архієрейських 
літургіях 1893 року (див.: [Б. п.] Торжество Богоявления // Галичанин. — 1893. — 
Число 4. — С. 3), 1896 року виконував фрагменти й цілі концерти Д. Бортнянського 
(див.: [Б. п.]  Ювилей о. Юст. Желеховского // Галичанин. — 1896. — Число 7. — С. 2). 
Особливою заслугою М. Копка було долучення до чоловічого складу хору жіночих 
голосів, а для вистави «Віфлеємська зоря» — також п’яти-, шестирічних хлопчиків 
[див.: [Б. п.]  От Перемышля (Представление обществом «Зоря» сценичной орато-
рии «Вифлиемская ночь» І. Муцика с музыкою М. Копка) // Галичанин. — 1900. — 
Число 10. — С. 2]. 
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як у зв’язку з бажанням зберегти 
давні місцеві (одноголосі або само-
лівкові) співочі традиції, так і з необ-
хідністю поступового розширення 
досвіду духовного виконавства на 
загальнорегіо нальному рівні. Деякі 
із цих збірок давали чітке уявлення 
про специфіку західноукраїнського 
церковного співу. Зокрема, саме так 
оцінено «Гласнопеснец или напевник 
церковный», укладений І. Дольниць-
ким і виданий Ставропігійським ін-
ститутом (1894), де було опублікова-
но зразки всіх уживаних у той час у 
Галичині богослужбових співів83.

1882 року отець І. Кипріян видав 
«Партитуру співів церковних і 
світських», до якої ввійшли твори 
Д. Бортнянського й М. Вербицького. 
Того самого року почалася публіка-
ція збірників «Співи набожнії для 
ужитку молодіжи (особливо шкіль-
ної) в два сопрани і альт», укладе-
них за принципом поєднання українських богослужбових і паралітургічних 
зразків84. 1888 року крайова шкільна рада ухвалила видання «Церковного 
співаника», який уклав А. Вахнянин85 за тим самим принципом (літургічні 
й народні піснеспіви до великих релігійних свят). 1896 року вийшла друком 
«Партитура. Пісні церковні. Квартети на голоси мішані» С. Дорундяка (трид-
цять дві колядки, дві пісні на Богоявлення, пісня на Стрітення та дві пісні на 
неділі Великого Посту), яку досить високо оцінив Ф. Колесса. Учений, утім, 
зауважив, що гармонізація з використанням «надто модерних» хроматизмів 
не відповідає строю фольклорної пісенності86. Отже, уже тоді в Галичині по-
чали поширюватись ідеї про діатонічність як панівний стрій української цер-

83 «Книга ця являє собою значний інтерес, бо є можливість познайомитися із ха-
рактером і якістю галицького церковного співу» (див.: Петрушевський В. Богослу-
жебное пеніе галицко-руських церквей // Галичанин. — 1899. — Число 146. — С. 3).

84 У першому випуску — «Непроходимая врата», «Вся язицы восплещите», «Іже 
херувими», «Отче наш», «Да ісполнятся»; колядки «Бог предвічний», «Тайна нам ся 
явила», «Небо і земля», «Молитва»; у другому (1883) — колядки; у третьому — ко-
лядки й пісні на Богоявлення.

85 Його специфіка: виклад для дитячих голосів (сопрано й альт); третій голос — 
баритон — для вчителя.

86 Серед зауважених Ф. Колессою недоречностей, «особливо недопустимих в 
мелодіях “Вселенная, веселися”, “Всім пожаданий”, “Дар нам нині”, “Заспіваймо со-
гласно”, “Не плач, Рахиле” тощо)», — альтерування мелодій колядок, що порушували 
їхній «характер» (див.: Колесса Ф. «Партитура. Пісні церковні. Квартети на голоси 
мішані». Уложив і видав Семен Дорундяк // Діло. — 1896. — Число 277).

Ф. Колесса
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ковної музики. 1899 року вийшли «Молебні часи», де було вміщено літургіч-
ні твори О. Нижанківського, В. Матюка, М. Копка та М. Горчинського. 

Важливу роль для осмислення закономірностей української богослужбової 
творчості відіграла полеміка, спричинена публікацією «Першої Служби Божої 
на чотири голоси хору мішаного» (1898), яку впорядкував Ф. Колесса87. Ви-
дання містило піснеспіви «Слава» (київського наспіву), «Тебе поєм», «Достой-
но єсть», «Да ісполнятся», «Под Твою милость» Д. Бортнянського, «Святий 
Боже» й «Алілуя» Л. Cедляка (з партитури І. Кипріяна), «Іже херувими», «Яко 
да Царя» й «Милость мира» М. Римського-Корсакова, «Вірую» Рафаловича, 
«Отче наш», «Буди ім’я Господнє» М. Вербицького та «Діва днесь» М. Лисенка. 
Рецензування здійснив В. Садовський (під псевдонімом Домет), оприлюднивши 
у восьми числах газети «Діло» серію статей «З нагоди новин на поли нашои 
церковнои музики. Критичний ескіз музичний». Критикуючи дилетантизм у 
розумінні регентського фаху, В. Садовський висвітлив специфічні стилістичні 
закономірності творів, різних за стильовими орієнтирами (зокрема, псалмодійні 
фрагменти з «Вірую» Рафаловича й «Милость мира» М. Римського-Корсакова); 
наголосив на необхідності точного використання просодичних акцентів і цезур 
у старослов’янських текстах як чинника піднесення виконавської майстерності 
співаків, які не мають достатнього досвіду в цій царині; висловив протест проти 
публікації композицій, що вже не можуть сприяти стильовому розвитку церков-
но-музичної творчості («Алілуя» Л. Седляка). З-поміж інших важливих ракурсів 
публікації — проблеми поширення в Галичині творів російських композиторів, 
що не відповідали особливостям українського церковно-музичного стилю, а 
також недостатня популяризація композицій рівня національної значущості, 
зокрема М. Вербицького88. Саме твори М. Вербицького В. Садовський вважав 
тим мистецьким взірцем, з яким необхідно звіряти репертуар галицьких хорів89.

Ця поодинока публікація дає можливість осягнути, яким значним був 
поступ західноукраїнського богослужбового хорового мистецтва протягом 
ХІХ ст.: фахові музиканти й регенти піднялися до осмислення репертуарних 
проблем, до осягнення стильових особливостей різних композицій та можли-

87 Мета видання — надати для українського богослужіння такі пісні, «що відпо-
відали би духови наших питомих наспівів церковних і нашого обряду взагалі, щоби 
тим способом елімінувати, втискаючися до нашого співу церковного чужину».

88 «Передовсім відсвіжити твори Вербицького і точним і артистичним їх виве-
денєм показати незрівняну красу єго пісні ангельської, що чоловіка справді пере-
носить на незнані світи і каже на часок застопитися в душевній молитві, відложити 
житейську скорб і печаль» (див.: Домет. З нагоди новин на поли нашои церковнои 
музики... — Число 64. — С. 2).

89 «Но при Вербицькім можна виконувати літургійні співи Бортнянського, передов-
сім єго “Слава — Єдинородний”, “Иже херувими” № 1, 3, 5, чудесне, а до того ж легке № 6 
єго “Хваліте” і “Достойно єсть” [подане в “Першій Службі Божій”.], — дальше обі “Хе-
рувимські пісні”, “Достойно” G-dur і “Отче наш” B-dur Львова — “Милость мира” F-dur 
Металова — Службу Божу на три мужескі голоси, як і утвори літургійні, а передовсім за-
достойники Турчанинова на мішані хори, — деякі уступи з C-dur Служби Божої Чайков-
ського, а доперва відтак можна би перейти до так тяжко стравними, як “Иже херувими” 
Римського-Корсакова і тим подібними. От і наш майстер народної пісні Лисенко відва-
жився на Херувимську, котрої, щоправда, годі би в церкві продукувати» (див.: Домет. З 
нагоди новин на поли нашои церковнои музики... — Число 64. — С. 2).
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вості їх узгодження в цілісному богослужбовому циклі. Але найважливішим 
стало формування й обговорення парадигми національного стильового моду-
су церковно-музичної творчості.

Значно активніше ці питання вирішувалися чи просто дискутувалися на 
теренах «підросійської» України. Тут досить потужним був вплив компози-
торів, стилістика яких ґрунтувалася на традиціях Придворної співочої капе-
ли і, як правило, обмежувалась орієнтацією на приписи Священного Сино-
ду. Представники цієї «школи» — переважно вихідці з українських теренів, 
композитори українського походження, які працювали в різних єпархіях 
Росії (Г. Львовський90, Ф. Левицький91, Г. Ломакін92, Г. Музическу та ін.). 
Важливий вплив на українське богослужбове хорове мистецтво мала також 
творчість деяких популярних у той час композиторів, чия музика звучала в 
православних храмах. Окрім творів вищезазначених митців, можна було по-

90 Г. Львовський — композитор, регент. Походив із родини церковнослужителя (при-
четника). Після закінчення Кишинівської семінарії та регентських класів Придворної 
співочої капели з 1854 року працював регентом архієрейського хору в Кишеневі. Від 1856 
року — регент Невських митрополичих півчих, з 1858 — одночасно регент Ісаакіївського 
собору в Санкт-Петербурзі. У галузі аранжування богослужбових розспівів звертався пе-
реважно до їхніх «українських» різновидів — грецького, болгарського, київського (загалом 
п’ятдесят найменувань), певним чином наслідуючи творчі ідеї П. Турчанінова. До церков-
них творів Г. Львовського належать «Благослови, душе моя, Господа» (грецького розспіву), 
«Діва днесь» (болгарського розспіву), «О Тебі радується» (грецького розспіву), «Причасні 
денні» (різних розспівів), «Нині сили», «Слава во вишніх Богу», «Херувимська», «Милость 
мира», «Христос воскресе», «Плотію уснув» та ін. Його стилістиці притаманні риси укра-
їнської духовно-хорової творчості кінця XVIII — першої половини ХІХ ст., хоча митець 
і не прагнув до створення хорових, у тому числі композиційно-тембральних, ефектів, але 
водночас застосовував імітаційну техніку. Творам композитора властива також гнучкість і 
переважна плавність голосоведення, чітке дотримання просодичних особливостей тексту. 

91 Ф. Левицький — співак, композитор, регент. Народився в с. Стеблів на Черка-
щині. Здобувши музичну освіту в Придворній співочій капелі й Петербурзькій кон-
серваторії, викладав спів у Київській духовній академії, водночас працював регентом 
Михайлівського Золотоверхого монастиря. Відомий як автор «Літургії» та моногра-
фії «Основи церковного співу». 

92 Г. Ломакін — хоровий диригент, регент, композитор, учений, педагог. Походив 
із родини кріпака. Від 1822 року — у капелі графа М. Шереметєва. Від 1830 — викла-
дач співу, протягом 1850—1872 років — керівник капели, після її розпуску (1872) — 
диригент чоловічого хору М. Шереметєва. Викладав у Придворній співочій капелі 
(1848—1859). Працював над проблемами історико-теоретичного осмислення законів 
осмогласся. Не маючи професійної богословської освіти, під впливом праць Д. Разу-
мовського та консультуючись із М. Зарембою, намагався здійснити синтез західно-
європейських композиційно-стилістичних засад та співочих традицій знаменного 
розспіву. Саме під впливом виконання зразків західноєвропейської церковної музи-
ки Шереметєвським хором під керуванням Г. Ломакіна 1855 року М. Глинка створив 
«Ектению», піснеспіви з «Літургії» та тріо «Да исправится молитва моя». 1858 року 
Г. Ломакін за участі П. Воротникова завершив підготовку до видання нотного «Обихо-
ду», започаткованого О. Львовим. Серед творів — «Літургія простого наспіву», «Все-
нощна знаменного розспіву», шістдесят три піснеспіви (авторські й аранжування різ-
них наспівів, зокрема грецького, болгарського, знаменного, київського тощо), з-поміж 
яких — чотирнадцять причасних віршів, десять «Херувимських пісень», антифони, 
«Світе тихий», «Нині відпущаєши», «Да ісправится», «Вечері Твоєї тайної», «Вкусіте і 
видіте», «Славослов’я», «Отче наш», «Достойно», «Тебе поем», «Милость мира» та ін.
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чути композиції В. Беневського93, Георгієвського, іноді — П. Чайковського, 
М. Римського-Корсакова, А. Аренського, В. Калинникова (щоправда, твори 
останніх — переважно в духовних концертах кінця століття)94. Відновилася 
практика виконання творів римо-католицького жанрового ареалу.

Стрімко розгорталися різні напрями музикознавчої літургіки. Серед 
її представників — Д. Разумовський95, І. Вознесенський та дослідники 

93 В. Беневський — диригент, регент, композитор, педагог. Духовну (у тому числі музич-
ну) освіту здобув у Камишинському духовному училищі (закінчив 1874 року) та Астрахан-
ській духовній семінарії (закінчив 1887 року). Працював регентом і викладачем церковно-
го співу в різних навчальних закладах. Свій педагогічний досвід підсумував у підручнику 
«Церковник: Уроки церковного пения для начальных школ (Музыкальные сочинения и 
переложения В. Д. Беневского)». Від 1890 року продовжив діяльність у Ставрополі, де його 
було обрано головою Ставропольського церковно-співочого товариства (1908). 20 березня 
1903 року за участю хору О. Кошиця диригував «Реквієм» Л. Керубіні. У композиторській 
творчості дотримувався традицій обиходного співу, хоча збагачував їх елементами кон-
цертної стилістики. В. Беневський залишив значну спадщину в царині церковно-хорової 
творчості. Йому належать «Духовно-музыкальные переложения из всенощного бдения» 
(п’ятдесят аранжувань), «Ирмосы праздничные разных распевов с задостойниками гречес-
кого распева для однородного хора», «Пение в Св. Четыредесятницу для однородного хора», 
«Литургия св. Иоанна Златоуста для смешанного хора». Видані в Росії з дозволу Священ-
ного Синоду окремі піснеспіви й богослужбові цикли — «Ныне отпущаеши» № 1, «Хвалите 
имя Господне», «Милость мира», «Ныне отпущаеши» № 2 (М., 1888); «Ирмосы воскресные 
(для женского или мужского хора)» (М., 1893); «Песнопения литургии для однородного 
хора, 21 номер» (М., 1896); «Ирмосы воскресные» (1901); «Церковное осмогласие. Вып. 1: 
Стихиры воскресны на “Господи, воззвах” с запевами, богородичными и стихиры на сти-
ховне Киевского и обычного распевов»; Вып. 2: «Тропари воскресны на “Бог Господь” с 
богородичными разных распевов» (1901); «Ныне отпущаеши» № 3, «Кондак Архистратигу 
Михаилу (с припевами)», «Ныне отпущаеши» № 4, «Хвалите имя Господне» № 2, «Тебе 
Бога хвалим (обычного напева)» (М., 1912) — входили до репертуару багатьох українських 
церковних хорових колективів, зокрема хору Київської духовної академії. 

94 Твори російських композиторів виконувалися не тільки на теренах «підросій-
ської», але й Західної України. Видається показовим, що до репертуару церковних 
колективів такі зразки ввійшли наприкінці 1880-х років, а перший концерт російської 
богослужбової музики, організований русофільським товариством «Муза» й хором 
Ставропігійської бурси під керівництвом М. Івануси, відбувся 28 березня 1899 року 
(зокрема, прозвучали твори М. Римського-Корсакова, П. Чайковського та ін.).

95 Д. Разумовський — протоієрей, видатний історик церковного співу, педагог. 1843 
року закінчив Київську духовну академію. Захистив магістерську дисертацію. 1850 року 
його було рукоположено на священика й призначено в церкву св. Георгія (Москва). 1866 
року обійняв посаду завідувача кафедри історії та теорії російського церковного співу в 
Московській консерваторії. 1858 року — увійшов до складу комісії з розгляду і виправ-
лення церковних книг. Вершиною його наукової діяльності була монографія «Церков-
ное пение в России» (М., 1867—1869), що стала підґрунтям для всіх наступних праць 
(С. Смоленського, І. Вознесенського, А. Преображенського, В. Металова, інших фахівців 
цієї галузі) та вплинула на розвиток усієї церковно-музичної творчості. Медієвістичні до-
слідження вченого відбито в розвідках «О нотных безлинейных рукописях церковного 
знаменного пения» (1863), «Об основных началах богослужебного пения православной 
греко-российской церкви» (1866), «Патриаршие певчие дьяки и поддьяки» (1868), «Цер-
ковное русское пение» (1869), «Государевы певчие дьяки» (1881, 1895), «Исследование 
о знаменном пении» (1884), «Теория и практика церковного пения для воспитанников 
Московской консерватории» (М., 1886), «О пении в церковно-приходских школах» 
(1888), «Богослужебное пение в православной греко-российской церкви» та ін.
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молодшого покоління — А. Хой-
нацький96 і В. Петрушевський97. 
Українські духовно-освітні зак ла-
ди впродовж останніх десятиліть 
ХІХ ст. виховали нову генерацію 
цер ковно-музичних діячів, які в 
наступному столітті відіграли знач-
ну роль у розвитку цієї га лузі. По-
між них — М. Лисицин98, В. Мета-
лов, К. Сте ценко, М. Леонтович, 
О. Ко шиць та інші представни-
ки української музично-літургічної 
традиції.

Цей період ознаменований на-
полегливим вивченням місцевих 
церковно-співочих традицій99. Без-
перечно, значення наукових і прак-
тичних пріоритетів у різних регіонах 
України надавали саме місцевим 
традиціям. «Тон» різним напря-
мам освоєння їх історично-ми-
стецького досвіду задавали церковні 
діячі, очільники різних єпархій і 
монастирів. Так, традиції, закладені діяльністю М. Концевича й А. Ве-

96 А. Хойнацький — протоієрей, магістр Київської духовної академії, професор 
богослов’я Ніжинського історико-філологічного інституту. Досліджував греко-
католицькі (за тогочасною термінологією — уніатські) богослужбові книги, специ-
фіку обрядовості та історію православ’я на Волині. Серед праць — «Западнорусская 
церковная уния в ее богослужении и обрядах» (К., 1871), «Почаевская Успенская 
лавра» (видано з доповненнями й переробками в редакції Г. Крижанівського; По-
чаїв, 1897); статті «Очерки из истории православной церкви и древнего благочестия 
на Волыни» (Житомир, 1878), «Православие на западе России в своих ближайших 
представителях» (М., 1888); «Путеводитель по горе Почаевской» та ін. 

97 В. Петрушевський — письменник, учений. Закінчив Київську духовну акаде-
мію, де й викладав. Основні праці — «Сальвиан, пресвитер массилийский, и его со-
чинения» (К., 1893), «Из бесед о проповеди американского проповедника Ф. Брук-
са» (К., 1898), «О личности и церковно-музыкальном творчестве А. Л. Веделя» 
(К., 1901), «Сборник духовных песен, избранных из Богогласника и переложенных 
для хора» (М., 1899. — вип. I; М., 1901. —вип. II).

98 М. Лисицин — протоієрей, композитор, регент, музичний критик, дослідник 
церковно-музичної творчості. Музичну (школа Ст. Блюменфельда) та богословську 
освіту (Київська духовна академія) здобув у Києві. Протягом 1894—1896 років пра-
цював регентом хору Київської духовної академії. У науковій діяльності спирався на 
традиції київської школи (зокрема, розвивав засади наукових досліджень професора 
Академії О. Дмитрієвського). 1895 року опублікував першу працю з проблем цер-
ковного співу. Від 1899 року відомий як автор духовних творів.

99 За меншої в стилістично-художньому плані значущості дяківських і самолівко-
вих співів, як і досвіду ритуально-мистецьких засад церковного читання й проголо-
шення, ці пласти теж підлягали досить ретельному дослідженню.

Т. Шевченко. Розп’яття (1850)
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деля100 наприкінці XVIII ст., відіграли важливу 
роль у побутуванні церковної співочої традиції 
в Харкові впродовж ХІХ ст. Але тільки 1854 
року за сприяння архієпископа Інокентія 
(Борисова) в Харківському університеті, 
де діяв постійний хор, було відкрито клас 
церковного співу. Виховання співацьких 
кадрів було таким плідним і ефективним, що 
вже наприкінці 1870-х років у місті виникла 
певна конкуренція хорів, що існували при 
різних соборах101: подекуди в одній церкві було 
два хори. Ці колективи вже тоді провадили 
концертну діяльність, маючи в репертуарі 
богослужбові та світські твори102.

У центрі тогочасних дослідницьких ін-
тересів митців, богословів і практикуючих 
регентів «підросійської» України були на-
самперед співочі традиції Києво-Печерської 
та Почаївської лавр. Так, 1851 року було 
створено «Ірмологій» Києво-Печерської 
лаври, пере писаний у двох книгах київ-
ською нотацією послушником Солухою та 
впорядкований уставником лаврської Ве-
ликої Церкви ієромонахом Модестом (Кар-
пенком). Протягом 1865—1873 років під 
керівництвом еклезіарха архімандрита 

Валентина регент О. Фатєєв і послушник Е. Шарко здійснили запис круг-
лою нотою повного одноголосого «Лаврського Обиходу» (два примірники 

100 Концерти А. Веделя виконувалися під його орудою в Харківському колегіумі 
та церквах Харкова.

101 Докладніше див.: Кононова О. Музична культура Харкова кінця XVIII — по-
чатку ХХ ст. — Х., 2004.

102 Ці факти, як і виступи різних хорів зі «Страсними псалмами», дають можливість 
змістити загальноприйняті акценти в площині богослужбового виконавства в Україні. 
Адже вважалося, що в Російській імперії (природно, що Галичину не брали до уваги) 
тільки з 1880-х років і тільки в столичній практиці (Санкт-Петербург, Москва) було 
запроваджено концертне виконання богослужбових творів. І справді, 18 грудня 1880 
року на екстреному засіданні РМТ в Москві, а згодом у Великий піст у Петербурзі від-
булися прилюдні концертні виконання «Літургії» П. Чайковського, що трактуються 
як відродження традиції духовних концертних виступів, а насправді є значущим для 
виконавської практики останньої третини XIX ст. прецедентом. 1895 року значний 
суспільно-творчий резонанс викликав цикл «Історичні хорові концерти», що пре-
зентував Московський синодальний хор. Того самого року в «Русской Музыкальной 
Газете» М. Фіндейзен відкрив нову рубрику, метою якої було висвітлення проблем 
історії, теорії та сучасних завдань богослужбової творчості; у журналі «Музыка и пе-
ние» М. Лисицин запровадив серію історичних нарисів про богослужбове співоче мис-
тецтво. Але ще в 1880-х роках у Києві було ініційовано конкурси церковних хорів; з 
окремими принагідними концертами виступали провідні київські регенти. 

Уставник Києво-Печерської 
лаври. ХІХ ст.
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для кожного криласу). Невдовзі аналогічне, однак складніше завдання до-
ручили Я. Калішевському, який упродовж 1871—1872 років був регентом 
хору Ближніх печер. Він мав здійснити фіксацію багатоголосої традиції, над 
чим тоді ще юний регент працював чотири роки103. 

Про зміст і характер цієї праці можна скласти уявлення з фундаменталь-
ного дослідження «По напеву Киево-Печерской Лавры Всенощное 
Бдение для мужского или смешанного хора 2-х теноров и 3-х басов или 
с добавлением дисканта или альта…», виданого 1888 року Л. Малашкіним, 
який певний час вивчав спів у Київській духовній семінарії104. Незважаючи 
на сумніви щодо авторства цих аранжувань, це видання має значну 
історико-культурну цінність: тут зафіксовано (імовірно, з незначними 
змінами) живу традицію хорового співу, що тривалий час не мала 
аналогів серед антологій церковної хорової музики на теренах Російської 
імперії105. Окрім того, тут зафіксовано також унікальні зразки лаврського 
уставницького співу, що підтверджує раритетність «Обиходу» — адже 

103 Докладніше див.: Пархоменко Л. Легендарний Яків Калішевський в укра-
їнській хоровій культурі // Музична україністика: сучасний вимір. — К., 2005. — 
Вип. 1. — С. 35—57.

104 Л. Малашкін — композитор, диригент, педагог. Закінчив юридичний факуль-
тет Московського університету. Музичну освіту здобув у Берліні. Певний час викла-
дав спів у Київській духовній семінарії. Його вважають автором аранжувань пісне-
співів наспіву Києво-Печерської лаври — «Літургії Іоанна Златоустого», «Літургії 
Василія Великого і Григорія Двоєслова» та «Всенічного бдіння».

105 Це засвідчує заувага Л. Малашкіна в короткій передмові: «Я не дозволив собі 
робити жодних змін щодо мелодії, а тільки відновив старовинний поділ нот, утри-
мавши навіть стрій гармонізації лаврського наспіву з усіма його хроматизмами, па-
ралельними квінтами й октавами, заключними напівкаденціями й повними каден-
ціями, розклавши його на чотири однорідні голоси. Тенори написані в скрипковому 
ключі, щоб було можливим виконання також мішаним хором, тобто 2-й тенор — в 
унісон із першим дискантом, а альт — із 1-м тенором. Водночас, щоб ознайомити всіх 
любителів духовної музики з цими в дійсності цінними мелодіями, партитура на-
писана в басовому й скрипковому ключах і прилаштована для виконання її на фор-
тепіано або фісгармонії». Ймовірно, саме в записі в зазначених ключах і полягало 
«авторство» аранжувань.

Л. Малашкін здійснив публікацію зразків києво-лаврського розспіву в таких 
виданнях: «Літургія Іоанна Златоустого» (ор. 40), «Всенічне бдіння» (ор. 42; 200 
номерів), «Панахида з додатком погребіння монашествующої братії» (ор. 43), 
«Литургия Василия Великого и Преждеосвященных даров» (ор. 44), «Блаженни 
і Прокимни (недільні) восьми гласів» (ор. 45), «Подобни з додатком стиха “На 
ріках Вавилонських”» (ор. 46), різні «Служби» (ор. 47: На Різдво Пресвятої Бо-
городиці, Воздвиження Хреста Господнього, Вхід у храм Пресвятої Богородиці, 
На Різдво Господа Ісуса Хреста, На Богоявлення/Хрещення, На Стрітення, На 
Благовіщення Пресвятої Богородиці, На Вознесіння Господа Ісуса Христа, На 
Преображеніє Господа Ісуса Христа, На Успіння Богородиці), «Служби неповні, 
ірмоси та ін.» (ор. 48: До зачаття Праведної Анни, У Неділю Хрестопоклонну, 
У Неділю Ваій, До Страсної Седмиці, У Неділю Антипасхи, У Неділю Миро-
носиць, У Неділю Розслабленого, У Неділю Самарянина, У Неділю Сліпого, 
У Неділю П’ятдесятниці, Стихири самогласні); «Ірмоси (денні) на всі 8 гласів з 
додатком канонів і трипіснців та ін.» (ор. 49) та «Різні піснеспіви» (ор. 50; усьо-
го — 27 жанрових найменувань).
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тільки наприкінці XIX ст. з’явилися 
перші нотні публікації традиційних 
дяківських розспівів106. 

Публікація Л. Малашкіним107 пов -
ного кола Києво-Лаврського оби-
ходу не отримала, утім, належного 
резонансу108, хоча й була широко рек -
ламована автором у різних періодич-
них виданнях109. Імовірними причи-
нами цього видаються, з одного боку, 
відсутність тоді в українській бого-
службовій культурі критики належ-
ного рівня (хоча, здавалося б, саме 
історико-стильова цінність пуб лікації 
була безсумнівною) і, як зауважила 
Л. Пархоменко, певні застороги печер-
ського вищого кліру щодо необхідності 
переймати лаврську манеру широки -
ми церковно-співочими колами. З дру-
гого боку, існувала певна відчуженість 
російських музично-церковних діячів 
від прадавніх київських співочих тра-
дицій, адже на часі було становлення 
суто російської національної концепції 
музично-богослужбової стилістики. 

Саме в цьому річищі розгорталася діяльність представників як московської, так і 
петербурзької шкіл, дискутувались ідеї так званого «Проекту Бортнянського»110. 

106 Такі видання також належать доробкові журналу «Руководство для сельских 
пастырей», який опублікував і працю Л. Малашкіна (зокрема: див. П. В. Образ чтения 
Апостола за богослужением // Руководство для сельских пастырей. — 1896. — № 5, 10). 

107 У власних богослужбових творах Л. Малашкін спирався безпосередньо на пе-
рейняті від лаврського співу прийоми гармонізації, ладової та фактурної організації. 
Це загалом відповідало ідеї освоєння старовинних піснеспівів шляхом пошуку нових 
методів гармонізації, проголошуваній композиторами петербурзької та московської 
шкіл. Такі твори, рекомендовані до виконання Священним Синодом, складали в той 
час основу концертних програм, репертуару церковних хорів.

108 Імовірно, що видання Л. Малашкіна використовували на початку XX ст. про-
фесор Київської духовної академії М. Скабаланович та його помічники, які відтво-
рили канонічну практику цілісного служіння «Всенічного бдіння», підготувавши 
цю співочу службу (без скорочень) упродовж 1910–1911 років. Відправа відбулася 
10–11 листопада 1911 року у церкві Святого Духа Братського монастиря.

109 Чи не єдиною спеціальною аналітично-порівняльною працею, що спиралася 
на публікацію Л. Малашкіна, була рецензія Д. Соловйова (див.: Д. С[оловьёв]. Рец. на 
изд.: Малашкин Л. По напеву Киево-Печерской лавры круг церковных песнопений, 
положенных для хора // Церковные ведомости. — 1891. — № 45).

110 Текст «Проекта об отпечатании древнего российского крюкового пения» було 
надруковано 1878 року в додатку до «Протокола годичного собрания Общества лю-
бителей древней письменности».

Титульна сторінка видання 
«Всєнощноє Бдѣніє» в аранжуванні 

Л. Малашкіна
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Утворене 1879 року в 
Москві Товариство лю-
бителів церковного спі-
ву видало одноголосий 
«Круг церковных песно-
пений обычного напева 
Московской епархии» 
(1881), а заснування 1883 
року премії за найкраще 
аранжування («перело-
жение») знаменного чи 
іншого розспіву викли-
кало широке обговорен-
ня проблем тогочасно-
го церковно-співочого 
мистецтва в різних гу-
берніях Російської ім-
перії (у тому числі — у 
Київській, Полтавській, 
Харківській, Чернігівській та ін.)111. 1884 року вперше було на друковано давні 
розспіви Російської церкви крюковою нотацією112. 

Наприкінці 1880-х — протягом 1890-х років вийшли праці визначного 
дослідника традицій українського церковного співу, члена церковно-архео-
логічної комісії при Київській духовній академії, росіянина з походження 
І. Вознесенського, який визначив специфіку змісту українських ірмологіонів, 
здійснив фундаментальне історико-стильове дослідження київського й бол-
гарського розспівів, а саме: «Осмогласные распевы трёх последних веков 
Православной Русской церкви» [у чотирьох випусках: — «Киевский роспев и 
дневные стихирные напевы на “Господи, воззвах” (Техническое построение)» 
(К., 1888); «Болгарский роспев или напевы на “Бог Господь” Юго-Западной 
Православной Церкви (Техническое построение)» (К., 1891); «Греческий 
роспев в России» (К., 1893); «Церковное пение Юго-Западной Руси по ното-
линейным ирмологам 17—18 веков. Состав, свойства и достоинство напе-

111 З цієї полемікою пов’язаний певний відхід від «Обиходу» Придворної співочої 
капели. Так, єпископ Одеський і Херсонський Никанор (Бровкович) у приватно-
му листуванні з К. Побєдоносцевим щодо богослужіння в Одеському кафедраль-
ному соборі писав (лист від 12 березня 1884 року): «Прокимны все поют на одной 
ноте. Старые, многосодержательные напевы на глас забыты. Вообще эти обиходы 
Придвор ной Капеллы действуют на всероссийское древнее пение гибельно... Све-
дущий, но легкомысленный до дерзости регент нанес мне несколько даже оскорб-
лений, выезжая на утрированной итальянщине, против которой я восстал». Утім, і 
К. Побєдоносцев (лист від 16 березня того самого року) відзначив невтішний стан 
петербурзьких служінь: «О стихирах и думать забыли, да певческие хоры не уме-
ют и петь их… Необходимо выводить безобразие певческих хоров и сводить пение к 
обиходу. Привычка петь все на один глас ужасная, и разведена придворным пением. 
Регента вашего приструньте; эту язву выводить надо. Надеюсь выслать вскоре из 
Синода строгий указ о пении».

112 Круг церковного древняго знаменнаго пения, в шести частях. — СПб., 1884.

Софійський собор (Київ).
Сучасний вигляд
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вов, помещённых в юго-западных ирмолоях: В 3 
вып.» (К., 1890)].

Щонайважливіші моменти для утримання й 
розвитку українського богослужбово-співочого 
мистецтва полягали в діяльності тогочасних цер-
ковних і навчальних хорових колективів, серед 
яких, безумовно, чільне місце в утвердженні не 
так суто богослужбово-обрядових, як концерт-
них аспектів церковного виконавства посідали 
хори Я. Калішевського. Він наполегливо попу-
ляризував творчість українських композиторів 
(Д. Бортнянського, М. Березовського, А. Веделя, 
П. Турчанінова, С. Дегтярьова та інших), нато-
мість досить рідко брав для концертного вико-
нання «дозволені до церковно-співочого вжит-
ку» твори тогочасних російських авторів, що 
викликало агресію з боку заїжджих російських 
поціновувачів церковного співу й шукачів «істо-
во російського духу» в київському співі. Не вияв-
ляючи відкрито ні тоді, ні згодом проукраїнських 
настроїв, Я. Калішевський, утім, з часу зростання 
національної заангажованості як загальної тен-
денції музичної культури й творчості, якнайбіль-
ше прислужився вирішенню проблеми «легалі-
зації» українських музичних рис бого служіння, 
зокрема його характерних звучань (тембраль-
ність, фактура, стилістика). Безумовний автори-
тет цього діяча підтверджується хоча б тим, що 
протягом тільки 1890-х років «Русская Музы-
кальная Газета» опублікувала декілька відгуків-
вражень на його виступи, де аналізувалися тем-
бральні й стилістичні аспекти виконання творів 
різних стилів і жанрів. Якими б схвальними чи, 
навпаки, «розгромними» не були ці публікації, 
саме з них можна скласти уявлення як про твор-
чу манеру Майстра, так і про сутнісні стильові 

орієнтири й характеристики богослужбового співу в Києві. Це тим більш важ-
ливо, що тогочасна періодика відзначала повсюдне спрощення (особливо — у 
російських місцевостях) церковного хорового співу чи низький професійний 
рівень музичного супроводу богослужінь тощо. Аналогом виконавського рів-
ня Я. Калішевського можна з певними застереженнями назвати майстерність 
В. Орлова чи О. Кастальського.

Показовим у ході нарощення національного богослужбово-співочого по-
тенціалу є сходження до музичної каноніки М. Лисенка, який після захоплен-
ня «кантами» церковно-слов’янського складу в університетській церкві на по-
чатку 1860-х років (тобто через 38 років) створив «Херувимську». Належачи 
до побожної родини, де шанували обрядову частину православного життя, він 

М. Врубель. Ангел зі 
свічкою й кадилом 

(1887). Ескіз розпису 
Володимирського 

кафедрального собору 
(Київ)

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

153

ще близько десяти років «мовчав», а 
потім звернувся до пара літургіки. 
Та природне зацікавлення сакраль-
ним Словом не зникало. У листах 
до А. Вахнянина від 7 травня, до 
Старицьких від 30 квітня (18 трав-
ня) 1869 року митець висловив за-
цікавлення з приводу українського 
перекладу Псалтиря та публікації 
П’ятикнижжя П. Кулішем. М. Лисен -
ко знав і такі, видані в Галичині та 
європейських державах, перекла-
ди П. Куліша та І. Пулюя: Єван-
геліє (Відень, 1871), Новий Заповіт 
(Л., 1881; перевидання британського 
Біблійного товариства у 1893, 1901, 
1903, 1906, 1909, 1912, 1913 роках).

Єдиним канонічним твором 
М. Лисенка є його «Херувимська» 
(1898)113. У цьому творі, порівня-
но з іншими тогочасними зразками 
українського церковно-музичного 
мистецтва, яскраво виявляється від-
хід від типових для галузі засад стилістики. Цей крок був настільки рішучим, 
що навіть В. Садовський, який мав прогресивні погляди й поміркованість 
щодо характеру творчих пошуків і виконавської адекватності найновіших 
музичних композицій російських музикантів (скажімо, М. Римського-Кор-
сакова), відзначав «неможливість виконання» цієї «Херувимської» під час 
богослужіння114. І справді, ровесниця визначної «знáменної Херувимської» 
О. Кастальського (1897), вона багато в чому суголосна їй за якістю новаторс-
тва, хоча ці твори радикально відрізняються між собою за спрямуванням 
стилістичних ідей. На жаль, М. Лисенко не залишив жодних коментарів щодо 
власного бачення характеру цього експерименту, але першорядною в ньому є 
апробація нових композиційних і ладогармонічних підходів на ґрунті найкра-
щих традицій української церковно-хорової музики кінця XVIII — початку 
ХІХ ст. Саме тому зазначений твір не має аналогів у тогочасній православній 
духовній творчості. М. Лисенко постає в ньому як митець з оригінальним ба-
ченням однієї з визначальних сакрально-містичних зон Літургії. Він, хоча й не 

113 Навіть «Діва днесь пресущественного рождаєт» є кондаком за текстовою осно-
вою, але в цьому творі не дотримано реальних жанрових основ. В усіх інших, класи-
фікованих як «релігійні» композиції, М. Лисенко використовував авторські або ж 
паралітургійні тексти, тобто працював у паралітургійній галузі.

114 Можливо, причину цього зауважив у своїх спогадах О. Кошиць: «Тоді ж [1898 
pоку. — Н. К.] я хотів розучити “Херувимську” Лисенка, якої оригінал він мені подару-
вав... Але в хорі ця композиція прозвучала незадовольняюче, і я мусив її залишити» (див.: 
Кошиць О. Спогади про Миколу Віталійовича Лисенка // М. В. Лисенко у спогадах сучас-
ників / Упоряд. О. Лисенка. Редакція та коментарі Р. Пилипчука. — К., 1968. — С. 474).

М. Лисенко
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здобув підтримки від українського духовенства й регентів (а російських мит-
ців унаслідок очевидного українського модусу мислення й не міг зацікавити), 
у цьому творі здійснив велетенський крок уперед у галузі стилістики, формо-
творення та композиції, гідний інших новацій визначного композитора, а 
водночас переконливо виявив саме сакральний ореол жанру, його високу 
літургійну містичність.

Насамперед композитор відмовився від домінування мелодичного чинни-
ка на користь «загального» колориту й тембральності. Так само очевидною є 
відмова від «вільної» ритміки; тут панує чітка, гармонічно зорієнтована вер-
тикаль. Але за цих умов зовсім не втрачається особливий ефект просторової 
плинності, акустичної прозорості та «позамирської», небуденної настроєвості 
жанру. Вирішено це завдяки незбагненно сміливому гармонічному плину му-
зичної тканини перших двох строф:

Примхлива гармонія тут органічна для втілення особливої «мерехтли-
вості» простору, де «тонування» досягнуто засобами плавного пощаблевого 
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голосоведення трьох 
верхніх голосів, засто-
сування майже неру-
хомого баса (амбітус 
кварти) та, на протива-
гу цьому, розширення 
діапазону цієї партії до 
нони в другому реченні 
строфи. Тому стиліс-
тична ідея виявляється 
не на рівні мелодики 
й типового формотво-
рення, а у сфері інтона-
ційності фактури, під-
порядкування кожного 
голосу цій фактурно-
колористичній течії.

Характер викладу 
тематизму композитор 
змінив у третій строфі 
(«Всякоє нині»), де в 
першому реченні засто-
сував імітаційну техніку. Змінено й тип мелодики: тут панує розлоге фразу-
вання, у голосоведенні застосовано широкі (октавні) стрибки. Насправді — 
це інтонаційне перетворення унісону (горизонтального — як інтонаційного 
«устою» перших двох строф і вертикально-фактурного — як наслідку почер-
гового вступу голосів чи їх «вилучення» із загальної звучності):

В. Васнецов. «Радість праведних про Господа. 
На порозі Раю (1885—1896). Ескіз розпису 

 головного купола Володимирського 
кафедрального собору (Київ)
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Таку композиційно-драматургічну концепцію логічно вивершує четверта 
строфа «Яко да Царя». Досить стрімка фактурна течія також ґрунтується на 
поліфонізації тканини — М. Лисенко вдався тут до підголоскових прийомів з 
арсеналу фольклорно-пісенної поліфонії та власної хорової творчості: 

Примхливими у своєму плині стають лінії всіх голосів, «дихаючою» — фак-
тура; подекуди з’являються терцієво-секстові втори. Динамізація стосується 
всіх композиційних засобів, тому формується яскрава кульмінаційна зона, що 
вивершується в тріумфальній «Алілуї». У такий спосіб композитор, відійшов-
ши від усталеної двочастинності (варіаційно-варіантні три перші строфи — те-
матично контрастна заключна строфа «Яко да Царя»), переосмислив засади за-
гальної композиції, надавши їй тієї наскрізності розвитку, завдяки якій можна 
вести мову про тенденцію до «симфонізації» жанру.

Отож, М. Лисенко в «Херувимській» постав новатором такого рівня, як 
і в інших жанрах, до яких апелював. Тільки через століття українські ком-
позитори знову звернулися до цього стильового напряму (хоча в російській 
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музиці цей шлях розгор-
нувся невдовзі у твор-
чості таких визнач них 
митців, як М. Черепнін, 
О. Гречанінов та С. Рах-
манінов).

Не залишалися ос-
торонь цих процесів і 
молоді українські ком-
позитори, хоч обсяг їх-
ньої церковно-музичної 
творчості на зламі XIX—
XX ст. був обмежений. 
Створюючи під впливом 
М. Лисенка численні 
опрацювання народно-
пісенних зразків, поча-
ли діяльність на культо-
вій ниві М. Леонтович і 
К. Стеценко. Уявлення 
про богослужбову музи-
ку в обох композиторів 
склалися під вражен-
ням побачених ритуалів 
у сільських церквах, а згодом — від офіційних київських богослужінь. Вплив 
російської церковної творчості, де вже понад десятиліття актуальною була 
проблема максимальної інтонаційно-естетичної «архаїзації», у цій сфері був 
надзвичайно інтенсивним і плідним для українського мистецтва. Останнє тим 
важливіше, що, коли в Росії наприкінці XIX ст. не дуже дослуховувалися до 
регламентацій Священного Синоду, то в Україні цих законів дотримувалися 
вельми ретельно, щоб не допустити національного «своєволія». К. Стеценко 
виступив як вихованець (1892—1898) і регент (від 1895) одного з провідних 
духовно-навчальних закладів України — київської Софійської духовної шко-
ли. Тому, імовірно, що на стилістику його перших композицій у богослужбо-
вій галузі — «Хваліть ім’я Господнє» й «Херувимської» — вплинула творча 
манера Я. Калішевського. У 1897—1898 роках зразки його церковної музики 
вже виконував хор київського Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Цікавою є церковно-композиторська творчість визначного вченого 
Є. Мандичевського, який представляв буковинську традицію. У ній про-
явилися типові для того періоду тенденції: освоєння ладоінтонаційного поля 
старовинних мелодичних джерел [«Піснеспіви і божественні Літургії в ста-
ровинних церковних ладах для мішаного хору на 4 і 5 голосів», присвячені 
митрополиту Сильвестрові (Мораріу-Андрієвичу) (Відень, 1880) і виконані 
на Страсному тижні 1880 року], своєрідності грецької мови в стилістично-
жанровій площині української літургіки [«Піснеспіви святої Літургії з грець-
ким текстом у Ре мажорі» (1897; виконано 14 квітня 1897 року)], використан-
ня засад загальнонародного співу й самолівки як інтонаційно-драматургійних 

В. Васнецов. Христос Вседержитель 
(1885—1896). Ескіз розпису головного купола 

Володимирського кафедрального собору (Київ)
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основ кількох композицій у розра-
хунку на потреби містечкових і сіль-
ських церков та повсюдне виконання 
[«Піснеспіви святої Літургії для чо-
ловічого хору в Фа-мажорі» (Відень, 
1892; виконано в Чернівцях хором 
семінаристів); «Літургія для міша-
ного хору у Фа мажорі» та спільно з 
С. Воробкевичем — «Легкі літургійні 
співи для чоловічих голосів» (Чер-
нівці, 1894; інша назва — «Літургія 
для двох однорідних голосів для 
сільських церков»)]. Схожим шля-
хом ішов Й. Кишакевич, який  ство-
рив «Першу Службу Божу для чоло-
вічого хору» (1891—1896), «Літургію 
західноукраїнського розспіву для мі-
шаного хору» (не датовано), в основу 
якої покладено галицько-дяківські 
наспіви, а в антифонах виразно про-
ступають закономірності самолівко-
вого співу.

Отже, церковно-музична творчість ХІХ ст. у загальному контексті 
жанрово-стилістичного розвитку української музики репрезентує значні до-
сягнення. Вона охоплює величезний жанровий спектр християнської музи-
ки — від аранжувань поодиноких обиходних піснеспівів і простих одночас-
тинних композицій до розгорнених циклічних форм. Аналогічна ситуація 
склалася і в площині стилістики: тут представлені як традиції одноголосого 
співу й самолівки, простого двоголосся в традиціях криласного гласового спі-
ву, так і засоби ефектної концертної манери. До того ж уся ця різноманітність 
ґрунтується насамперед на сакраментальності української церковної спад-
щини і багатих потенціях численних різновидів національного богослужбо-
вого мистецтва (серед яких важливу роль відігравали самобутні регіональні 
співочі модуси), на основі яких подекуди адаптуються оригінальні ідеї пред-
ставників інших національних шкіл. За підпорядкування канонічній тек-
стовій основі й сакральній змістовності в значній кількості творів рельєфно 
представлений той самобутній модус українського світовідчуття, що виявляє 
специфічні риси національного музичного мислення й висловлення, а також 
забезпечує стильову єдність творчості представників різних регіональних 
осередків. 

У богослужбовій царині – значною мірою завдяки піднесенню рівня фа-
хового виконавства – провідні українські композитори не тільки використо-
вували можливості усталеного формотворення й драматургії, але й змогли 
привнести такі оригінальні в той час чинники, як антифонні (двохорні) зі-
ставлення за типового чотириголосого викладу винятково у фактурній 
площині (часом розроблення тембральних ресурсів навіть дає підстави для 
вис новку про зародження тембральної драматургії), модифікувати рядкові 

М. Врубель. Зішестя Святого Духа 
(1884). Фрагмент стінопису Кири-

лівської церкви (Київ)
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узгодження у строфічні, приступити до розробки давніх монодичних зразків 
та свідомо привнести в професійну церковно-музичну творчість принципи 
фольклорного співу (зокрема, його гуртовий різновид; підголоскову поліфо-
нію та варіантність), що забезпечили важливе підґрунтя для оновлення му-
зичної змістовності.

Наприкінці ХІХ ст. українську церковно-співочу традицію вже осмислю-
вали як національний феномен і у найвизначніших її зразках — як одне з най-
вищих культурних надбань України. Щоправда, у той час у різних регіонах 
домінували різні пласти: у Західній Україні це переважно доробок Д. Борт-
нянського, М. Березовського, тоді як у мистецьких колах Наддніпрянської 
України — паралітургічні жанри й монастирські піснеспіви з давніми укра-
їнськими засадами (Києво-Печерської лаври, а також Софійського собору й 
Михайлівського Золотоверхого монастиря в Києві). Зріс і поглибився науко-
вий потенціал; опрацьовувалися різні аспекти церковно-співочого служіння, 
богослужбових жанрів, місцевих літургійних і паралітургійних звичаїв. Мож-
ливість прояву національних українських стильових засад у цій царині вже 
не підлягає сумніву. Це засвідчують як програми концертів, так і основ ний 
репертуар церковних хорів, особливо в Західній Україні. Із творчістю поли-
сенкової генерації, як і в російській культурі в кінці XIX — на початку XX ст., 
в Україні постала й невдовзі (у другому десятиріччі ХХ ст.) розвинулася нова 
школа церковної музики.
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ХОРОВА ТВОРЧІСТЬ

Дієва роль хорового мистецтва в процесі відродження музичної україн-
ської культури XIX ст. зумовлена його закоріненням у різні сфери побутуван-
ня сакрального — у церковні відправи, спів давніх кантів, побутового — у зви-
чаєву селянську обрядовість, громадське спілкування, театр, родинні ритуали. 
Це — функціонування давніх розгалужених співочих традицій.

У ХІХ ст. — епоху європейських революцій і національно-визвольної бо-
ротьби — хорове мистецтво набувало нових форм: ідеться про появу міської 
пісенності в демократичних співочих товариствах, хорових братствах. Такі 
об’єднання складалися внаслідок європейських артистичних ініціатив, со-
лідарних громадських позицій молоді. Діяльність започаткованого в Бер-
ліні 1809 року композитором К.-Ф. Цельтером співочого гуртка Liedertafel 
(у Франції подібні робітничі осередки називалися «орфеонами», 1820) мала 
широкий суспільний резонанс і своїх послідовників. Досить швидко цей хо-
ровий рух охопив ряд країн Європи1.

Для таких товариств писали твори і відомі, і часом уже забуті європейські 
композитори, диригенти перекладали сольний репертуар на хоровий. Спі-
вочі слов’янські товариства не лише переймали популярний репертуар, але 
й впроваджували зразки власної національної пісні, пристосовані до легкої 
«квартетної» розкладки.

Музична культура Галичини й Наддніпрянщини — етнічних україн-
ських земель, що перебували у складі різних імперій — мали іманентні стадії 
розвит ку та ціннісні орієнтації. Епоха «весни народів», скасування покріпа-
чення селян, переділ територій в Австрії саме перед галицькою суспільністю 
поставили гострі соціальні запити. Через байдужість до національних інтере-
сів її сполонізованої верхівки та брак чіткої структурованості суспільства 
її нечисленна власна українська еліта усвідомила нагальну потребу само-

1 «Liedertafel» (Берлін, 1809; Лейпциг, 1815; Магдебург, 1818), Швейцарська 
спілка (Цюрих, 1810), британські «Товариство священної гармонії» (1832) та 
«Об’єднання хоровиків» (1833), сербські хорові товариства (Панчево, 1838; Бєлград, 
1851), «Петербурзький Лідертафель» (1840), Австрійський союз (Відень, 1843), 
Словенське товариство (1848), Братиславське співоче товариство (1857), чеський 
«Глагол» (Прага, 1861), «Бесіда Брненська» (Брно, 1860), Югославські хори (Люб-
ляна, Марибор, Трієст, усі — 1861), естонські «Ванемуйне» (Тарту, 1865), «Естонія» 
(Таллінн, 1865), український «Торбан» (Львів, 1870) та ін.
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ідентифікації, ствердження духовності та розвитку просвітництва народу. 
Галицькі русини не мали належного статусу навіть серед інших дискриміно-
ваних слов’янських народів. Досить нагадати, що перебуваючи 1848 року на 
Всеслов’янському з’їзді в Празі, делегація галичан-русинів за браком свого гім-
ну мусила співати «Многая літа». Відтак Головна руська рада функцію гімну 
визначила за піснею «Мир вам, браття, всім приносим» на слова І. Гушалевича 
(автором музики, за дослідженням З. Лиська, був Т.-Б. Леонтович; у друкова-
ній збірці «Кобзар» 1885 року мелодія опрацьована П. Любовичем):

Невдовзі в громадському житті поширилися патріотичні хорові пісні «Де 
єсть Руська вітчизна» (на цю ж мелодію — «Дай же, Боже, добрий час») на 
слова Ю. Добриловського, «Я русин був, єсмь і буду» на слова О. Духновича, 
«Пречистая Діво, мати Руського краю» на слова М. Устияновича, «Я щасний, 
руську матір маю» на слова С. Литвиновича. Створені наспіви, розкладені 
регентами у «квартетний» спосіб чи за кантовими зразками, певний час ви-
конували функції представницької, патріотичної музики. Та суспільне життя 
потребувало різних джерел для збагачення культурно-мистецького процесу. 

Загалом на розвиток фахової музичної справи Галичини істотно впли-
нув свіжий духовний подув 1820-х років із Перемишля. Тут під опікою 
єпископа Мих. Левицького, а згодом і під патронатом єпископа-філантропа 
І. Снігурського, розвинулася патріотично-просвітительська праця україн-
ських священиків і вчених на захист не лише народної мови (І. Могиль-
ницький, Й. Лозинський, Й. Левицький, А. Добрянський), але й давньої 
музики. Далекоглядним заходом єпископів виявилося відкриття 1818 року 
Дяко-учительської школи, де готували кваліфікованих церковнослужителів 
і співаків. Невдовзі було організовано катедральний хор, навчений В. Ку-
рянським, згодом — чехом А. Нанке. Перший виступ хору на Великдень 
1829 року, де прозвучала музика Д. Бортнянського, мав надзвичайний ре-
зонанс — він виявив довершеність рідної призабутої традиції, дав перспек-
тиву для оновлення занепалого церковного обиходу та створив надійніші 
засади для хорового концертування2.

Принциповою новацією катедральної служби стала відмова від самолів-
ки — одноголосого чи в терцієвому подвоєнні співу дяків — на користь кла-
сичної православної літургії, яку виконував багатоголосий хор. Саме доско-
налість хорового звучання, стрункість форм композицій великих майстрів 

2 Відомий і знаменний факт: у згаданій Великодній службі в партіях дискантів 
і альтів співали майбутні фундатори перемишльської музичної школи М. Вербиць-
кий та І. Лаврівський, тут відбувалось їхнє музичне становлення.
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ХVIII ст., що зберегли інтонаційні 
зв’язки з українським мелосом, за-
хопили цінителів музики. Відновле-
на класика стала високим духовним 
надбанням суспільства. Цей досвід 
і технологію так званого фігурально-
го співу згодом поширили вихованці 
перемишльського хору, організато-
ри хорової справи — Я. Неронович 
у Львові, І.-Х. Сінкевич у Чернівцях 
і Львові, К. Матезонський в Ужгоро-
ді, І. Скобельський у Самборі 3.

Наявність у 1840-х роках під-
готовленого співацького контин-
генту семінарських, церковних чи 
театральних хорів становила тоді по-
одиноку реальну можливість для на-
лагодження концертної діяльності, 
участі хорів у музичних вечорницях, 
вокально-декламаційних вечірках, 
де формувалося громадянське се-
редовище, зацікавлене суспільними 
справами, фольклористичними від-

криттями, новинками літератури. На перший погляд, такі хорові виступи 
мали багато спільного з поширеними імпрезами чоловічих хорових товариств 
Liedertafel, зокрема тих, що виконували буршівський (студентський) репер-
туар. Насправді ж, хоча пісні за стилістикою мали подібність — чоловічий то-
вариський спів, акапельність, мажоро-мінор, гомофонна фактура, квадратно-
періодична будова пісень, — але інша ментальність, інакші засади власної 
кантової та старосвітської пісні, інша природа хорового вокалу та образна 
специфіка вирізняли галицьку співочу традицію. Крім того, хорове мисте-
цтво було покликане консолідувати свідому громадськість у протистоянні до 
урядової політики на спольщення чи понімечення краю. Осмислюючи про-
цеси розвитку української музики 1840–1870-х років, С. Людкевич влучно 
зауважив, що М. Вербицький «зі своїм народом перебув усю еволюцію тих 
років, як це видно з текстів його пісень: від рутенської мряковинної поезії 
Гушалевичів, Наумовичів, Дідицьких він прямував духом на тихі зорі, на ясні 
води, до чимраз яснішого національного світогляду, до поезій Шашкевича, 
Федьковича, врешті — до “Заповіту” Шевченка»4.

Хоровий доробок першого покоління галицьких композиторів — фунда-
торів перемишльської школи, — незважаючи на популярність їхніх творів, 
дійшов до нас дуже збідненим. Схоже, М. Вербицькому не довелося бачити 

3 Загайкевич М. Михайло Вербицький: Сторінки життя і творчості. — Л., 1998. — 
С. 10.

4 Людкевич С. Михайло Вербицький та українська суспільність // Людкевич С. 
Дослідження, статті, рецензії, виступи. — Л., 1999. — Т. 1. — С. 347.

М. Вербицький
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своїх хорових творів надрукованими: більшість рукописів поширились у спі-
вочих осередках у копіях, поголосниках, чимало автографів загинуло. І. Лав-
рівський бачив надрукованими шість своїх творів, інші (не всі) — віднайдено 
згодом у добірках хормейстерів, колекціонерів, копіях, аранжуваннях. Хроно-
логічним орієнтиром для тридцяти хорів М. Вербицького можуть стати дві 
рукописні збірки (по дванадцять творів): перша, не датована, — не пізніше 
1863 року5, другу (автограф) датовано 1869 роком. Поміж них відомі виконання 
хору «Ще не вмерла Україна» в 1864 році й створення «Заповіту» в 1868 році. 
Своєрідною точкою перетину часово-просторових координат є «Заповіт», на-
писаний 1868 року й означений опусом 74. Автографи творів, що входять до 
Першої збірки, мають позначення творів за номерами від 8 до 71, а в другій — 
від 81 до 92. Отже, хори, зібрані в копійованій першій збірці, були створені в 
кінці 1840-х — середині 1860-х років, у другій — за останнє творче десятиліття. 
Мабуть, не даремно С. Людкевич завершив опрацювання бібліографії хорів 
М. Вербицького таким міркуванням: «Під іменем М. Вербицького як автора 
подаються деколи старі галицькі мелодії, як: “Як ніч мя покриє”, “Там на горі 
крута вежа”, або до слів Федьковича: “Як я, браття, раз сконаю”, “Пою коні при 
Дунаю” та ін. Однак ніяких автографічних, ані посередніх доказів причетності 
Вербицького до цих пісень досі не найдено»6.

З концертних хорів І. Лаврівського збереглося вісімнадцять. За жит-
тя автора 1855 року у Львові було надруковано збірку «Три народні пісні», 
що містила власні твори митця — «До зорі», «Козак до торбана», «Увіщаніє 
для милой»; у 1860 році Ставропігійський інститут літографічно випустив: 
«Гей, браття, щиро а сміло», «Веселись, Галицька Русь» та «Піснь року 1848». 
У загальному списку творів І. Лаврівського, поданого З. Лиськом, бачимо дві 
стадії праці над концертними хорами. 1851–1854 роки — твори на слова І. Гу-
шалевича, П. Леонтовича та Я. Головацького, створені, вірогідно, у Перемиш-
лі7. Протягом 1855–1865 років з’явилися композиції на слова Б. Дідицького, 
М. Шашкевича, М. Устияновича, а в 1863–1866 роках — невідомих поетів, що 
були написані переважно в Кракові та Львові. Досі не знайдено Кантати на 
честь митрополита Литвиновича, написаної 1864 року.

5 Перша — копія Дванадцяти хорів, зроблена І. Царем для колекції Н. Кобринської, 
віднайдена серед паперів диригента О. Нижанківського. Вона складається з десяти 
хорів, написаних на сл. І. Гушалевича: «Мир вам, браття», «Совіт дівиці», «До зорі», 
«Вдовець», «Хто за нами», «Куди ти плинеш», «Похорони», «Жовнір», «Битва», «По 
битві», а також творів «Ще не вмерла Україна» (№ 11) на сл. П. Чубинського та «По-
клін» (№ 12) на сл. О. Федьковича. Підставою для умовної хронологічної атрибуції є те, 
що хори «До зорі» та «Ще не вмерла Україна» було переписано в датованому 1863 ро-
ком нотному збірнику Е. Менцинського. Понад те, твори «Хто за нами» й «Поклін», за 
повідомленням «Слова», були виконані в концертах 1868 і 1866 років. У другій — «Два-
надцять 4 гласних піній на мужеські голоси» — одинадцять хорів написано на вірші 
В. Шашкевича, а саме: «Заспів», «Нинішня пісня», «Сльози», «Жаль», «Прощання», 
«Лелія-Воля», «Цвітка молить», «Сиві очі», «Бувало, а нині», «На пароході», «Думка», 
а один — «Тост до Русі» — на сл. В. Стебельського.

6 Людкевич С. Михайло Вербицький та українська суспільність. — С. 308.
7 «До зорі» на сл. І. Гушалевича, «Думка» на сл. П. Леонтовича, «Козак до 

торбана» на сл. І. Гушалевича, «Надо мною буря була», «Руська річка» (1849) на 
сл. Я. Головацького, «Увіщаніє для милой» на текст невідомого автора.
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Життєві шляхи та діяльність 
М. Вербицького й І. Лаврівського 
проходили навдивовиж суміжно, з 
невеликими хронологічними змі-
щеннями (5–7 років), властиво, у той 
самий час, у тих самих інституціях 
і містах8. Подібності — у здобуванні 
освіти, культурно-просвітительській 
і диригентській праці у Львові й Пе-
ремишлі, священицькій діяльності, 
контактах із сучасниками, сферах 
творчості, схильності до романтич-
ного самовияву. Єднала їхню хорову 
творчість і тогочасна поезія — вірші 
тих самих авторів. Попри недоско-
налість форми віршів, засміченість 
лексики, поети того часу спирали-
ся на пісенну ритміку українського 
фольклору, а він уособлював націо-
нальні засади. Усе це дає підстави 
розглядати хорову творчість фунда-
торів галицької музики як своєрідне 
двоєдино-цілісне надбання, де кожен 

із митців зберігав власну інтонаційно-тембральну палітру.
У їхній хоровій музиці чітко виявляються кілька жанрових різновидів, що 

мають свої особливості. Виразна громадянсько-патріотична мотивація про-
являється в хорах героїко-епічних. Тут панують переможні настрої, спів про 
«свободу молоду», «спільну мету» («Мир вам, браття»), братерство у творен-
ні «нового світу» («Щасть нам, Боже»), громадянську звитягу «на погибель 
всім тиранам» («Тост до Русі»), честь «козацького роду» («Ще не вмерла 
Україна»), надію на будучність України, «де нема вже пана» («Де Дніпро 
наш»). І хоча справедливо критикував С. Людкевич певну абстрагованість, 
недовершеність віршів, музика тонізувала, надавала хорам піднесеності, во-
льових рис, пророчила довге життя. Часом у творах чітко проступав контур 
маршового лідертафеля («Піснь року 1848» І. Лаврівського), інколи — прото-
тип канта («Хто за нами, Бог за ним» М. Вербицького), часом переважав інди-
відуальніший образ. Саме так проінтонував М. Вербицький звитяжний вірш 
В. Масляка «Де Дніпро наш котить хвилі». При істотній ролі пульсації ритму 
«ходою» тут вирізнився піднесений розспів і вольові імпульси. На перший 
погляд, це звичайна мужня пісня з коломийковим віршем (8+6), насправді 
ж — сув’язь музичних контрастів. І це характерно для манери композитора. 
З вершини пощаблевими уступами спливає світлий наспів. Завдяки секвенції 
важливою інтонаційною ланкою стає перший (із ритмічним пунктиром) зво-
рот. Продовження наспіву відтінює паралельний мінор (два такти — С-dur, 

8 Це докладно досліджено в праці: Лисько З. Піонери музичного мистецтва в Га-
личині». — Л.; Нью-Йорк, 1994.

І. Лаврівський
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два — a-moll). Несподівано на півфразі (на межі третього й четвертого тактів в 
a-moll) плавний рух контраверсійно перепиняє розмашна енергійна поспівка 
(c–с–h–e–a)9, щоб стрімко повернути до початку, до вершини:

Варійований повтор другої половини строфи вже складе пісенний восьми-
тактовий період. Чітко й ніби просто. Та виник брак динамізму. Тож, митець 
увів чотири однотакти, сповнені інтенсивного поліфонічного руху в усіх пар-
тіях («там козацтво виростало, славу й волю здобувало»): повторюючись, цей 
пентахордовий зворот із нестійкою гармонією в a-moll нагромаджує напругу 
ущільнення. Завдяки цьому мажорне проведення нової строфи пісні сприй-
мається вже свіжо, результативно, хоч експеримент привів до утворення не-
звичної тричастинності з контрастними сполучними ланками.

Модель потужної героїчної пісні становить основу гімну (нині — Дер-
жавного) «Ще не вмерла Україна» на слова П. Чубинського. Між ним і піс-
нею «Де Дніпро наш» багато спільного у зворотах, принципах інтонаційного 
розгортання й ладотональної мінливості. Образно означила останню рису 
Л. Кияновська, підкресливши «вишукане і доречне впровадження ліричних 
епізодів, оте типове для української ментальності “пом’якшення героїчного 
запалу”, яке змушує навіть “ворогів” називати “воріженьками”»10. Аналогії 
між хорами сприймаються як пошук прийомів утілення небучного, глибин-
ного образу козацької героїки, досконалим зразком чого і став цей гімн. Але 
саме для пристрасних слів «душу й тіло ми положим» композитор дібрав ет-
нічно характерну інтонацію з експресивно підвищеними ІІ і ІV щаблями, що 
надає звучанню певної знакової якості. Імовірно, вважаючи спочатку автором 
тексту Т. Шевченка, композитор особливо ретельно формував музичний від-
повідник віршеві. А традиція виконання цього твору в шевченківських кон-
цертах засвідчує поважний статус композиції.

На інших засадах постала запальна застольна М. Вербицького «Тост до 
Русі» на слова І. Гушалевича. У цій динамічній хоровій п’єсі — театральні 
принципи виголошення хвали життю й уславлення народу Русі-України. Ком-
позитор поєднав у ній сценічні контрасти, різні способи висловлення думки.

9 Л. Корній зауважила аналогічні кадансові поспівки в козацьких піснях (див.: 
Корній Л. Історія української музики. — К., Нью-Йорк, 2001. — Т. 3. — С. 163).

10 Кияновська Л. Михайло Вербицький // Українська музична література. — Тер-
нопіль, 2002. — Ч. 1. — Кн. 2. — С. 28.
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Радісна тирада гурту співаків «Дай, дівчино, нам шампана» втілюється 
tutti хору, стрімким злетом трихордових інтонаційних ланок до вершини, 
до оклику. Тост промовця («Гей, за народ») надано солістові-баритону. 
Фанфарний малюнок мелодії вельми урочистий, може ледь гордовито ви-
простаний, з чіткою артикуляцією слова, а діалогічні репліки хору вельми 
динамізують епізод:

Цікаві тут зіставлення різних темпоритмів і рухливих неквадратних струк-
тур (три-, п’яти-, шеститактів), а також ладотональна змінність, що сприяють 
«персоніфікації» мовців, тонізують музику. Твір уходив до найуживанішого 
українського репертуару.

В епічних хорах виразно проступають спроби митців реалізувати спосо-
би оповідального висловлення, підносячи суспільно важливу проблематику. 
Підстави для розроблення цього різновиду давали вагомі надбання епічно-
го й ліро-епічного пісенного фольклору, а також творчість європейських 
композиторів-романтиків. Обираючи сюжети для хорових балад, оповідей 
про долі людей, легенду чи бувальщину, автори підкреслювали важливість 
цих подій, їх гуманно-етичну значущість. Жанрова специфіка таких творів 
зумовлює підвищений інтерес до форм метроритміки, способу оповіді, сю-
жету. Звідси — притаманні тематизмові хорів фразова означеність, деклама-
ційні елементи, у композиції — розгорнені форми, викликані здебільшого сю-
жетними чинниками. Серед епічних хорів того часу — найвиразніші балади 
«Корона, меч і ліра» І. Лаврівського, «Поклін» («Гей по горі», інша назва — 
«Тройзіль») та «Нинішня пісня» М. Вербицького.

Балади І. Лаврівського й М. Вербицького мають різні прототипи. Вірш 
Б. Дідицького, що ліг в основу хору «Корона, меч і ліра», нагадує сюжети з ні-
мецької міфології, лицарських легенд про зачаровані скарби — героєві, який 
їх дістане, гарантовано фантастичне здійснення всіх бажань. Символіку ле-
генди Б. Дідицький використав лише як романтичну паралель: усі скарби — 
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корону, меч і ліру — поет віддав би за серце коханої дівчини. Ситуація, звісно, 
спрощена, але як поетична аналогія — правомірна. Музика І. Лаврівського, 
витримана в романтичній традиції, істотно збагатила образність:

Вона передає характер утаємниченої оповіді, пісенно-мовну інтонацію, 
пульсацію властивого для балад тридольного руху. Композитор підібрав ви-
разну для вірша (7+6) метроритміку фразування, що, варіюючись, надають 
цілісності всій композиції. Вдало застосовано спосіб вирізнення мелодії, коли 
артикулюється таємнича умова («І хто її добуде»), інтонаційні й підкреслені 
гармонією смислові акценти (модуляція з B-dur у D-dur), ладові контрасти 
(D-dur — d-moll). Складна двочастинна форма композиції, структура якої по-
єднує течію оповіді зі змістовно важливими характерними повторами завер-
шень фраз, сприймається як класичний зразок хорової балади.

«Поклін» М. Вербицького, написаний на вірш Ю. Федьковича, спираєть-
ся на особливості народнопісенних версій балад із коломийковою ритмікою 
(8+6). Характерний спосіб повільного розгортання сюжету: поклон козака як 
прощання його з дівчиною, їхній тужливий діалог, сповнений традиційних 
символів, алегоричної лексики, урешті, змалювання образу могили:

Музика балади поєднує пісенно-декламаційну мелодику з елементами тан-
цювального руху, задумливу манеру фразування — з мовно-декламаційними 
зворотами. Розвиток сюжету композитор відтворив, зіставляючи контрастні 
строфи-епізоди, де видозмінюються тематичний матеріал, ладотональні за-
барвлення, фактура викладу. Епізоди із загостреним ритмічним рисунком 
і чіткіше вираженою танцювальністю активізують рух музики. Кульміна-
ційним її моментом стає зойк-скарга дівчини, що порушує усталену течію 
оповіді, підкреслений ладогармонічним зрушенням: після С-dur — c-moll 
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з акцентованим низьким VІ, альтерованим ІІ3
4
 та зменшеним VІІ7 щаблями, 

а також фактурним контрастом: тріо солістів вирізняє репліку з tutti хору. 
Оригінальним прийомом, що об’єднує контрастний тематизм твору, є схожі 
віньєтки-каданси, якими завершується кожна зі структурних частин балади 
(А–В–С–В1–А–В). Репризне повторення експозиції, як і в народних бала-
дах, подано без змін, попри трагічне завершення сюжету.

Балада М. Вербицького «Нинішня пісня» написана на слова В. Шашке-
вича. Оповідь підкреслено силабічним способом вокалізації вірша, деклама-
ційність домінує над розспівом. Чіткий синтаксичний фразовий поділ, увага 
до смислових акцентів, основних інтонацій демонструють раціональність у 
художній інтерпретації композитора.

У творах лірико-епічних інше зіставлення оповідного й ліричного перв-
нів — пісенний розспів і поетична розповідь тут є рівноцінними компонен-
тами. Одним зі зразків такої композиції є хор М. Вербицького «Куди пли-
веш, місяцю ясний» на слова І. Гушалевича. Розмірковування про незвіданий 
плин місяця по небу викликає в поета асоціацію із захмареним шляхом-долею 
«нашої думи». Композитор створив натхненний музичний образ, вільний у 
своєму розгортанні мелос із виразними альтераціями, делікатними змінами 
гармонії. Середня частина має тривожніший відтінок («Так наша дума»), 
означений тональним зіставленням (G-dur — e-moll), форшлаґами, діалогіч-
ними перегуками між партіями. Реприза «випогоджує» настрій, і хоча вірш 
акцентує на особистому, вона арково завершує композицію.

У вірші М. Устияновича «Сумно, марно по долині» оповідь про життєву 
колізію розкрито за фольклорними принципами паралелізмів — зіставлен-
ня пейзажу (пізньої осені) з переживаннями дівчиноньки. І. Лаврівський 
вибудував рондальну композицію хору (R–A–R–B–C–D–R), де перші три 
строфи — пейзаж і настроєве тло; четверта — зіставлення негоди й душевних 
страждань; центральні побудови: п’ята й шоста строфи — діалог оповідача 
й дівчини, вирізнений зміною метрики (2/4 — 3/4), фактури, характеру (Quasi 
larghetto — Andantino cantabile), уведенням фольклорно-пісенних зворотів; 
та лише в заключній масштабнішій (дванадцять тактів) побудові з’ясовується 
справжня суть колізії — «нема того, що’м любила». Незвично виглядає роз-
ширений каданс — фактурне розходження голосів, поява гуцульського за-
барвлення в експресивній мелодичній фразі (мінор із підвищеними ІV, VІ та 
VІІ щаблями) настроєво викінчують ліричний сюжет. Зіставлення контра-
стних епізодів у творі зумовлене насамперед музичною архітектонікою, але 
вона суголосна з розповіддю. Досить популярна серед виконавців «Річенька» 
І. Лаврівського (вірш Я. Головацького) належить до ранніх творів компози-
тора, у яких формувалися прийоми розкриття лірико-епічних сюжетів.

Серед хорової лірики того часу найширше представлені пейзажні нариси 
й суто ліричні композиції. Особливий інтерес викликають два однойменні 
хорові твори М. Вербицького й І. Лаврівського «До зорі» на текст І. Гуша-
левича, що має непарноскладений вірш (8+7), який потребував подовження 
останнього складу. Вони були одними з найкращих зразків тогочасного ре-
пертуару. Порівняння творів виявляє різні авторські манери. М. Вербицький 
не змінив обраний вірш, його конструкцію значною мірою визначено уста-
леністю метричної пульсації та синтаксичного поділу. Тут М. Вербицький 
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спирався на узагальнені пісенні принципи. Музика заглиблена, цілісна за 
настроєм. В акордовій фактурі хору зміни гармонічних барв помітніші, ніж 
лінії стриманого мелодичного малюнку, настрій панує над емоцією. І. Лаврів-
ський переформував вірш: повторюючи окремі слова, частини фрази, він зміг 
інакше їх проінтонувати й тим самим подолати синтаксичну одномірність. 
Композитор створив ліричний образ, сповнений душевних порухів. У музиці 
переважає пісенно-романсова лексика. Рельєфна гнучка мелодика активна 
в розгортанні, багата на відтінки. Слово інтонується виразно й по-різному, 
повтори фраз то звучать як відлуння, відтінене зміною динаміки чи перегар-
монізацією, то розширюють дихання пристрасної мелодії:

Твір набагато випередив здобутки лірики того часу. Проте варто зазначи-
ти, що обидва принципи розспіву поезії знайшли своє продовження в україн-
ській хоровій музиці.

З обставинами життя І. Лаврівського, змушеного кілька років працюва-
ти на чужині, пов’язана поява творів, об’єднаних ностальгійними пережи-
ваннями. Це — «Піснь путешественна» (за віршем «В далекий край відхо-
жу»), «Піснь прощальна» («Нім ся викотить»), «Дума» («Ген, ген далеко, в 
чужому краї»), «Туга» («На чужині загибаю»)11. Це щиро виспівана туга за 
Батьківщиною, жаль за марним плином життя на чужині. Долати недоскона-
лість дещо кострубатих віршів композиторові доводилося, передаючи музиці 
функцію творення художнього образу — музичну проекцію розвитку почуття. 

11 Очевидно, з біографічними обставинами І. Лаврівського пов’язували носталь-
гійні твори його сучасники. Це засвідчує їхнє «компонування» і в згадуваній збірці 
Е. Менцинського 1863 року: № 16 — «В далекий край», № 17 — «Сумно, марно по до-
лині», № 18 — «Я в чужині загибаю», № 19 — «Ген, ген далеко», хоча інші «сюжети» 
тут не трапляються. Так само об’єднано три із зазначених хорів у добірці В. Матюка: 
№ 1 — «В чужині», № 2 — «Піснь прощальна», № 3 — «Думка» («Ген, ген далеко»).
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Хорам притаманний пісенний паралелізм розгортання музики й вірша, але 
водночас і чутлива деталізація емоційного процесу, де окремі штрихи вияв-
ляють особисте. Так, зокрема, сприймається мелізматичний розспів кадансу 
в «Тузі» або поява тридольного метру й танцювального мотиву в епізоді спо-
гаду «Думи» чи застосування незвичного для хорового викладу чергування 
в партії басів тоніко-домінантових опор у хорі «В далекий край відхожу», 
подібного до інструментальних остинато в солоспівах Ф. Шуберта. До окре-
мих зразків хорової лірики, утіленої декламаційними засобами, належить хор 
М. Вербицького «Жаль» на слова В. Шашкевича (переспів з Г. Гейне), напи-
саний під враженням шуманівської артикуляції слóва. Названі ліричні хори 
виконували функцію хорових романсів, розкриваючи тендітний душевний 
світ людини. Часом у їхній стилістиці й справді відчувається наслідування 
досконалих творів австро-німецьких композиторів-романтиків. 

Значну частину хорового доробку перемишльських композиторів станови-
ли пісенно-танцювальні й жартівливі хори. Це так звані жанрово-побутові мі-
ніатюри, пісні, оповідки, що своєрідно відображали життєві ситуації або сюже-
ти. Вони спиралися на форми поширених фольклорних пісень, які специфічно 
поєднували метричну модель танцю, строфіку ритмізованого вірша та швидко-
мовну співність12. Як і в народних зразках, у таких хорах переважає принцип 
силабічного інтонування слова, коли особливого значення набуває ємність 
і ритмічна форма вербального тексту. Серед найкращих зразків — «Заспів», 
«Квіти», «Цвітка» («Раз мотилька»), «Вдівець» («Возьму я си сопілочку») 
М. Вербицького, «Заспівай ми, соловію», «Козак до торбана» І. Лаврівського. 
Створюючи музику в стилістиці коломийкової пісні (здебільшого на основі 
коломийкового вірша), композитори оперували інтонаційно-характерною ме-
лодикою з коротких зворотів, варіюючи їх у межах фрази, строфи, а строфи-
періоди розмежовуючи ладотональними й фактурними зіставленнями.

Класичний зразок ємності й лаконізму подав М. Вербицький у хорі «За-
спів» (вірш В. Шашкевича): 

За позірно наївною формою запитання-розмірковування тут постає думка 
про сенс усієї праці митця. Застосовуючи улюблений інтонаційний зворот, 
уведений із фольклорної лексики до тематизму чільних творів («Згадка», 

12 Багато хорових творів написано на вірші з коломийковим (8+6) або шумковим 
(8+8) метроритмом, зручним для співмірності музично-поетичного фразування й 
формотворення.
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«Ще не вмерла Україна»), композитор, можливо, бачив у ньому й певну 
емблему13. В одній зі своїх пізніх композицій («Квіти», слова В. Шашкеви-
ча), розгорненій і контрастнішій, М. Вербицький ширше розкрив тривожні 
роздуми про можливу сирітську долю своїх дітей-творів у майбутті. Напов-
нення хору мелодичними зворотами з власних творів, як і завершення його 
апробованим (у «Згадці» та ін.) розмашним «козацьким» кадансом, часом 
видається прийомом «автоцитування», а в цьому контексті набуває функції 
нагадування своєї лексики. Спроба поєднати виклад журливого розмірко-
вування зі стилістикою контрастних «приспівкових» епізодів наразилася на 
ряд смислово-настроєвих розбіжностей. Та долаючи їх, автор створив пружну 
композицію складної тричастинної форми, об’єднаної репризою, — Moderato: 
А (h-moll) — В (D-dur); Аllegretto: С (A-dur/fis-moll) — D (D-dur) — C1 
(A-dur) — C2 (A-dur/D-dur); Moderato: А1 (h-moll) — В1 (D-dur/h-moll).

У композиціях І. Лаврівського «Козак до торбана» та «Заспівай ми, соло-
вію» акцентування в тематичному ядрі першого речення поспівки (з підвище-
ними ІІ і ІV щаблями) дає підстави вважати, що вони, ймовірно, сприймалися 
як коломийкова етноінтонація (як і характерні форшлаґи, мелізми). Очевидно, 
через прості форми популярних коломийкових співанок до сфери академічного 
співочого репертуару впроваджувався національно-характерний модус:

Привертає увагу наповненість музики різними народнопісенними й ро-
мансовими фрагментами та зворотами. Спосіб творення таких хорів подібний 
до фольклорної орнаментики — нанизування приспівок, будова ціліснос-
ті з декоративної мозаїки. Проявом фахової майстерності було узгодження 
синтаксично-логічної будови словесного тексту із закономірностями музич-
ної форми. Зразками таких мозаїчно розгорнених творів і стали названі ком-
позиції І. Лаврівського «Заспівай ми, соловію» [А (d-moll) – В (F-dur/As-dur) 
– С  (f-moll) – В1 (F-dur)] та «Козак до торбана» [А (C-dur) – А1 (G-dur/C-
dur) – В (d-moll) – А (C-dur)], де строфи-періоди мали усталену, здебільшого 
періодичну структуру, хіба часом із подовженнями в завершенні творів, різні 
ладотональні барви, темпові протиставлення.

Загалом хори пісенно-танцювального типу входили до активного співаць-
кого репертуару. Приваблювали вони й композиторів. Єдність звичної коло-

13 Очевидно, і В. Матюк, відчуваючи його символіку, поставив цей хор на чолі 
збірника «Кобзар» (1885).
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мийкової ритміки, мелодики, насиченої своєрідними етнічними інтонація-
ми й навіть фрагментами народних пісень, динамізм сюжетності чи оповіді, 
вкладеної в рухливі строфічні побудови, викликали в митців окремий інте-
рес: тут могла б апробуватися драматургія масштабних творів. Проте замкне-
ність строфи-періоду, цупка пісенно-танцювальна організація цих творів та 
сталість уявлень про них обмежували коло їх образності здебільшого сферою 
побутової розважальності.

Творів великого масштабу й соціально значущої проблематики в га-
лицькій хоровій музиці другої третини ХІХ ст. маємо лічені зразки. Чільне 
місце тут посідають «Жовнір» М. Вербицького і два «Заповіти» — М. Вер-
бицького й М. Лисенка, написані 1868 року на прохання громадськості (за 
ініціативою О. Барвінського) до Шевченкових роковин. Це — вершинні до-
сягнення того часу.

У галицькому фольклорі жовнірські сюжети досить поширені, вони зафік-
совані в збірниках В. Залеського, О. Кольберґа та ін. Найвиразніші, здебіль-
шого трагічні образки з жовнірського життя створював Ю. Федькович. Вірш, 
автором якого вважають І. Гушалевича (С. Людкевич не зазначив його пріз-
вища, публікуючи цей твір), привабив М. Вербицького сюжетом і народно-
пісенною манерою оповіді. Але творчий задум композитора був сміливішим, 
новаційним. Автор зважився на циклічний твір із тематично-інтонаційним 
розвитком, орієнтованим на принципи сонатності, спираючись на десять до-
сить різнохарактерних катренів вірша14 й оперуючи лише ресурсами акапель-
ного чоловічого хору. Аналогів цьому в хоровій музиці не було.

Тематичний заспів «Жовніра», виділений у solo тенора (рідкісний у той 
час прийом), визначає важливі стильові риси твору. Насамперед про метро-
ритміку: модель десятискладового вірша (5+5 у чотириколінній строфі) 
походить від старовинних форм колядок або історичних пісень, вирізня-
ється сталістю акцентів і симетрією. Мелодія заспіву (Moderato) інтона-
ційно наближена до розлогих героїко-епічних козацьких пісень (на зразок 
«Їхав козак на війноньку»), водночас зі сталим пунктируванням другої 
чвертки в тактах — поступальна у фразуванні й логіці поспівкового роз-
витку. Контур її складено чотирма уступами з двотактів, де імпульсивний 
висхідний рух (здебільшого по звуках обернень тонічних акордів) «урівно-
важено» зворотним спрямуванням поспівок, що тяжіють до домінантової 
та субдомінантової сфер:

14 Різний характер віршів становив неабиякі труднощі для композитора. Перші 
сім катренів, написані в народнопісенній манері десятискладовим віршем (5+5) із су-
міжнорядковою римою, склали основу розгорненої форми першої частини циклу — 
сонатного алеґро. Восьмий, дев’ятий і десятий катрени цілком іншого характеру й 
масштабу. Композитор мусив повторювати двовірші, щоб урівноважити масштабну  
диспропорцію.

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

173

Важливо, що перед хоровим проведенням15 головної партії «Вже бубен 
кличе» (Poco marciale) композитор ввів двотактовий сполучник — маршове 
акордове пульсування, уподібнене до гри духового оркестру (зі словозамін-
никами «тур-рум, пум, пум»). Цей двотакт — атрибут, символ війська, але 
водночас і формула ритмічного руху. На його тлі тема головної партії звучить 
уже без властивих їй пунктирів і розспівів, хоча набуває виразнішого рельє-
фу (розмах низхідної кварти й висхідної великої сексти):

15 Друкуючи «Жовніра» 1921 року, коли ще не було віднайдено автографа, 
С. Людкевич спирався на копію з архіву О. Нижанківського, де і в другому періоді 
(«Вже бубен кличе») мелодію виконував соліст. За свідченням Л. Корній, в автогра-
фі М. Вербицького її написано для тенорової партії (див.: Корній Л. Історія україн-
ської музики. — К., Нью-Йорк, 2001. — Т. 3. — С. 166.).
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Імовірно, що послідовно збережене зіставлення розспівної, фразово 
структурованої мови Жовніра з механістично-ізометричним акордовим су-
проводом символізує антитезу — індивідуальний світ Жовніра та образ до 
автоматизму вимуштруваного війська. Завершує експозицію головної партії 
модуляція в домінанту тональності — Fis-dur.

Побічна партія «Ви, отче, мати» — звертання Жовніра до батьків — кон-
трастний період у тональності Fis-dur, що вирізнений зміною розміру, упо-
вільненим темпом (Andante sostenuto. Con moto), ліричним розспівом, 
м’якістю закінчень, кантиленою всього хору, де лише фраза «щоб сохранив 
мя» означена кантовим триголоссям:

Період «Ах вже остання хвиля розлуки» (Poco allegretto, 4/4, h-moll) — пер-
ша фаза розробки. З винятковою емоційністю тут виявлено приховуваний 
душевний трепет Жовніра, стан передчуття. Оповідний тон змінили лірич-
на схвильованість, фрази короткого дихання, спадні інтонації; акцентовано 
малопомітні в проведеннях головної партії слабкі фразові закінчення, за-
тримання з інтонацією стогону; характерною гармонічною формулою стала 
VІІ7 —Т:
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У сконцентрованому восьмитакті композитор досяг якісної зміни харак-
теру образу, переосмислення інтонацій головної теми — трансформування 
сягнуло тут сенсу нового образу. За композиційною функцією цей період є 
сюжетно-смисловою драматичною кульмінацією.

Уведення в розробку теми головної партії («Капітан кличе в роту ста-
вати») продовжує сцену прощання в стриманішому тоні — від попередньої 
експозиції відрізняє її модуляція в E-dur. У тональності мажорної субдомі-
нанти проходить у розробці епізод «Бог милосердний» — молитва жовнірів 
перед відходом. Повільним темпом, розміром 3/4, кантиленою, структурою цей 
епізод трохи нагадує побічну партію, хоч інтонаційно ближчий до народних 
ліричних наспівів («Там за горою, за перевозом»). Завершує розробку скоро-
чене проведення її першої фази («І я на Бога все уповаю») — знову h-moll, той 
самий темп, сфера хвилювання, трагічного передчуття.

Репризу становить проведення головної партії (8+2 такти) в h-moll, що набула 
певного підсумкового характеру. Модифікації показано сюжетною ситуацією — 
відходом жовнірів. Стишуючи, ніби віддаляючи маршове звучання, композитор 
в останньому чотиритакті подав «вершечки» тематичних поспівок, «врізьбивши» 
основну лейтінтонацію, урешті залишається лише звучання затихаючого «орке-
стру». Цим живописно-сценічним штрихом завершив композитор першу час-
тину триптиха, написану в сонатній формі з епізодом у розробці та скороченою 
репризою. Отже, схематично це має такий вигляд:

А А1 В С А2 D С1 А3

Г. п. Сп. п. Г. п. П. п. Р/1 Р/2 Еп. Р/3 Реприза
Бувай здор. Тур… Вже бубон Ви, отче, Ах вже Капітан Бог милос. І я на Бога Що ся поверну

4/4 h h 3/4     Fis 4/4     h h   → 3/4       E h h
2 + 2 + 2 + 2 2 2 + 2 + 2 + 2 4 + 4 + 4 + 4 2 + 2 + 2 + 2 2 + 4 + 4 4 + 4 + 4 + 4 4 4 + 4 + 2

Moderato Poco 
marciale

Andante
Sostenuto

Poco alle-
gretto (Allegro)

Marciale Andante
sostenuto

Poco
allegro

б/п
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Новаторський задум М. Вербицького в цій композиції істотно відрізняє її від 
розгорнених структур згаданих раніше балад або танцювальних хорів, оскільки 
в них повторення основної тематичної структури, зіставленої з іншими, збері-
гало майже незмінними сутність компонентів. Подвійна експозиція головної 
партії в «Жовнірі», її змінюваність у процесі модуляцій, тональних і образних 
зіставлень із побічною та епізодом, трансформування поспівок у розробці в но-
вий образ-передчуття, драматургічні зміни в ході розвитку сюжету — свідчення 
глибокого розуміння М. Вербицьким сутності принципів сонатності.

Друга частина циклу, що має назву «Битва», спирається лише на один катрен 
вірша зі змінним метроритмом (5+5) і (7+7), украй короткий і зовнішньо кон-
статаційний. Композитору бракувало віршового матеріалу, і хоча він повторив 
другий двовірш, музику це не позбавило рис конспективності. Стислий опис ба-
тальної картини («Зброї заблисли, сурми заграли») М. Вербицький відтворив, 
використовуючи основні тематичні поспівки й ритмічні моделі з першої частини 
циклу, зокрема інтонації «передчуття». Нового звучання їм надають зміни темпу 
(Маrcіаlе аllegrо), динамічного рівня, контрасти світлотіней, ладовий паралелізм 
(h-moll — D-dur), зіставлення однойменних мажоро-мінорних гармоній:

Фанфарно-сигнальні репліки басової партії, виокремлені з tutti як кон-
кретні батальні деталі, уособлюють рух, посилюють фактурні контрасти, по-
стаючи на тлі насиченого акордового викладу з максимально підвищеним 
динамічним рівнем (f — ff ).

Набагато виразніша музика третьої частини циклу — «На побоєвищі». Ці-
каво, що поет і композитор по-різному уявляли розв’язку сюжету. Поет вірш 
закінчив приємним «сюрпризом» — переживши після бою «ніч печальну», 
«воріженьки розбіглись». Художня інтуїція М. Вербицького веде до іншого 
витлумачення колізії, хоча хор завершується саме цими словами. Зміною 
колориту, темпу, характеру музики композитор досягнув по-справжньому 
драматичного образного розвитку. Після кадансового мажору в «Битві» — 
душевне потрясіння від картини побоїща. Насамперед тональний зсув: після 
D-dur — C-dur, але це мажор скорботи й заціпеніння. Ледь рухома мелодія 

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

177

в Adagio («Все утихло, Вечір сонний»), повільні зміни суміжних гармоній 
(Т — ІІ#1,3 —Т; Т — ІІ#1, b5 — Т), уписані в акцентовано укрупнений лейтритміч-
ний зворот, — такими є перші настроєві штрихи образу-картини. Мелодика 
наступної фрази («А в далечі враг гомонний») спочатку теж ніби відстороне-
на, але поступово у фактурі виникає поліфонічний рух (вирізнення теноро-
вої партії, потім — рельєфу басів). У журливих інтонаціях проступає мінор. 
Варійований повтор посилює їх скорботність. Відтворюючи образ світанку, 
музика своєю сумовитою сферою, колоритом, сторожкими перегуками хоро-
вих партій, домінуванням лейтінтонації передчуття відновлює сферу емоцій, 
пов’язану з образом Жовніра, хоч у вірші про нього вже не йдеться:

Драматичний загальний настрій музики виявляє трагізм картини побо-
їща, де поглиблено тональну сферу (a-moll), підкреслено лейтгармонічні й 
ритмоінтонаційні звороти передчуття. Традиції українських народних пісень 
в осмисленні таких сюжетів, усупереч «оп тимістичному» завершенню вір ша, 
повели композитора шляхом, суголосним із версіями нашого фольклору.

Образно-концепційні, стильові та конструктивні проблеми, що постали 
перед М. Вербицьким за написання хорового циклу «Жовнір», зумовили по-
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силену його увагу до формотворен-
ня, тематичного розвитку, образних 
контрастів і варіантів, щільних інто-
наційних зв’язків, системи лейтрит-
мів та лейтінтонацій. Оперуючи зде-
більшого цілісними періодичними 
структурами, пов’язаними зі стро-
фічною основою віршових текстів у 
«Жовнірі», композитор зробив спро-
би уникнути їх одномірності, розши-
рюючи або звужуючи межі музичних 
побудов, узгоджуючи їх із драматур-
гією твору. До новаційних здобутків 
цього циклу належить  наскрізний 
розвиток музичного тематизму, під-
порядкований художній концепції.

«Заповітом» на вірш Т. Шевченка 
(1868) М. Вербицький започаткував 
у галицькій музиці різновид великої 
кантатної композиції. Принципи вті-
лення композитором цього пророчого 
тексту нагадують традиції академіч-
них шкіл живопису й скульптури пер-
шої третини XIX ст., де громадянські 
колізії, високі етичні проблеми були 
відтворені у формах і засобах образно-

виражальної системи античного мистецтва. М. Вербицький прочитує «Запо-
віт» як кредо Пророка. Музичним утіленням композитор прагнув підкреслити 
трансцендентальну значимість і велич його (Т. Шевченка) ідей. І власне тому 
звернувся до усталених класицистичних форм і музичної стилістики, а також до 
монументальних засобів відтворення (оркестр, соло баса та два хори — чолові-
чий і неповний мішаний, без партії тенорів). Серед усіх хорових творів М. Вер-
бицького «Заповіт» вирізняє височінь Шевченкового погляду в майбуття, ре-
льєфна контрастність образів, театральні принципи подання монологу.

Оркестровий вступ із його контрастами динаміки і штрихів, зосередже-
ними, строгими лініями, значущими змінами гармоній, драматизмом зіставлень 
декламаційної інтонації, проникливої мелодії та патетичних інструментальних 
окликів (sf) є своєрідною прелюдією, що готує до сприйняття монологу поета:

Пам’ятник М. Вербицькому 
в м. Яворові Львівської обл., 

відкритий 1997 року. 
Скульптури П. Штаєр, П. Чепель
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Інтонаційно його початок прогнозує сольну партію баса, кантиленні по-
будови — хорові розспіви. Сольна партія баса має три емоційно-структурні 
градації — скорботність декламаційного зачину («Як умру»), динамізм ін-
тонаційного розгортання героїчної наснаги («Отоді я»), щемно-мужній 
ліризм («І мене в сім’ї великій»). У музичному матеріалі першого соло 
змістовно вирізняються рельєфна квартова інтонація звертання (g–g–c) із 
поверненням до рецитації на витриманому квінтовому тоні (g), виразний 
зсув (g–as) у субдомінантову сферу перед автентичним кадансом і низхід-
ним завершенням (g–c). Підкреслені ритмічно й змінами гармонії, ці три ін-
тонаційні фази стають визначальними лейтзворотами лірико-драматичної 
партії соліста.

Хорові побудови «Заповіту» засновано на діалозі двох хорів, де провід 
веде чоловічий хор зі своїм компактно густим тембром, а мішаний має функ-
цію другого плану — відлуння й доповнення світлими тембровими барвами 
та імітаційним подовженням «обсягу» думки. Музична образність хорових 
масивів від життєствердної, монументальної урочистості підноситься на 
кульмінації («Як потече в синє море») до драматизованого трансформуван-
ня тематизму — тут з’являється потужніший гармонічний рух, альтерована 
субдомінантова сфера, стрімкіше мелодичне розгортання, а на кульмінації — 
емоційно наснажений розспів обох хорів (tutti):
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Особливу функцію як чинника драматизації викладу мають «вторгнення» 
інструментальних сфорцандо або хорів у структурні межі партії соліста. Проти-
ставляючи фактурні контрасти, композитор послідовно підкреслює вільну 
асиметрію сольного провадження монологу, що порушує звичну періодичність 
хорових структур і динамізує течію музики. «Поховайте та вставайте» — ре-
приза тричастинної композиції «Заповіту». Піднесені компактні звучання, 
спочатку в діалогічному зіставленні, потім  — у tutti, різноплощинно озвучують 
праведність і наснагу цього заклику. Композитор чуло виявив ліризм і щирість 
поетового звернення в багатій інтонаційній розробці проникливого емоційного 
соло баса. Але завершив твір повторенням попередньої строфи («Поховайте 
та вставайте, кайдани порвіте»), тим самим наголошуючи на основному пафо-
сі «Заповіту». Мабуть, варто зауважити, що таке переформування вірша — не 
лише конструктивна потреба закономірностей репризної музичної форми. У 
той час ці слова поета звучали так гостро й революційно, що М. Вербицько-
му — громадянину й священику — треба було мати мужність, щоб поклавши 
їх на музику, так виразно окреслити сутність Шевченкового «Заповіту». Цей 
артефакт — унікальне свідчення громадянських позицій композитора.

Музична інтерпретація «Заповіту» М. Вербицьким не одразу знайшла ціл-
ковите розуміння в галицькому суспільстві16. Сповнений величі, громадянської 
звитяги та патріотизму, цей майстерний твір став одним із наріжних каменів 
у розбудові хорової галузі.

З часу прем’єри в концерті 1868 року «Заповіт» М. Вербицького був майже 
ритуальною композицією на щорічних шевченківських урочистостях у Гали-
чині, лише інколи поступаючись однойменному творові М. Лисенка. Він був 

16 Згодом, відводячи закиди критики щодо загального maestoso в інтерпретації 
Шевченкового вірша, зокрема й «неліричного» його завершення, С. Людкевич від-
дав перевагу «більше вирівняному у формі та ядернішому виразі творові М. Вер-
бицького, цій лебединій його пісні, перед “ліричним” “Заповітом” Лисенка» (див.: 
Людкевич С. Вокальна музика на тексти поезій «Кобзаря» // Людкевич С. Досліджен-
ня, статті, рецензії, виступи. — Л., 1999. — Т. 1. — С. 266).
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одним з останніх творів М. Вербицького. М. Лисенко ж позначив «Заповіт» 
опусом 1. Так утворилася символічна спільна ланка в завершенні першого 
й початку нового періоду в розвитку української хорової музики.

Підсумовуючи розгляд творчості галицьких композиторів 1840–
1870-х років, треба зазначити, що це був важливий етап становлення укра-
їнської концертної хорової музики. Піднесення суспільного інтересу до 
національних форм мистецтва зумовило появу важливих якостей у галузі 
музичної композиції, передусім демократичний характер її образності, де 
чільне місце посіли спостереження реального життя, побуту, часом пере-
співи фольк лорних сюжетів, а також відтворення окремих соціальних ко-
лізій і філософських узагальнень. Твори цього часу постали на ґрунті ба-
гатовікових надбань хорової літургіки й класики, розмаїтих джерел живих 
традицій кантового співу, селянського фольклору та міської звичаєвої пі-
сенності. Творчий процес був позначений пошуком принципів відтворення 
національної поезії, синтезу народнопісенної лексики з європейською сис-
темою засобів виразності та освоєнням різних форм фахового мистецтва. 
Значення музичного доробку того часу полягає також у тому, що створена 
митцями життєздатна хорова література стала тим репертуарним фондом, 
на якому зростало й міцніло хорове виконавство, виховувалися нові поко-
ління національних композиторів, диригентів, співаків, усталювалася міцна 
хорова традиція.

У другій половині XIX ст. мистецький процес охопив усі українські землі. 
Він позначений зростанням творчих сил і наявністю різних центрів, де пуль-
сувала композиторська думка, формувалися музичні, виконавські та громад-
ські осередки.

З кінця 1860-х — протягом 1870-х років y Львові компонував, виступав 
як співак, диригент, організатор музично-хорових товариств А. Вахнянин. 
У руслі традицій попереднього етапу працювали П. Бажанський та І. Біли-
ковський, робив перші кроки В. Матюк. У Чернівцях активно проявив себе 
С. Воробкевич, в Одесі провадив багатогранну композиторську й науково-
критичну діяльність П. Сокальський. В Одесі, а пізніше в Єлисаветграді, пра-
цював із хорами й час від часу віддавався композиції П. Ніщинський, у Києві 
розгортав різнобічну творчу й артистичну роботу М. Лисенко.

У наступному десятиріччі у творчий процес влилися нові яскраві осо-
бистості — композитори й диригенти — галичани О. Нижанківський (осе-
редки творчості: Львів, Бережани, Стрий), Г. Топольницький (Львів, Тер-
нопіль), Д. Січинський (Львів, Коломия, Перемишль, Станіславів).

У творчості композиторів Галичини того часу, що органічно виросла 
на ґрунті доробку перемишльських майстрів, помітні три основні тенден-
ції: продовження й плекання традицій корифеїв (В. Матюк, С. Воробкевич, 
П. Бажанський), пошук узгодження народних засад та європейських форм 
(А. Вахнянин, О. Нижанківський, Д. Січинський), перенесення принципів 
М. Лисенка на галицький ґрунт (Ф. Колесса, почасти Г. Топольницький).

Незважаючи на те, що праця С. Воробкевича й В. Матюка розгорнулася на 
кілька десятиліть пізніше від творчості перемишльських корифеїв, соціальні 
бар’єри перед музикою як професією лишалися в Галичині так само непри-
ступними для простолюду, незаможної інтелігенції. Отже, і С. Воробкевич, 
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і В. Матюк, і П. Бажанський, хоча 
й відчували своє покликання до музи-
ки, мусили здобувати знання, зокре-
ма музичні, на ниві духовної освіти. 
Початкові відомості з теорії музики, 
сольфеджіо, регентська практика, на-
бута в семінаріях, були неглибокими; 
свої знання їм доводилося розши-
рювати (і то уривками, принагідно) 
самотужки, шляхом самоосвіти. Ця 
обставина чи не найістотніше позна-
чилася на творчості названих компо-
зиторів і окреслила їхню працю на-
самперед у сферах вокально-хорової 
та театральної музики.

Хоровий доробок С. Воробкевича 
налічує понад 400 творів, з них близь-
ко 250 написано на власні тексти17, 
а решту хорів — на вірші Т. Шев-
ченка, І. Франка, Ю. Федьковича, 
М. Шашкевича, Я. Головацького та 
інших поетів, а також на переклади 
творів німецьких авторів — Гайбеля, 

Кернера, Ґаубе. Найбільший суспільний резонанс мали ті його хорові пісні, 
що ввійшли в побут, повсюдно звучали, часом фольклоризувалися, стали 
надбанням музикуючих аматорів. На Буковині в умовах денаціоналізації 
суспільної верхівки, чиновництва та інтелігенції популярність пісень С. Во-
робкевича, як і його авторитет визначного громадського діяча, відіграли по-
зитивну роль.

Щодо значення його концертних хорів і їх місця в становленні цього 
жанру питання виявляється складнішим. Властива С. Воробкевичу позірна 
легкість компонування, нехтування «рутиною» правил музичного викладу 
не може приховати браку належних знань у галузі формотворення, техніки 
розвитку музичного матеріалу, часом свідчить про прикру невимогливість до 
себе, про некритичність ставлення до художнього результату.

С. Воробкевичу належать ініціативи багатьох перших музичних інтерпре-
тацій поезії Т. Шевченка. Праця над музикою до «Кобзаря» почалася напри-
кінці 1860-х — на початку 1870-х pоків. Уже в 1869 році виконувався його 
хор «Ой чого ти почорніло» (під псевдонімом Морозенко), на початку 1870-х 
y програмах концертів з’явилися «Заросли шляхи тернами», «Огні горять», 

17 С. Воробкевич мав кілька літературних псевдонімів — Данило Млака, Морозен-
ко та ін. Він провадив активну громадсько-просвітницьку роботу як голова товари-
ства «Руська бесіда», брав участь у Руському літературно-драматичному товаристві 
(1884), був видавцем буковинського альманаху «Руська хата» (1876). Писав легко, 
але не дуже дбайливо. Популярними були його патріотичні вірші, пісні («Мово рід-
на», «То моя Буковина», «Над Прутом у лузі»). Збірку віршів «Над Прутом», яку 
відредагував І. Франко, надруковано 1901 року.

В. Матюк
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«Ой по горі ромен цвіте» та ін.18 Ці твори часто звучали в шевченківських 
концертах (особливо на Буковині). Та в 1880-х роках із появою нової музич-
ної шевченкіани лише окремі з них лишилися в програмах хорових колекти-
вів, проте для свого функціонування й вони потребували фахової редакції. 
Справді, багатьом хорам С. Воробкевича на вірші Т. Шевченка вадить не-
вміння знайти в музиці належне інтонування поезії, брак логічного розгор-
тання музичної думки, стилістична строкатість, нерозвиненість знайденого 
(не рідко цікавого) тематизму, а особливо невиправдані структурні деформації, 
калейдоскопічність змін різнохарактерних жанрово-інтонаційних фрагментів.

Водночас у цих творах траплялися й раціональні зерна, цікаві знахідки, 
що виявилися змарнованими в невміло накопичених конструкціях великих 
хорів. Цю суперечність підкреслив С. Людкевич, зазначаючи, однак, популяр-
ність деяких хорів («Ой на горі ромен цвіте», «Ой чого ти почорніло», «Думи 
мої» та «Огні горять») в аматорському середовищі19. Власне наявність вдалих 
тематичних знахідок спонукала Д. Січинського, А. Вахнянина та С. Людкеви-
ча відредагувати найкращі з-поміж творів С. Воробкевича, що подовжило їх-
ній вік. У блискучій редакції С. Людкевича (1928) цікавий задум хору «Огні 
горять» набув справді артистичної форми.

Композицію задумано як драматичну сцену з послідовною динамізацією об-
разу. Після вступу — по-театральному ефектного фанфарного «Огні горять!» — 
музична оповідь має три фази: перша — звукописний образ наснажування руху, 
варіювання невеликої поспівки, включення голосів, згущування звучання, сек-
венційний розвиток; друга — прояв ліричного аспекту («Алмазом добрим, доро-
гим»), означений розспівністю; третя — поєднання фанфарних інтонацій і ліриз-
му розспівних секвенцій із вищим рівнем піднесення настрою.

Кульмінацією і водночас зміною оповідального плану на сценічно-дієвий 
стає побудова Сon moto giocoso «І всі регочуться, сміються». Її C. Воробкевич 
задумав як діалогічне протиставлення «мовлених» фраз (у високих партіях) 
і відповіді-сміху (у нижніх). Мимохіть зауважується тут тематична подіб-
ність завершення кульмінаційної побудови до теми Allegretto VІI симфо-
нії Л. Бетховена. Особливо виразно проступає вона в мінорному проведенні 

18 Свідчення галицької преси 1860-х pоків про виконання шевченківських хорів 
спростовують версію створення їх у 1880-х роках, коли з’явилися літографічні від-
битки. Крім того, серед чернеток музичного архіву композитора авторкою цих слів 
було знайдено кілька ескізів хорів «Ой чого ти почорніло» та «Тече вода з-під явора» 
з написом: «В цвітну неділю 1867 року», а також «Ой три шляхи» з фрагментом іншо-
го твору, датованого «4 februar 1867» [зберігається у відділі рукописних фондів і тек-
стології Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України (ф. 123/51)]. У списку 
ж творів, поданому в бpошурі М. Білинської «Сидір Воробкевич» (К., 1982) перший 
із зазначених опусів датується 1881 роком, два інші — 1890.

19 «Але, щоправда, наївна та малокультурна (до того ще німецьким вихованням при-
голомшена) муза Воробкевича ніяк не доросла до інтерпретації Шевченка: Воробкевич 
убирає Шевченка постійно в зовсім чужі ненародні строї — раз у мелодику німецьких 
сентиментальних романсів, то знов у якісь штучні неприродні акценти грубо пересадже-
ного театрального пафосу, серед чого марніють та пропадають його деякі (навіть добре 
продумані, але не використані) помисли мелодійної тематики, приміром, тема “Круг міс-
течка Берестечка” і початок “Ой чого ти почорніло”, деякі місця в “Огні горять” та ін.» 
(див.: Людкевич С. Вокальна музика на тексти поезій «Кобзаря». — С. 259).
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фрагмента, що вносить важливий емоційно-смисловий нюанс, який провіщає 
наступний лірико-психологічний аспект.

Мажорне проведення теми — найвища фаза динамічного наснаження (ff). 
Останній акорд його — грань психологічного зламу. В епізоді «Тільки я» (Lento 
lugubre) — підкреслене соло тенорової партії, «в’януча» низхідна мелодика, за-
тримання, аріозно-романсові інтонації з деталізованим (декламаційними штри-
хами) поданням вірша. Більше журливості в риторичному «Чого я плачу» (Più 
mosso) — елегійно-чулому музичному розкритті цієї стадії переживання. Резюме 
хору «Мабуть, шкода» (Adagio molto funebre), нагромаджуючи драматичність 
у компактному акордовому, дуже стриманому (і тим трагічнішому) звучанні, ін-
тонаційно підкреслює ритмічний перегук із тією музичною побудовою, що асоці-
юється з бетховенською темою. Завдяки тематичній концентрації та динамізації 
фактури канонічною імітацією останній розділ набув особливої виразності.

У виданні «І. Воробкевич. 12 пісень на хори мужеські (а сарреllа) до слів 
Тараса Шевченка», упорядкованому Д. Січинським, хор «Огні горять» увій-
шов до складу композиції «Та не дай, Господи, нікому» як її продовження. 
Перший заголовний хор С. Воробкевич, очевидно, тлумачив як уведення до 
ситуації. Об’єднання творів не було доречним, бо лише механічно збільшило 
обсяг композиції, складеної з чужорідних частин. Здебільшого хор «Огні го-
рять» виконувався-таки окремо. 

У шевченківських концертах часто звучали хори С. Воробкевича «Ой по 
горі ромен цвіте» (у редакції А. Вахнянина) та «Думи мої» (зредаговані Г. То-
польницьким). Хрестоматійною стала й пісня С. Воробкевича «Рідна мова», 
яку було надруковано в багатьох букварях і читанках. Маршові хори компо-
зитора, позначені енергійною пісенно-декламаційною інтонацією, чіткістю 
фразування та структури, були дуже популярними.

Попри композиційно-драматургічні та стильові прорахунки, великі хори С. Во-
робкевича імпонували публіці фрагментами театрально-ефектного чи мелодично-
сентиментального тематизму, образними й жанровими контрастами, утілювани-
ми, на жаль, здебільшого строкатою музикою. Одним із позитивних моментів у 
музиці цього композитора була, вочевидь, легкість фактури (хоча й недбайливо 
записаної) — контрастні зміни чотириголосих tutti партіями соло, дуетами, зведен-
ня до унісонів і паралельний рух голосів, що оживляли загальне звучання. У цьому 
разі можна стверджувати, що його досвід мав певне позитивне значення. Загалом 
доводиться констатувати — значення діяльності С. Воробкевича полягає насампе-
ред у просвітницько-громадянському впливові на його сучасників.

Хорова творчість В. Матюка продовжила традиції перемишльської шко-
ли. Композитор вважав себе духовним спадкоємцем корифеїв галицької му-
зики, відповідальним за збереження рукописів, які подарував йому хворий 
М. Вербицький, за розвиток творчих засад старшої генерації митців.

Хронологія творчості В. Матюка неповна. Відомо, що перші свої спроби 
він показував 1870 року М. Вербицькому, коли той перебував у Львові на 
лікуванні. Тоді постали його пісня «Прошу я тя, любий сину», хори «На роз-
валинах Галича», «До весни» («Прийди, весно»).

Найпродуктивнішою для нього, очевидно, була перемишльська пора від се-
редини 1870-х  до 1880-х років. У цей період композитор почав працювати над 
«Гамалією» (завершив у 1894–1895 pоках). У збірнику «Боян» (1885) було на-

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

185

друковано п’ять хорів В. Матюка, тоді 
вже апробованих: «До руської пісні», 
«Чом так скрито», «Крилець», «Кому 
Бог в груди» та «Болеслав Кривоус-
тий під Галичем» (інша назва — «Не 
згасайте, ясні зорі»).

Датування кількох творів прина-
гідне — друком позначено дату хору 
«Перший акорд душі» (1894), при-
свяченого померлому синові компо-
зитора; ораторія «Вифлеємська ніч» 
написана у співавторстві з О. Ни-
жанківським (1897). Інші твори, по-
трапивши в концертний обіг пере-
писаними з автографів, лишилися 
недатованими.

У хорових композиціях В. Матюк 
охоче відгукувався на різну образно-
тематичну проблематику. Проте най-
ретельніше він ставився до суспільно-
громадянських тем. Його цікавили 
історичні героїчні колізії, визвольна 
боротьба народу, хвилювали ідеї воле-
любності («На розвалинах Галича», 
«З тривікових могил», «Пісня русина», «Гамалія»), майбутнє рідного мистецтва 
(«До руської пісні», «Гімн на честь Шашкевича»). Досить помітними є також гру-
пи ліричних, лірико-побутових творів («Просьба матері», «Нещасний», «Перший 
акорд душі»), замальовок картин природи або оспівування рідної землі («Під 
осінь», «Крилець», «Піснь до місяця»).

Хори В. Матюка ґрунтуються на вузькій жанровій основі. Це кантово-
гімнічні пісні з характерною ритмікою ходи, мелодичним малюнком, що 
спирається на акордові звуки й мелодичну фігурацію довкола них, пісенну 
синтаксичну організацію («Не згасайте, ясні зорі»). Зрідка зачіпається сфера 
декламації, близька до псалмодії або скандування («З тривікових могил»), 
з рухом по тонах розкладеного тризвуку (у хорі «Кріпись, народе» — майже 
«дослівна» аналогія до теми «Жовніра» М. Вербицького). Ліричні хори час-
то відображають інтонаційну сферу старогалицької пісні, міського романсу 
з його чутливими сентиментальними зворотами, характерними кадансами 
(«До руської пісні»). Особливо щасливе артистичне життя випало хорам 
«Крилець», «До руської пісні» на слова Б. Кирчіва та «Не згасайте, ясні зорі» 
на слова С. Метелі, що не вибували з концертних програм до XX ст.

Значною заслугою В. Матюка перед хоровою культурою треба визнати його 
заходи з метою збереження спадщини М. Вербицького й І. Лаврівського. Видан-
ня В. Матюком «Заповіту» М. Вербицького, багатьох рукописних творів у збір-
нику «Боян» збагатило хорове виконавство того часу цінними художніми зраз-
ками, а деякі навіть уберегло від загибелі. Роблячи перший ґрунтовний огляд 
творчості В. Матюка, С. Людкевич завершив його такими словами: «Хоч як 

Титульна сторінка збірника 
«Боян» В. Матюка
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високо колись в будучині піднесеться 
рівень і престиж нашої галицької му-
зики, то в історії її початків, між пер-
шими стовпами її підйому — Вербиць-
ким і Лаврівським — мусить найтися 
також місце для таких “змарнованих 
талантів” та “тихих працівників”, як 
автор “Крилець”, “Веснівки” та “Ка-
прала Тимка” — Віктор Матюк»20.

Творча діяльність А. Вахнянина 
помітно вплинула на розвиток галиць-
кої музичної культури останньої чвер-
ті ХІХ ст. Вважаючи себе дилетантом і 
компонуючи лише принагідно, А. Вах-
нянин свою бурхливу енергію, ініціати-
ву й організаторський хист спрямував 
на розбудову потрібних для галицької 
музики інституцій, піднесення хорово-
го виконавства, організацію фахових 
освітніх закладів21. Тому, на жаль, на 
творчість лишалося обмаль часу.

Основи музичної освіти А. Вахня-
нин здобув у Перемишльській гімназії 

(1851–1859) та співаючи в катедральному хорі під керуванням А. Нанке, В. Сер-
савія, Ф. Лоренца та І. Лаврівського. Буваючи в останнього вдома, А. Вахнянин з 
друзями-хористами переспівав його новостворені хори («Осінь», «Красна зоре»), 
а також познайомився з творами М. Вербицького й самим автором, який приїздив 
із периферії (с. Млини) до Перемишля, щоб помузикувати. Повернувшись після 
закінчення Львівської духовної семінарії до Перемишля, А. Вахнянин заснував 
у гімназії співацький гурток «Громада», який 1865 року відсвяткував (уперше в 
цьому місті) Шевченкові роковини, давши концерт «в руськім характері»22. 

20 Людкевич С. Віктор Матюк // Людкевич С. Дослідження, статті, рецензії, ви-
ступи. — Т. 1. — С. 284.

21 Усвідомлюючи потреби розвитку національної музичної культури, А. Вахнянин 
укладав свою невичерпну енергію та власні кошти в безліч громадських і мистецьких ак-
цій, спрямованих на піднесення самосвідомості галичан, підвищення культури й тонусу 
суспільно-мистецького життя. Він заклав і стимулював діяльність ряду товариств — сту-
дентської «Січі» у Віденському університеті (1868); потужної «Просвіти» у Львові (1868) 
з широкими освітніми завданнями, що виплекала щільну мережу бібліотек і народних 
читалень, хорів; співочого товариства «Торбан» («Теорбан», 1870) з першою музичною 
школою при ньому, концертними мандрівками хору та виданням репертуару; «Львів-
ського Бояна» (1891) з видавництвом, конкурсами творів; 1903 року реалізував ідею «Со-
юзу співацьких товариств», який заснував Вищий музичний інститут у Львові (1904).

22 З творів галицьких композиторів у перемишльському концерті 26 лютого 
1865 року було виконано «Я в чужині загибаю», «Ген, ген далеко», «Заспівай ми, 
соловію» І. Лаврівського, «Гуцулка» (спів із музикою, автора не вказано), «Сумно, 
марно», «Чом річенька» І. Лаврівського, «Колись було» (вірогідно, А. Вахнянина) 
(спів із музикою, автора не вказано). Про це див.: Слово. — 1865. — № 18.

А. Вахнянин
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Нині лише колишня галицька періодика й концертні програми можуть 
дати уявлення про активність функціонування творів А. Вахнянина в галиць-
кому мистецькому житті 1870–1880-х років. Це пов’язано не тільки з непо-
правною втратою багатьох творів, навіть таких значних, як Кантата на честь 
Т. Шевченка, яку було виконано 11 лютого 1890 року в оперному театрі. Для 
найкращих хорів А. Вахнянина («Молоді сни», «Наша жизнь») найближчи-
ми хронологічними орієнтирами лишаються факти введення їх до репертуа-
ру мандрівної капели «академіків», керованої О. Нижанківським (1884).

Наявні хорові твори свідчать про різнобічні інтереси А. Вахнянина. Зі сфе-
ри героїки найбільш відомі його хори «По морю, по морю» з драми «Ярополк», 
«Урра, у бій»23 (на власний текст) з опери «Купало», «Честь і поклін, вірні сер-
ця»; серед обрядових хорових сцен — «Купальний хоровід» і «Гей на Івана, гей 
на Купала». Героїці А. Вахнянина притаманні емоційна пристрасність вислов-
лення, логічний розвиток музичної думки, опора на пружну маршовість. 

Своєрідність популярного хору «Урра, у бій» — у поривності музики, 
осяяної радісним піднесенням. Мажорне звучання з лідійськими зворотами, 
лапідарний малюнок мелодії, багатий на висхідні широкі стрибки, що під-
креслюють сталу ритмічну формулу, — усе це чітко окреслює характер об-
разу. Динаміку в розвиток уносять елементи фактурного контрасту (діалог 
хорових партій, уведення соло на тлі хору, потім дуету), ладогармонічне й 
інтонаційне оновлення тематичного матеріалу. Повернення до експозиційно-
го тематизму активізує діалогічна імітація, зрештою — протиставлення кон-
трастних тематичних фрагментів в одній побудові. Конструктивна чіткість 
зростання напруги в розгортанні матеріалу, динамічність розвитку образу 
вигідно вирізняють хор А. Вахнянина серед більшості тогочасних однопла-
нових маршових творів.

Особливо склалася доля його Хору норманів «По морю, по морю». На-
писаний до драми К. Устияновича «Ярополк» (1877), він утілює буремно-
романтичний, героїчний образ. Після кількох спектаклів твір набув популяр-
ності серед прогресивного студентства Львова. Згодом із новим політичним 
текстом О. Колесси (1889) «Шалійте, шалійте, скажені кати» його підхопили 
революціонери. У російському перекладі Г. Кржижановського («Беснуйтесь, 
тираны») пісня набула міжнародного поширення24.

Структура хору А. Вахнянина — тричастинна, репризна. Напружена 
компактна музична думка розвивається стрімко. Композитор заснував роз-
виток на контрастах протиставлень. Суворе звучання пунктирних октавних 
унісонів у натуральному мінорі (a-moll) уособлює грізну, таємничу силу 
Валькірії — легендарної покровительки норманів. Обриси пружного заспіву 
визначає тричі рвучко інтонована стрибком (із квінтового тону в тонічний) 
квартова інтонація, що підкреслює вольове начало. Відповіддю на унісон за-
співу стає акордове tutti — сплеск екстатичної емоції з висхідною октавною 
окличною інтонацією, вищим динамічним рівнем, гармонічним мажором:

23 У назві збережено орфографію першотвору [Ред.].
24 У революційній пісні («Шалійте, шалійте, скажені кати») певної модифікації 

зазнали і унісонний наспів, і тричастинна структура хору, у якій випущено середню 
частину. Рельєф цієї мелодії використав у фіналі Симфонії № 11 Д. Шостакович. 
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Подібно протиставлені фрази й у наступному реченні, лише ладотональне від-
хилення в C-dur висвітлює його колорит, а імпульсивно підкреслені альтерації 
субдомінантових гармоній вирізняють осяйне, мажорне звучання кадансу, чим як 
емблемою закінчуються всі три побудови хору «Грізна, грізна, грізна Валькірія!».

Функції середньої частини полягають у нагромадженні напруги: при змі-
нах гармонічної вертикалі й ладотональних нахилів (a-moll) квінтова педаль 
у мелодії справляє враження перепони для руху, подолання її надає кадансо-
ві динамізму. Завершує хор реприза з новим словесним текстом, розширена 
чотиритактовим доповненням до незмінного кадансу-емблеми. Цілісність 
цього лаконічного й виразного романтично-буремного образу Хору норма-
нів, мабуть, закорінена в історичних візіях А. Вахнянина, яскравому уявленні 
образу — могутті фанатизму експансії, паралеллю до якого могла б стати хіба 
Пісня варязького гостя з опери «Садко» М. Римського-Корсакова.

З-поміж ліричних творів А. Вахнянина найбільше визнання фахівців 
і широкої публіки мали хори «Молоді сни» й «Наша жизнь». Хорову мініа-
тюру «Молоді сни» написано на текст Ост. Левицького. Давня поетична ко-
лізія — зіставлення звабливого, світлого, ідилічного сну та реальної дійсності 
з її тернами й жалями — в інтерпретації А. Вахнянина не набуває характеру 
нездоланного конфлікту. Вона, навпаки, ніби пом’якшена усмішкою мудрої 
людини, яка багато пережила на своєму віку: «О, любі сни, хто вас не снив?».

Сповідь про пережите А. Вахнянин подав, користуючись аріозним розспі-
вом тексту, що чутливо відбиває емоційні нюанси. Виразний контур мелодич-
ної лінії підкреслює широку хвилю почуття, альтерації субдомінантових септ-
акордових гармоній, якими захоплювався композитор, вирізняють у музиці 
тонкі відтінки, смислові деталі. Драматизація висловлення проявляється через 
уведення пунктирного ритмічного рисунка, акцентування зменшеного VII7 й 
альтерованої субдомінанти, пластичного розв’язання IV56

#1 не в мінорний, a в 
мажорний кадансовий квартсекстакорд (аналогічний до кульмінацій у хорі 
«По морю, по морю»). Поєднання такого просвітленого розв’язання з текстом 
«і сльоз не мало» не знімає драматичного акценту, але підкреслює відчуття 
його внутрішньої подоланості. Друга частина хору, урівноважуючи конфлікт-
ність першої, дає наплив кантилени, що виразністю нагадує моцартівські чи 
італійські зразки, утілює красиве, благородно-піднесене почуття.

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

189

Значнішим за художньою концепцією та масштабом постає хор «Наша 
жизнь» А. Вахнянина, написаний на текст І. Гушалевича. Як уже трапляло-
ся, вірш-імпульс, що привабив композитора, виявився недостатньо ємким і 
розвиненим для музичного твору. Філософський погляд на життя поєднує 
вічні питання й сьогоденні, бентежні, імпульсивні чинники й споглядально 
розважливі, оперті на віру в невмирущість народу (символом його є могут-
ній Дністер). 

Уже перша фраза басів «Живем, живем» (g-moll) і відповідь хору «своїм 
життям» (В-dur) є суперечливою ланкою діалогу, що надалі розкривається 
напруженим інтонаційно-тематичним розвитком, пунктирним ритмом, на-
полегливими повторами інтонацій, окличністю у фразах — так подав ком-
позитор тривожно-поривний образ. Тематичним контрастом, що асоціюєть-
ся з поетичним подихом леготу, постає тема, навіяна образом Дністра, хоча 
музика ледь «випереджає» слово. Для неї характерні ліризм і мальовничість 
штриха — суміжний пощаблевий хвилястий рух хорових голосів на затри-
маному басі (V щабель в Es-dur), тритактова будова трьох фраз, свіже коло-
ристичне звучання:

Середня частина (Moderato, «Притихне, воркне, мчиться вдаль») — дует-
діалог солістів  (тенора й баса) на тлі хору, де проходить варіантний розвиток 
основних зворотів і поспівок. Характер цієї частини (Ces-dur) пов’язаний із 
темою Дністра — баркарольний, із коливальним рухом, різночасною актив-
ністю партій хору. Багатство руху асоціюється тут із повноводдям — музиці 
притаманні наснаженість мелодизму, колористична змінність ладових нюан-
сів, альтерованих субдомінантових гармоній.

Динамізована реприза розкриває загостреність суспільної колізії: «Разом, 
брати, хотя й громи, дощі і лють нам в очі б’ють». Таке ораторське «набли-
ження» до слухача зумовило структурне розширення. Після проведення в ре-
призі побудов із новим текстом з’являється модифікований матеріал початку 
твору, що декламаційно утверджує загальну ідею: «Ми не дамось, нас більше 
тут». Композиційно ця побудова виконує функцію коди всього твору. Попри 
очевидні на сьогодні «розмитість» конфлікту, заклику до громадської солі-
дарності чи якісь розбіжності в словесно-музичній драматургії, твір викликáв 
яскраве емоційне враження, вабив індивідуальною формою та красою музи-
ки. Він увійшов до вельми цінованих і популярних художніх зразків.

Невеликий хоровий доробок А. Вахнянина належав до найактивнішого репер-
туарного фонду. Серед галицької хорової літератури останньої третини XIX ст. 
його твори вирізнялися художньо-образною цілісністю, стрункістю композиції, 
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багатшими виражальними засобами — різноманітнішою гармонією, ладовою па-
літрою, мелодичною щедрістю та витонченістю. Прихильник романтичного мис-
тецтва, А. Вахнянин органічно поєднав деякі його принципи, засоби виразності 
з національною образністю, етнічними ладоінтонаційними прикметами.

У статті до двадцятиріччя від дня смерті А. Вахнянина С. Людкевич пи-
сав: «Всякий історик нашого музичного відродження в Галичині мусить між 
іменами перших головних піонерів нашої музики назвать ім’я Анатолія Вах-
нянина, ...скромного автодидакта, який, проте, у свій час створив першу нашу 
оперу в Галичині, ім’я творця таких пісень, як “Живем, живем” і “Наша доля”, 
ім’я засновника перших українських співочих дружин та першої української 
музичної консерваторії на Галицькій землі»25.

Плідні засади розвитку хорової музики, закладені в 1850-х pоках фунда-
торами перемишльської школи, протягом тривалого часу живили західно-
українське культурне життя, зокрема хорове виконавство.

У Наддніпрянській Україні становлення композиторської школи від-
бувалося в інших умовах. Кінець 1860-х років тут був позначений підне-
сенням революційно-демократичних тенденцій, стимульованих суспіль-
ною боротьбою, — селянськими пореформеними повстаннями, польським 
національно-визвольним рухом і т. ін. Питання визначеності питомих рис 
національної музики постало перед творчою інтелігенцією на тлі поши-
рення ідеології народництва. У такий момент на обрії української музики 
з’явився М. Лисенко.

Першим проявом нової художньої тенденції став «Заповіт» М. Лисенка. 
Виконаний у шевченківському концерті 1868 року, як і однойменний твір 
М. Вербицького, він одразу привернув увагу критики своєю незвичною орі-
єнтацією: «Утвір Лисенка відмічається ще тим, що його спів — то правдива, 
питома українська мелодія, уносяща нас в ті далекі, а серцю так близькії сто-
рони, де вона зродилася; відмічається вона тим, що... в музичній формі лишає 
за собою старі стереотипи, а творить нові музичні форми, передуючи новій 
фазі, в яку тепер музика вступає»26. Ця рецензія, на диво точно характеризую-
чи суть нової тенденції [особливо, якщо зважати, що це оцінка першої редак-
ції твору, а не другої (1877)], підкреслила головне в Лисенкових засадах — на-
роднопісенну природу мелодики й нові пошуки у формотворенні.

Незважаючи на те, що композиції М. Лисенка були постійно в колі під-
вищеного інтересу громадськості, датування його творів досить не точне. 
Враховуючи прямі й непрямі свідчення, хронологію оригінальних хорів 
М. Лисенка цього періоду можна визначити так27:  «Ой нема, нема» (1871), 
«На прю» (1876), «Встає хмара з-за лиману» (початок 1880-х років*), «Ясне 
сонце в небі сяє» (1883), «Жалібний марш» (1888), «Ой що в полі за димове» 
(1889), «Орися ж ти, моя ниво» (1889* — перша згадка), «Ой милий Боже 
України» (виконано 1890 року*), «Сон» («Прощай світе», 1898), «Широкая, 

25 Людкевич С. Анатоль Вахнянин // Людкевич С. Дослідження, статті, рецензії, 
виступи. — Т. І. — С. 335.

26 Леонтович Б. Сьомі роковини смерті Тараса Шевченка у Львові // Правда. — 
1868.  – № 8. — С. 95, 96. 

27 Зірочкою позначено дати, які або уточнені, порівняно з існуючими музико-
знавчими відомостями, або не датовані в спеціальній літературі.
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високая» (1898*), «Пливе човен» (1900). Відомості про твори великої форми 
точніші — «Заповіт» (1868), «Б’ють пороги» (1878*), «Іван Гус» (1881), «Ра-
дуйся, ниво неполитая» (1883), «На вічну пам’ять Котляревському» (1895).

Багатющий художній матеріал дала М. Лисенкові фольклористична праця. 
Залюблений у мистецьку довершеність і красу народних витворів, він випро-
бував свої сили передусім в опрацюванні розмаїтих пісенних зразків, а вже на 
цій основі став розв’язувати проблеми стилю власних композицій. Оригінальні 
хорові твори М. Лисенка мають багато лексичних відповідників, інтонацій, по-
співок і навіть мелодій, узятих безпосередньо з фольклору28. Для втілення ори-
гінальних задумів та ідей М. Лисенко залучав народний інтонаційний матеріал 
по-різному. Інколи добирав для лексики фольклорні мелодичні звороти, фраг-
менти, часом навіть цілий пісенний наспів, інколи відтворював загальні жанро-
ві прикмети фольклорного прообразу. До зразків перетлумачення М. Лисен-
ком цілої мелодії пісні належать, наприклад, авторизована баркарола «Пливе 
човен» і хор «Поклик до братів слов’ян» (на мелодію пісні «Гей, не дивуйте») 
на слова M. Старицького29. Фрагментарних «інкрустацій» із народного мело-
су значно більше. Їх зазначали у своїх дослідженнях Н. Горюхіна, З. Штундер, 
Л. Архімович і М. Гордійчук, Л. Корній та ін. Це мелодія пісні «Та щука-риба в 
морі», яку використано й видозмінено у зв’язку з драматичним сюжетом (соло 
тенора в хорі «Ой нема, нема»). Один з яскравих зразків перетворення народ-
ної мелодії («А вже весна») на тему оригінального хору бачимо і в «Орися ж ти, 
моя ниво» на поезію Т. Шевченка. Тут бажання зберегти мелодичний контур 
веснянки «А вже весна» й поєднати автентичний фрагмент з авторською ка-
дансовою фразою спричинилося навіть до тавтологічного стику між частинами 
цитованого й оригінального речення та до появи невиправданої цезури. Про-
те М. Лисенко знехтував цими «огріхами», віддавши перевагу іншому прин-
ципові — зчеплення цілих інтонаційних «блоків» для нього важливіше, ніж 
гнучкість чи динамізм фрази, тенденція до типізації сильніша за індивідуалі-
зацію, часом навіть заступає адаптування матеріалу. Музику хору «Ой діброво, 
темний гаю» засновано загалом на веснянкових поспівках. Тематизм четвертої 
строфи уподібнений до розспівної «Ой ти місяцю-зоре». Так само в середині 
хору «Не хочу я женитися» сумовитий нюанс у зміні настрою відтінено набли-
женням до мелодії «Тече річка невеличка». У танцювальних хорах «Не дивуй-
теся, дівчата» й «Була собі Гандзя» М. Лисенко переінтонував пісню «Та орав 
мужик край дороги» і приспів із пісні «У сусіда хата біла», у мінорному нахилі 
подав початок наспіву «Ой дівчина-горлиця». У хорі «Наш отаман Гамалія» 
він у першій строфі скористався мелодією маршу «Ой ішли наші славні запо-
рожці», у третій — «Ой їхав Харко та із Жаботина».

28 Подібний метод певний час застосовував і М. Римський-Корсаков, випрацьо-
вуючи національну стилістику своїх творів.

29 Ідея поширити з мотивом пісні «Гей, не дивуйте» віршовану політичну декла-
рацію до слов’янських народів належала M. Драгоманову. Копії написаного ним у 
Гейдельбергу (1871) вірша поширювалися в польсько-українських колах, зокрема, у 
Києві. З часом його переробив M. Старицький, а М. Лисенко пристосував до давньої 
хорової розкладки цієї пісні. За назвою «Поклик до братів слов’ян» перероблений 
варіант Гетьманця (псевдонім M. Старицького) й М. Лисенка з’явився в «Правді» 
(1872, № 1), а згодом — у збірці «Кобзар» (1885).
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Метод утворення тематизму Лисенкових хорів 1870–1880-х pоків за-
сновувався переважно на «інкрустаціях» таких характерних інтонаційних 
зворотів, що співвідносилися з фразами тексту або півстрофами. Принцип 
добору інтонаційної лексики в М. Лисенка здебільшого визначався сти-
льовими прообразами. Але в ранніх творах, очевидно, завдяки особливій 
любові до сольної ліричної пісні й кобзарських мелодій, багатих на роз-
співи, і в хоровому матеріалі помітне тяжіння до мелізматики та розспіву. 
Характерними зразками є «Заповіт», «Ой нема, нема», «Ясне сонце в небі 
сяє», а з пізніших творів — «Широкая, високая». Це, до речі, було цілком 
новою і привабною стилістичною якістю його тематизму в тогочасній укра-
їнській хоровій літературі. У дослідженні «М. В. Лисенко» M. Грінченко 
яскраво узагальнив цю основну стилістичну тенденцію праці митця: «Му-
зичні тонкощі української пісні, її своєрідний мелос, повний інтонаційно-
го напруження, що проявляється в оригінальних комбінаціях збільшених 
інтервалів, характерній мелізматиці, яка так вплинула на оригінальність 
ритмічних моментів, діатоніка архаїчних форм обрядової пісні, хроматизм 
пісень козацької та пізнішої доби, лірика мелосу побутових пісень — ось 
що виявив Лисенко у своїй творчості. Оригінальний звуковий зміст му-
зичного матеріалу імпульсував творчість митця. І в цьому величезна роль 
Лисенка. В історії української музичної культури він — ціла доба, бо ним 
відкриваються новий шлях, нові звучання, нові для української музики 
форми, новий підхід до музичного мистецтва»30.

Після «Заповіту» одним із перших творів, що ознаменував спрямуван-
ня стильових пошуків М. Лисенка, був хор «Ой нема, нема» з «Гамалії» 
Т. Шевченка. Він започаткував серію колоритних козацьких жанрових за-
мальовок. Легендарно-історичний сюжет (страждання бранців у турець-
кій неволі, мрія про визволення, жадання героїчного козацького походу) 
М. Лисенко втілив у досить розгорненій композиції, позначеній стильо-
вими прикметами кобзарського виконання. Узагальнено окресливши в 
рапсодичному фортепіанному вступі (Grave) образ драматичної боротьби 
України (ніби схвильована авторська передмова), наснажений контрас-
тами — тритоновими мелодичними тяжіннями, зіставленнями акордових 
домінантово-субдомінантових альтерованих комплексів у різнотембрових 
регістрах, — композитор «цитатно» провів шеститакт із початку хору (своє-
рідний «передвиклад»):

30 Грінченко М. О. М. В. Лисенко // Грінченко М. О. Вибране. — К., 1959. — 
С.  398, 399.
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У лірико-драматичному заспіві стилізовано імпровізаційність, властиву на-
родним співцям, мовби сольну манеру співу — чергування декламаційних, вокаль-
них фраз із інструментальними арпеджованими переграми (на час «передиху» 
співаків). Помітно характерні ознаки — ритмоінтонаційна «згущеність» початку 
й подовження закінчень фраз, — притаманні кобзарському й лірницькому вико-
нанню. Перенесення типових рис сольної манери на хоровий спів не видається 
художньо суперечливим. Навпаки, початок хору справляє враження яскраво на-
ціонального епіко-драматичного образу, що цілком відповідає ситуації:

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

194

Октавно-унісонна (здебільшого) фактура, типова для бандуристів 
псальмова інтонація, будова фраз-уступів із мелізматикою, форшлаґами, 
суміжні ладотональні осередки — усе це стилізує історичну мистецьку 
традицію.

Зміна художнього плану в другій строфі подає експресивну мову самих 
бранців: «Ой повій, повій, вітре, через море з Великого Лугу». Вільна фактура 
хору, ладоінтонаційна змінність, потужний гармонічний рух, виразно інтоно-
вані окличні звороти передають тугу звитяжців. Велика інструментальна (чо-
тирнадцятитактова) перегра вводить нові інтонації, акцентовані пунктиром, 
готуючи до сприйняття героїки в наступних розділах.

Третя строфа «Ой заграй, заграй» — героїчна центральна побудова хору. 
Тут переінтоновано деякі поспівки попередніх епізодів. Мажорне звучання 
компактного чотириголосся, рухливість зіставлень дво- і тритактових фраз 
із подовженим кадансовим гальмуванням синтаксично споріднюють третю 
побудову з першою. Загальний піднесений тонус (часом з елементами тан-
цювальності) утверджує характерний образ козацької звитяги.

Засобом акцентованого контрасту стає соло тенора («Ой Боже наш»), 
де використаний наспів («Та щука-риба в морі гуляє доволі») перегуку-
ється з початком («Ой повій, повій»). Експресивність соло підкреслено 
напруженістю мелодичного розгортання, зворотами зі збільшеною секун-
дою, загостреним підвищенням IV, VI та VII щаблів, мінливістю ладових 
нахилів.

Завершує твір динамічна танцювальна «козацька слава» — Allegro 
energico, — зіткана з характерних поспівок обрядових пісень. Фортепіанна 
чотиритактова постлюдія ремінісцентно поновлює інтонації попереднього 
хорового епізоду «Ой заграй». У такий спосіб реалізовано певне підсумкове 
об’єднання розмаїтих музичних побудов строфічної композиції.

Прем’єра твору відбулася, очевидно, в Соляному городку Санкт-
Петербурга під час концертів Лисенкового хору.

Майже одночасно з Лисенковим «Ой нема, нема» в Одесі з’явилася 
композиція П. Ніщинського «Закувала та сива зозуля» на його ж текст, що 
прозвучала 20 грудня 1872 року в бенефісі М. Кропивницького. Близькість 
сюжетів, вплив Шевченкової романтизації козацьких походів і образності 
народних дум, фольклорні стильові орієнтири єднають твори М. Лисенка й 
П. Ніщинського.

Щодо стильової питомості, етнографічної достовірності, перевагу, звісно, 
треба віддати хорові М. Лисенка. У П. Ніщинського більш опосередкована 
національна стилістика, чіткіше проступають традиції оперних хорів (на 
кшталт хорів із «Запорожця за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського). Проте 
його твір вирізняє емоційна «авторська інтонація», динамізм, пружність му-
зичного розвитку.

Романтичний поетичний сюжет П. Ніщинський утілив у схвильовану 
героїко-драматичну розповідь. Композитор застосував вільні асиметричні 
структури з контрастною зміною тематизму. Об’єднуючою основою в нього є 
витриманий пульсуючий метроритм 3/8, властивий народним баладам.

Чотири розділи твору — послідовні стадії розкриття сюжету. Перший 
(Allegro, c-moll — Es-dur) — таємничо-драматичний початок, оповідь про зго -
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рьо ваних невільників на чужині, характеристика ситуації, де суворість і дра-
матизм поєднані з хвилюванням та героїчним пориванням. Побудована на 
вузьких трихордових поспівках, що зрідка поступаються ширшому інтона-
ційному кроку («Гей, гей»), сплеску тужливого чуття, декламаційна музика 
цього розділу інтонаційно цементує весь твір.

Другий розділ (Andantino) — «Ой повій, повій, та буйнесенький віт-
ре» — відтворює надію на звільнення. Характерні для невольницьких 
плачів експресивні інтонації з підвищеним IV щаблем, широкий розспів 
мелодії зі спадним завершенням фраз, єдність, що підкреслена парале-
лізмом руху голосів («та понад мо-о-о-рем»), позначені надзвичайною 
щирістю: 
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У третьому розділі (Tempo І — Es-dur) — «Та понеси на Вкраїну» — сфера 
вольового прагнення до боротьби відтворена контрастним оновленням тема-
тизму. Октавні унісони хору й супроводу («Там на Вкраїні») в мелодичному 
розгортанні нагромаджують велику кінетичну енергію одностайного руху-
жадання. Вивільнення її в акордових «розрядах» — ефектно знайдений при-
йом підкреслення нового розвитку дії:

Героїчне соло тенора «По синьому морі» (C-dur) привносить світлу, опти-
містичну, переможну інтонацію та органічно переходить у хорове фінальне 
tutti («Гей, як зачули турецькії султани»), що діалогічним збуренням нагадує 
оперну сцену. Завдяки розробленню інтонаційних елементів першого роз-
ділу фінальна частина, наснажена енергією, пружністю, виконує функцію 
репризного узагальнення. Долаючи семантичну суперечність (у словесному 
тексті — погроза: «звеліли кувати кайдани»), музика утверджує звитяжний 
переможний характер образу:
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Виконавське життя обох творів розгорталося майже одночасно. З хором 
П. Ніщинського Галичину ознайомив А. Вахнянин, і він (твір) одразу ввій-
шов до улюбленого репертуару її хорових колективів. Творові М. Лисенка 
віддавали перевагу видатні хормейстери (зокрема О. Кошиць), публіка ж 
гаряче наполягала на виконанні понад програми так званої «Зозулі», часом 
вважаючи її автором М. Лисенка. З погляду історичної перспективи обидва 
романтичні козацькі хори — М. Лисенка й П. Ніщинського — мали багате 
продовження. Започатковану ними сферу образності розвивав згодом і сам 
М. Лисенко, щоправда, через багато років, і його послідовники — Ф. Колесса, 
К. Стеценко, Й. Кишакевич, Я. Ярославенко.

Повертаючись до творчості М. Лисенка, варто зазначити, що внаслідок анти-
українського Емського указу (1876) праця митця в галузі концертної хорової му-
зики перервалася майже на десятиліття. Винятком стали два твори — хор «На 
прю!» (1876) і кантата «Б’ють пороги» (1878), що чекала друку до 1885 року. Хор 
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«На прю!», написаний на вірш М. Старицького, — відчайдушний заклик до непо-
кори — було заборонено цензурою і до виконання, і до друку. Автори зважилися 
виконати його в концерті 1876 року за назвою «Сербський гімн», переклавши 
вірш чеською, проте саме це й знівелювало очікуваний ефект. Натомість на шев-
ченківському вечорі 1884 року в Галичині він був поцінований належно31.

Написаний для чоловічого складу із супроводом фортепіано, хор М. Лисенка 
«На прю!» в Галичині виконувався акапельно. Твір засновано на чіткій метрич-
ній маршовій основі. Пісенна структура, узагальненість висловлення, а разом з 
тим рельєфність, часом плакатність музики, виявляють його публіцистичне при-
значення. Особливу роль тут відіграє виголошення тексту, до речі, специфічно-
го — декларативного, з чітким формулюванням, афористичним початком речень, 
активним їх закінченням: «На прю! Без ляку і зневіри, — за правду, волю, за наш 
край», «Угору стяг, хай кат шаліє, хоч тисне нас, та не здавить» і т. ін.).

Чіткість і лапідарність визначають музичну артикуляцію вірша. Основна 
тематична фраза починається фанфарною висхідною квартовою поспівкою 
(із затакту). Надалі активними широкими ходами позначатимуться початок 
нових фраз, виділені репліки, структурні межі.

Композицію хору засновано на зіставленнях героїчного поривного тематиз-
му, що проходить наскрізною лінією через увесь твір, з ліричними відступами, 
сумовито-драматичними роздумами (наприклад: «Усюди чад, а ворог лютий», 
«Нас мало нині»). Середній розділ, виділений уповільненням темпу, вирізняють 
модифікація героїчного тематизму в мінорі й фактурні простиставлення акордо-
вих tutti сольному тріо чи унісонності. Підкреслено динамізована реприза, акти-
візація звучання стретними імітаціями, фактурними контрастами, загостренням 
гармонії, особливо переінтонуванням початкової теми, що досі незмінно про-
ходила в мажорі, а тепер модифікована в однойменному мінорі, — усе це надає 
звучанню патетичності, істотно поглиблює героїко-драматичний образ. І хоча 
згодом автор засуджував стиль твору як давній і знівельований, навіть просив не 
виконувати його32, однак він лишився в активному виконавському обігу, спра-
вив належний вплив на подальший розвиток композицій подібного типу О. Ни-
жанківського, Й. Кишакевича, Д. Січинського, К. Стеценка, С. Людкевича.

На початку 1880-х років М. Лисенко повернувся до розроблення епічних 
образів, зокрема, обравши стиль епічної оповіді. Очевидно, до того часу на-
лежить і створення хору «Встає хмара з-за лиману» (уривок із поеми Т. Шев-
ченка «Тарасова ніч»). Твір перейнято сумовитим настроєм вірша. Хорову 
тканину цієї триголосої композиції з фортепіано зіткано з поспівок, типових 
для історичних, козацьких, бурлацьких («Та забіліли сніги») пісень. Вони 
інтонаційно злиті з текстом, відображають смислове та фразове наповнен ня 
вір ша, хоча й не зовсім адаптовані в образну цілість. Композиційно це стро-
фічна побудова, де при інтонаційно-тематичній подібності матеріалу в кож-
ній зі строф він інший. Певний рух, героїзація розповіді, накреслена також 

31 Ідеться про виконання «На прю!» в шевченківському концерті 1884 року, ре-
цензованому І. Франком. Схваливши репрезентацію, він назвав твір «огнистою і 
пориваючою композицією, правдивим нашим гімном національним» (див.: Зоря. — 
1884. — № 5. — C. 39).

32 Лист М. Лисенка до редакції «Музичної бібліотеки» [1885] // Лисенко М. Лис-
ти. — К., 2004. — С. 165.
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у темпі Energico — Poco più mosso, сягають кульмінації у п’ятій строфі, по-
значеній акордовою зібраністю й компактністю звучання. Остання (шоста) 
строфа видозмінено повторює матеріал першої, що композиційно заокруглює 
структуру твору (A–B–C–D–E–A1).

У героїко-епічних творах М. Лисенка того часу втілено громадсько-етичну 
тематику. Кладучи на музику тексти М. Максимовича «Ясне сонце в небі сяє», 
Т. Шевченка «Орися ж ти, моя ниво», І. Франка «Ой що в полі за димове», 
композитор увів у музичний обіг значущу проблематику — утвердження ідей 
справедливості, правди життя. Усі три хори досить розгорнені за обсягом. 
Епічна образність, очевидно, асоціювалася композиторові з монументаль-
ною сферою давніх народних обрядодійств, яким притаманне звеличення 
природи, сонця, життя. Мабуть, тому музичну мову тут насичено лексикою 
календарно-обрядового фольклору, зокрема веснянок, а також прославних 
пісень. Цей колорит властивий епічному хорові «Ясне сонце в небі сяє» (за 
«Словом о полку Ігоревім»). Оповідальну функцію у творі виконує жіночий 
хор (перша частина). Своєрідність інтонування пенто-гексахордової мелодії 
в міксолідійському ладу від С підкреслено октавним розведенням сопрано й 
альтів, гетеро фонним розспівом, діатонічною гармонізацією. Славлення кня-
зів і воїнства (друга частина) звучить у потужних масивах хорового tutti на 5/4 
(Maestoso), де утверджується прославна інтонація, експонована у фортепіан-
ному вступі, а в «Многолітті», виголошеному чоловічим хором, розвиваються 
інтонації міксолідійського наспіву з жіночих партій (від F). Отже, епічний за-
дум стимулював пошук інтонаційно цілісної форми його реалізації.

Певну концепційно-конструктивну подібність має хор «Ой що в полі за 
димове» на поезію І. Франка. Тут за двочастинної форми перша побудова є ва-
ріюванням зовні простих наспівів, де ладоінтонаційні нюанси підкреслюють 
безліч смислових відтінків поетичного тексту, хоча, мабуть, самодостатність 
цього прийому автор дещо переоцінював. Суміжне фактурне нарощування 
хорових засобів у варіаціях урешті приводить до другої частини, яка має мар-
шовий характер, відображає стилістику революційних пісень і динамізується 
рельєфними секвенційними вступами голосів. Це є узагальненням усього те-
матичного розвитку. Монументальне завершення tutti «Двигни з пітьми, пле-
кай братерську згоду» акцентує на вельми актуальній громадянській ідеї, яка 
завжди надихала М. Лисенка. 

Хор «Орися ж ти, моя ниво» на вірші Т. Шевченка, за умови, якби він не 
був написаний пізніше, ніж «Радуйся, ниво неполитая», можна було б вважа-
ти підготовчим начерком до кантати. Єднає твори й присвята першому вико-
навцеві — «Львівському Бояну». Твір сповнений надії на щасливе майбуття 
не лише власної творчості, але й цілої ниви української культури. Він має ряд 
характерних особливостей. Автор оперує достеменно народнопісенною лек-
сикою, що асоціюється з урочистою обрядовою ходою. У чотирьох строфах 
твору композитор, трансформуючи контури розмашної мелодії з широким, 
наче пластичний жест, інтонаційним рухом, ладовою змінністю (мажоро-
мінор із міксолідійським і дорійським ладом), спорідненими кадансами, 
зводячи часом багатоголосся в октавні унісони (за народною стилістикою), 
а від них — до фактурного повнозвуччя, досягає певного динамізму гімнічно-
епічної композиції:
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Ліричні хори М. Лисенка зазначеного періоду дуже близькі за компози-
ційними принципами до епічних, бо створені за тією самою концепцією до-
бору художніх засобів із народнопісенних стилістичних моделей. Це — «Сон» 
(«Прощай, світе») і «Широкая, високая» на вірші Т. Шевченка, а також авто-
ризована обробка народної пісні «Пливе човен».

Стилістична близькість хору «Широкая, високая» до народних зразків 
незаперечна. Але попри інтонаційну достеменність лексики, музиці вадить 
емоційна нейтральність висловлення, млявий спосіб оновлювання наспіву. 
Для відтворення сюжетно-віршового розвитку М. Лисенко створив кіль-
ка розлогих музичних варіантів, що чергуються з першим (A–B–A1–C–D), 
лише останні строфи набувають динамічнішого викладу.

У хорі «Сон» музика має наскрізний ритмоінтонаційний розвиток. Тут 
виразніше помітно й пошуки фактурно-тематичного оновлення матеріалу, 
викладеного в куплетно-варіаційній структурі. Ледь присмеркове, часом хи-
мерне, мінливе звучання створює незвична гармонія. Хор майже всуціль ви-
тримано на зміні суміжних гармоній, де часто зіставляються подібні звороти, 
наприклад, тричі поспіль VІІ34

—І, паралелізми секстакордів на орґанному 
пункті, акцентовані фригійські каданси. Так окреслено «понадземний» коло-
рит поетичного образу. Схожу гармонічну колористику композитор застосу-
вав згодом і в одному з найкращих хорів «Сон» на слова О. Маковея.

Отже, у доробку М. Лисенка репрезентовано досить широке коло образів та 
ідей різного часу. Після вимушеного творчого «антракту», наприкінці 1880-х ро-
ків композитор дійшов висновку, що саме етнічний поспівковий фонд має стати 
джерелом тематизму оригінальної хорової творчості. З цим були пов’язані пуб-
лічні заперечення ним цінності деяких попередніх власних творів («На прю!», 
«Кводлібети»), написаних нібито за знівельованими європейськими стилістич-
ними нормами, а також «приватна» (у листах) критика творів Ф. Колесси. Проте 
обстоюючи пріоритети демократизації музичної мови, М. Лисенко, мабуть, пере-
оцінив спосіб «інкрустації» фольклорних зворотів у тематизмі оригінальних 
творів. Заступаючи авторську ініціативу, цей прийом не завжди грав позитивну 
роль. Тож, високо цінуючи, засвоюючи та пропагуючи автентичний фольклор 
Наддніпрянщини (зокрема, й за збірниками М. Лисенка), галицькі митці, дири-
генти не відмовлялися від зневажених автором його «європейських» хорів. Вони 
були видрукувані в Галичині («На прю!» — 1885, «Кводлібети»: перший  — 1886, 
другий — 1887), звучали в концертах, входили до репертуару хорових колек-
тивів, мали славу еталонів національної музики. Великий мистецький доробок 
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М. Лисенка, як і його артистична та суспільна діяльність, був потужним стиму-
лом для оновлення й розвитку національної хорової музики.

У середині 1880-х років піднесення хорового руху в Галичині стимулюва-
лося розгортанням діяльності осередків «Просвіти», Товариства ім. Т. Шев-
ченка, народницькими громадськими ініціативами та культурними заходами 
зі вшанування національних подій, передусім Шевченкових роковин. Вони 
щедро оздоблювалися співом. Діяльність хорових товариств, починаючи з 
«Торбана» А. Вахнянина (1870), Академічного братства (1882), артистичні 
мандрівки студентської молоді, натхненної О. Нижанківським, зрештою, по-
ява «Львівського Бояна» (1891), а згодом і мережі його філій у Перемишлі, 
Коломиї, Станіславові, Тернополі та інших містах, — усе це активізувало спі-
вочі традиції та піднесло тонус музично-громадського життя.

Саме в той час з’явилися перші творчі спроби нового покоління компо-
зиторів — О. Нижанківського, Д. Січинського, Г. Топольницького, Ф. Колес-
си, — виявляючи різні творчі орієнтири митців: прагнення розширити традиції 
перемишльської школи, вбираючи європейські здобутки чи апробуючи фольк-
лорні засади. Цілком очевидним був повсюдний інтерес до запису фольк лору, 
опрацювання народної пісенності у формах так званих в’язанок — низок пі-
сень сюїтного типу. Підтвердженням цього став щедрий ужинок конкурсу 
«Львівського Бояна» (1892), на який відгукнулися молоді композитори.

З-поміж хорового доробку Г. Топольницького збереглося, на жаль, лише 
кілька оригінальних творів (на вірші Т. Шевченка) та в’язанка опрацьованих на-
родних пісень. Особливий інтерес викликають його ранні композиції, написа-
ні 17–18-річним гімназистом ще до студій у консерваторії, — багатообіцяючий 
дебют талановитого автора. За відомостями П. Медведика, «первістком» Г. То-
польницького був хор «Перебендя» (1886), написаний за текстом початкових 
строф однойменного вірша Т. Шевченка. Твір продемонстрував прагнення мо-
лодого композитора привабливо відтворити образ народного співця, наблизити-
ся до рельєфу поетичної оповіді, підкресливши її семантичне багатство, помічені 
супе речності становища й долі кобзаря — символічної постаті в історії України.

Спираючись на коломийковий вірш Т. Шевченка, композитор накреслив 
пісенно-танцювальну структуру (4+4 такти на катрен), сталі слабкі закінчення 
фраз, але старанно уникав ритмічних тотожностей, щоб нівелювати танцювальну 
формульність (тому кожний такт — з іншим ритмомелодичним рисунком). Два 
музичних варіанти періодів — рівноцінні за виразністю мелодичного інтонування 
поетичної оповіді. Чергуючись, вони складають періодично-строфічну компози-
цію А–В–А1–В1–А2, де у варійованих проведеннях істотно змінюється матеріал, а 
остання побудова ще й розширюється структурно (не вісім, а дванадцять тактів).

Наявність авторського слухового досвіду й певних уявлень про характерні 
національні прикмети музичного звучання засвідчують тематизм і фактурний 
виклад хору — неповні акорди (з пропущеною терцією), колоритні паралелізми 
квінт і тризвуків, унісони або октавні унісони в підкреслених мелодичних зво-
ротах. Але музичні уподобання Г. Топольницького виразно виявляє тяжіння до 
романтичних гармоній — вишуканих септакордових і нонакордових звучань, 
півтонових хроматизмів (e–es–d; f–e–es–d; gis–a–ais–h). Часом м’яке звучання 
D9 є основою цілих фраз (двотакти: «він усюди вештається», «нема йому в світі 
хати»), хоча, безперечно, не слово-образ диктує тут колористику, а рельєф музич-
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ної думки. Так само на затриманих септакордових гармоніях гнучко інтонуєть-
ся мелодична лінія («того знають») або згасають барви в кадансі («пожуриться, 
посумує») — усе це створює багатий колорит музики. Своєрідну ладотональну 
пульсацію музики зумовлюють зіставлення ладових нахилів і короткочасні від-
хилення наприкінці періодів, що динамізують зв’язки структурних побудов.

Неабиякий творчий хист композитора засвідчує також інтонаційний роз-
виток тематичного матеріалу засобами поліфонізації фактури. Проте цитую-
чи (за Т. Шевченком) співану Перебендею мелодію «Ой не шуми, луже», ком-
позитор мусив її переінтонувати, щоб не потрапити в кадансі замість тоніки в 
площину домінанти. Розвиваючи ритмоінтонацію цитованого наспіву, Г. То-
польницький створив потужну узагальнюючу тему (октавні унісони хору), 
що внесла новий важливий змістовий нюанс у завершення цієї композиції:
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«Перебендя» Г. Топольницького належить до яскравих зразків синтезу націо-
нальних народнопісенних засад та елементів європейських засобів виразності. 
Створений ним 1887 року хор «Ой три шляхи» написано на вірш із Шевченко-
вого циклу «У казематі». Композитор відчув пронизливий щем цього алегорич-
ного сюжету, мовби з народних уст. Вірш відтворено музикою, стилізованою під 
ліричну оповідь у манері кобзарських пісень про долю. Структурне поєднання 
вірша із розспівом таке, як і в «Перебенді» (катрен укладено у восьмитакт). Вірш 
має чотири катрени експозиції, а в останніх чотирьох — трагічна розв’язка на 
кожному зі шляхів. Накреслюючи чотири стадії розвитку драми, композитор по-
чаток розповіді доручив хору, у третій і четвертій строфах мелодія провадиться 
соло в діалозі з хором. Твір вирізняє ощадність і прозорість музичної інтерпре-
тації, музика звучить як тужливий народний розспів, що з кожним проведенням 
стає напруженішим. Тематичний розвиток поєднується з варіюванням викладу 
хорової партії: гомофонно-гармонічний склад змінюється підголосковим, згодом 
поєднує акомпануючу функцію з діалогічною. Незвичною особливістю останньої 
побудови є канонічна імітація в октаву (мелодію соло на такт пізніше провадять 
тенори), прийом несподівано дав ефект сконцентрованої поліфонією тужливої 
емоції, що міг би провістити засоби М. Леонтовича:

Однією з найяскравіших мистецьких постатей у галицькій музиці останньої 
третини XIX ст. був О. Нижанківський. В історії музики доробок композитора 
представлено невеликою добіркою ранніх творів. Це змусило дослідників назва-
ти його ім’я серед сумного ряду блискучих, але «змарнованих талантів», тих, хто 
в несприятливих культурно-суспільних умовах не обстояв свого покликання і не 
розкрив повною мірою свого обдаровання. Цю драматичну колізію проаналізував 
С. Людкевич у статті «Остап Нижанківський і наша суспільність», яку він напи-
сав 1920 року до річниці загибелі композитора33.

33 Людкевич С. Остап Нижанківський і наша суспільність // Людкевич С. Дослі-
дження, статті, рецензії, виступи. — Т. І. — С. 296.
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В історії музичного мистецтва Галичини ім’я О. Нижанківського знаменує 
не лише злет хорового виконавства, пов’язаний із його легендарним артистич-
ним талантом, але й виразний особистий вплив на стимулювання талановитої 
молоді до праці в непрестижній тоді галузі музичної творчості. Окрім цього, 
митець збагатив жанр хорових композицій кількома яскравими зразками, що 
ввійшли в музичне життя, розширивши обрії хорової літератури. Відомо не-
багато хорових творів О. Нижанківського, а ще менше дійшло їх до нашого 
часу. Найкращі з них було створено в середині 1880-х років. Це — «Гуляли» й 
«З окрушків» (обидва — на слова Ю. Федьковича), кантати «Ясна зоря засвіти-
ла», «Вітай нам, достойний» і «З низьким поклоном», з пізнішого часу — «Піс-
ня вечірня» та «Нова Січ». Значний успіх мала виконана 1885 року кантата 
«Не гармати грають нині» на слова І. Франка, яку, на жаль, утрачено.

Твори О. Нижанківського (як і А. Вахнянина, Г. Топольницького) поста-
ють одинокими провісниками нових цікавих мистецьких починань, яким не 
судилося мати продовження. Тим більше яскравими, самобутніми й талано-
витими видаються вони на загальному тлі української музики досліджувано-
го періоду. Один із найкращих творів О. Нижанківського, написаний ним у 
молоді роки, — «Гуляли». Попри всі відступи від канонів музичного формо-
творення, він вабить саме самобутністю художнього задуму. Сюжет за віршем 
Ю. Федьковича засновано на життєвому контрасті: зіставлення безжурних 
веселощів на танцювальній вечірці з глибокою життєвою драмою — загибел-
лю рекрута і його коханої. Аналогія образності з хором С. Воробкевича «Огні 
горять» ще більше підкреслює сміливість задуму О. Нижанківського. Щоб 
рельєфніше відтінити основну драматичну колізію, композитор удався до 
начерково-ескізної манери відтворення тла (власне вечірки).

Кількома штрихами він накреслив образ майже самим звуковим конту-
ром і ритмічним каркасом танцювальної теми. У швидкому темпі (Vivace), 
починаючи унісонами, стрімким висхідним злетом на октаву (у F-dur), ми-
тець передав вир веселої вечірки.

Наступний чотиритакт означує пружну ритмогармонічну схему чеської поль-
ки спочатку поза мелодичним малюнком, фрагментарно він виринає десь у тре-
тьому чотиритакті як жива деталь (тріольна фраза на півтора такти: «як вихор 
леґіні літали»), щоби зразу знову змінитися «конспективною» контурною фік-
сацією лише відзвуків музики, що долинає. Після оповідальної фрази («й мене 
тягли вни до гуляння») знову як відгомін вечірки (але на mormorando) ще віддале-
ніше звучать тріолі. Це останні штрихи експозиції танцювального образу.

Розділ, де з’ясовується сутність трагічної події, контрастує з попереднім 
і тонально (d-moll), i темпово (Moderato). За характером оповідь скорботна. 
Інтонаційно тема — це ліро-епічний пісенний розспів із широкими експре-
сивними ходами на малу сексту, кварту, багатий на виспівування осягнених 
тонів, ладові зміни. Пісенна організація теми не завадила О. Нижанківському 
в кульмінаційний момент при повторі розімкнути її структуру, динамізувати 
модифікацію поспівки, щоби підкреслити деякі психологічні деталі. І в цьо-
му — вияв гнучкості мислення композитора.

Експресивно відтворив композитор у заключному розділі завершення 
розповіді й повернення (у репризі) до трагічної ситуації. Тричі повторені з 
наростанням експресії запитання («Ви знали її?»), фрагменти думок, що ма-
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ють прихований зв’язок, та підкреслене уривання розповіді, як і повернення 
до реальної дійсності («Ви гуляйте, а я...»), може, й не цілком викінчені з по-
гляду формотворення, зате промовисті психологічно.

Відновлення швидкого темпу (Poco allegro), видозмінені інтонації (у D-dur) 
першої фрази хору — це репризне заокруглення. Остинатний коловорот тер-
цієвих поспівок і однотонні повтори при згасанні динаміки й ладових барв 
(спочатку D-dur, потім d-moll) віддаляють тло, урешті після паузи композитор 
застосував строгий автентичний каданс. За стильовою манерою хор має певні 
аналоги серед модернових літературних і живописних творів того часу.

З-поміж української хорової літератури 1880-х pоків як неповторний зра-
зок постає твір О. Нижанківського «З окрушків» на вірш Ю. Федьковича. Це 
погляд на світ, навіть на Всесвіт, очима мрійника, поета-фантазера, який по-
рівнює місяць із вівчарем, що пасе вівці-зорі, «ще й у трембіту грає та грає». 
Серед загадок таємничого світу — власне життя, таке коротке — бо молоді 
літа вже «помандрували», а голова посивіла… Та в репризному проведен-
ні — знову звернення до місяця, погляд, сповнений цікавості й закоханості 
в  дивосвіт.

Одухотвореність, піднесеність та поетичність притаманні музиці О. Нижан-
ківського. Фантазійно-імпровізаційна течія вірша зумовлює вільну композицію 
музичного твору — зміну образів, настроїв, спектр мінливих почуттів. Незвично 
експонується початковий образ «Золоті зорі в облако-морі» — у швидкому русі 
(allegro) й тихо (р). Пульсація акордів із нечастою  зміною гармонічних барв, ко-
роткими відхиленнями справляє враження мерехтливості й ілюзорності. До ат-
мосфери поетичного тла потрапляє і дівоча гра «в Зельмана» — з коротеньким 
танцювальним зворотом, інструментальними штрихами.

Образ місяця-мандрівника, який, граючи на трембіті, завертає золотою 
трубою зорі, в О. Нижанківського постає в космічній гармонії — ритмічність і 
взаємо дія пластів фактури продовжують асоціації з гармонією руху небесних 
сфер. Діалог-перегук divisi партій тенорів і баритонів із відцентровими й до-
центровими автентичними тяжіннями гармонії, симетрією зіставленого руху 
у фразах-запитаннях і фразах-відповідях та імітаційними елементами надають 
музичному розгортанню рельєфності, насиченості повітрям:
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Різким контрастом постає образ незворотності людського життя 
(Marciale). Образ молодих літ, змарнованих на жовнірських дорогах, зву-
чить не раз протестуючо-болісною ноткою в поезіях Ю. Федьковича (та й сам 
О. Нижанківський не оминув тих доріг). Але музичне втілення молодих літ, 
що «машерують» собі «цісарськов дорогов», не однозначне. Марш цей має 
і фатальну неухильність, і водночас певну механістичність (що надає йому 
якогось ширшого, символічного значення). 

Репризу композитор скоротив і динамізував інтонаційно, розвиваючи 
експонований матеріал. Поєднуючи в нових зв’язках елементи попереднього 
тематизму, він досяг виразнішого, емоційно щедрішого музичного звучання. 
Ця композиція стала новим словом в українській хоровій музиці, митець вий-
шов на площини філософських зіставлень та узагальнень, створив концепцію 
неабиякої поетичної сили й краси.

Широку популярність у той час мала також «Піснь вечірня» О. Нижан-
ківського на слова Б. Кирчіва. Інтимний характер твору, перейнятого ніж-
ністю й любов’ю до коханої, позначено виразною кантиленою, насиченим 
мелодичним розспівом, альтераціями септакордових гармоній, ледь згуще-
ною фактурою. Тут менш помітна індивідуальність композитора, але ви-
являються лірична наснага почуття (трохи сентиментального), широкий 
мелос. Твір засвідчує, що композиторові досить легко давалися аналоги до 
популярних у Галичині зразків італійської пісні й німецького ліричного 
романсу.

Загалом же твори О. Нижанківського, що дійшли до нас як «первістки» 
композитора, найбільше позначені впливом творчості А. Вахнянина. Знач-
ною мірою цих митців пов’язували життєві обставини, характер обдарован-
ня, різно бічність інтересів і сфер діяльності, особливо диригентської, а понад 
усе — свідоме плекання культурних зв’язків Галичини й Наддніпрянщини, 
уособлених у Лисенковій діяльності й творчості. Будучи палкими прихиль-
никами й популяризаторами творчості М. Лисенка, О. Нижанківський і 
А. Вахнянин у власних творах не використали його принципів і стильових 
ознак. Власне, їхнє ознайомлення з найкращими творами М. Лисенка відбу-
лося згодом, коли в Галичині вже звучали і «З окрушків», і «Гуляли»,  і «Мо-
лоді сни», і «Наша жизнь».

Те саме можна сказати й про перші три твори Д. Січинського, створені 
на межі 1880–1890-х років, — «Коби я був пташков» на слова І. Грабовича, 
«Один у другого питаєм» на поезію Т. Шевченка та «Над гори до хмар» на 
вір ші В. Пачовського. Вони прозвучали в хоровому виконанні значно пізніше, 
а зредаговані й опубліковані були вже на початку ХХ ст., однак не привернули 
уваги тогочасної критики (ретроспективно згодом розглядалися хіба як вито-
ки творчості майстра психологічних композицій). Та в цих дуже різноплано-
вих недовершених творах відбилося те, що хвилювало автора, — завуальова-
не протиставлення ідилії природного буття драматичному світові людського 
суспільства («Коби я був пташков»), підкреслене музично-декламаційною 
артикуляцією вічне філософське запитання в поезії Т. Шевченка «Нащо жи-
вем?» («Один у другого питаєм»), а також протест, клич до боротьби («Над 
гори до хмар») як публіцистичний відгук митця у формі поривного маршу на 
піднесення хвилі національно-визвольного руху.
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Серед молодої плеяди митців, що прийшла до творчості в 1890-х роках, чи 
не найбільший доробок мав Ф. Колесса, тоді ще студент філософського від-
ділу Львівського університету. Навчаючись у Стрийській гімназії, він позна-
йомився з О. Нижанківським, який, керуючи там учнівським хором, захопив 
усіх оригінальним звучанням чудових наддніпрянських пісень, опрацьова-
них М. Лисенком, та власними творами, спорідненими з народною піснею. 
Під впливом цих мистецьких вражень Ф. Колесса почав навчатися гри на 
скрипці та студіювати гармонію. Перші свої опрацювання пісень (1891) він 
показав О. Нижанківському, який, давши практичні поради, заохотив юнака 
до композиції. Наступного року на оголошеному «Львівським Бояном» кон-
курсі обробки Ф. Колесси «На щедрий вечір» були відзначені другою пре-
мією. Окрилений успіхом, він під час навчання у Відні поглиблював знання 
з гармонії (лекції відомого австрійського симфоніста А. Брукнера), певний 
час керував хором знаменитої церкви св. Варвари, а вже 1892 року почав на-
вчання у Львівському університеті на відділі філософії. Успіх циклу «Вули-
ця» (1895) у виконанні «Львівського Бояна» спонукав автора до написання 
оригінальних композицій — трьох чоловічих хорів на вірші Т. Шевченка, 
а саме: «На музи́ці» («Утоптала стежечку»), «Дівчина і рута», «Було колись 
на Вкраїні», а також замальовки на мелодію народної пісні «На любій роз-
мові» й композиції «Жовнярські похорони» на слова О. Маковея. Ці твори та 
ще в’язанки «Вулиця» й «На щедрий вечір» Ф. Колесса надіслав М. Лисенку 
як найвищому авторитетові з проханням сказати, чи досить у нього таланту, 
щоб іти композиторським шляхом.

У розгорненій докладній відповіді Маестро торкнувся багатьох питань: 
передусім свого фольклористичного досвіду, спостережень та практики мис-
тецьких опрацювань народної пісенності. Він гостро критикував тогочасні 
знімеччені методи польсько-чеських прихильників універсальної мажоро-
мінорної системи, що в разі прищеплення їх на нашому ґрунті знівелювали 
б українську ладоінтонаційну специфіку; протиставляв їм докази теоретич-
ної аргументації системи П. Сокальського і стильові здобутки опрацювання 
фольклору російськими композиторами — М. Балакіревим, П. Чайковським, 
М. Римським-Корсаковим. Та насамперед прагнув переконати, заохотити до 
пильної наполегливої фахової праці на ниві фольклористики.

Цей лист, опублікований спочатку фрагментами, а згодом повністю, не-
вдовзі став хрестоматійним джерелом для висвітлення позицій М. Лисенка 
як творця й оборонця національних стильових засад, керунком, дороговка-
зом для кількох поколінь етнологів (зокрема самого Ф. Колесси), а також іс-
ториків музики й культурологів. Стосовно ж оригінальних творів Ф. Колесси 
М. Лисенко хоча й не дав прямої відповіді на поставлене запитання, однак не 
відступив від принципового з’ясування, своїх сумнівів, ретельно зазначивши 
помічені огріхи. Так він уявляв собі потрібну толерантність, за допомогою 
якої молодь «треба піддержати всіляко, треба зогріти ласкавим словом, на-
путити, але, крий Боже, розхолодити»34, хоча сам, захоплюючись, у поле-
мічному азарті писав досить гостро. Виразно сформулював він свій подив, 
чому вірші Т. Шевченка «Ой умер старий батько» й «Утоптала стежечку» 

34 Лист М. Лисенка до І. Франка від 8.12.1885 // Лисенко М. Листи. — С. 163.
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(з дівочими сюжетами) покладено на чоловічий хор, а не створено на них 
солоспіви (хоча в галицькій традиції саме цей хоровий склад мав найширші 
артистичні «повноваження»). Попри загальне враження від «Утоптала сте-
жечку» («річ… не удалась вам цілком»), М. Лисенко зауважив і «симпатичні 
мелодичні звороти», і «нюх до народності», критикуючи недоцільну зміну 
метроритму й неприпустиме перефразування вірша. Хор «Ой умер старий 
батько» викликав пожвавлений осуд за банальність одного з уступів, недо-
речність мазуркового ритму, а «На любій розмові» — за міщанську підсоло-
дженість і «вульгарність». «Жовнярські похорони», де з погляду форми все 
гаразд, викликали заперечення як «салоновий квартет»; Маестро порадив 
шукати свіжіші образи, ближчі до народної мелодії. Хор «Було колись», де 
Т. Шевченко (за «рельєфним» Лисенковим визначенням) «крицею рубаних 
по серці слів» відтворив трагічну ситуацію з історії України, потребує цілком 
іншого добору музичних барв; звідси й порада — спочатку «пробувати сил 
скоріше на простеньких ліричних сюжетах, а таке добро вам не під силу»35. На 
противагу цим творам М. Лисенко схвалив опрацювання низки лемківських 
пісень: «І по силам Вам, і народно звучить, бо народом складене»36. 

Безліч слушних зауваг і помічених огріхів стосувалися питань верси-
фікації, стилістичних різночитань, тлумачень ладів, гармонічних функцій 
тощо. Їх із вдячністю сприйняв Ф. Колесса, і вони стали корисними для його 
наукового поступу. Але своєрідний підсумок розгляду аналізованих творів 
видався неоднозначним: «І знов, може, й ви самі не вгадаєте, чи що випада 
вам, чи бути філологом, а чи музикою. Тільки філологію ви плекаєте на се-
ріо через університет, а музика — тяп та ляп. А й вона в ручки не дасться, 
поки наукою її не студіюватимете»37. Визнавши справедливість Лисенко-
вої критики, але насамперед надзвичайну цінність естетико-музикологічної 
концепції та постулатів, що містили його листи, Ф. Колесса опублікував 
їх, зробивши загальним надбанням. Сам же з головою поринув у науково-
дослідницьку працю.

Щоправда, згодом, виправивши ряд помічених М. Лисенком сумнівних 
моментів чи огріхів, він опублікував у другій редакції деякі з рецензованих 
творів (збірка «Наша дума», 1902, ін.). Вони, власне, і становлять конкрет-
ний прояв корекції творів, де враховано думку М. Лисенка. Продовженням 
першої серії Квартетів стали Воєнні квартети (1914–1915). Потім зрідка 
публікував Ф. Колесса добірки народнопісенних опрацювань [одну з них — 
етно графічну картину «Обжинки» (1898) він присвятив М. Лисенкові]. Їх із 
гарячою симпатією сприйняли не лише широка публіка та хорове середови-
ще, але й критика38.

35 Лист М. Лисенка до Ф. Колесси від 22.04.1896 // Лисенко М. Листи. — С. 259.
36 Там само.
37 Лист М. Лисенка до Ф. Колесси від 17.05.1896 // Там само. — С. 262.
38 У газеті «Діло» за 18 березня 1913 року надруковано: «Милу несподіванку зро-

бив нам Ф. Колесса. Кілька літ мовчав він, абсорбуючи час і сили списуванням і ре-
дагуванням з фонографа народних пісень і дум… В композиції “Якби мені черевики” 
пригадався нам той наш давній Колесса, якого “Козаки” цілу Галичину пролетіли, 
без якого “З’їздив я коника” не обійшовся жоден концерт, жоден комерс» (цит. за: 
Грица С. Ф. М. Колесса. — К., 1962. — С. 49).
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Серед хорів Ф. Колесси стилістично вирізняються «образки» з народно-
го життя та побуту, які він прагнув відтворити засобами, близькими до етнопісен-
ної стилістики. У хоровій сценці «На музи́ці» («Утоптала стежечку») сенс роз-
виту танцювально-грайливого образу в тому, як поступово крізь веселощі про-
ступає журба, те лишенько, яке прагне забути дівчина. Тематизм хору близький 
до лексики танцювальних пісень — жвава діатонічна мелодія з дрібною мотив-
ною організацією, де трихордові ланки легко змінюють опорні тони, хоча наспів 
проходить на стійкій квінтовій педалі. Уплетені в хорові голоси характерні те-
матичні звороти тонізують фактуру. Та найвиразніше розвиток настрою переда-
ють зміни тематизму й ладогармонічного колориту: від незатьмареного мажору 
(A-dur — перша строфа експозиції) через вирізнення лідійських і міксолідійських 
інтонацій у розспівних зворотах партій сопрано й тенорів (друга строфа — «Про-
давала бублики»), посилення мінорності в середній частині (Adagio, a-moll — 
«Я два шаги»), відхилення в домінанту (E-dur — «Заграй мені, дуднику»), урешті, 
у заключній строфі — усталення мінору (a-moll — «Отака я дівчина»). Характе-
ристичне варіювання тематизму підкреслює виразність сюжету.

Спроба розкриття Шевченкового ліричного сюжету в хорі «Дівчина і 
рута» («Ой умер старий батько») виявилася недостатньо переконливою 
через різнохарактерність контрастних образів, хоча автор оперував досить 
виразною фактурою, доречно застосовуючи прийоми імітаційної поліфонії 
та розспіву.

На інший пласт галицьких традицій спирався Ф. Колесса в хорі «Жовняр-
ські похорони». Тут переосмислено й побутово-звичаєві атрибути цієї про-
цесії, і спробу психологічного протиставлення переживань матері, яка споді-
вається дочекатися сина додому, що підкреслив О. Маковей. Дотримуючись 
градацій делікатної зміни приглушених барв у трагічній оповіді, композитор 
використав багато звукописних подробиць, притаманних кільком стадіям 
розвитку сюжету, досяг виразного інтонаційного розвитку.

На небагатому тлі втілення трагедійних історичних колізій у тогочасній 
хоровій музиці композиція Ф. Колесси «Було колись в Україні» привертає 
увагу серйозністю задуму:

Виразна декламаційна артикуляція Шевченкового тексту з «Івана Підко-
ви», зібраність, логічність теми зачину, що своїми інтонаційними зворотами 
з пунктирним ритмом проймає всю музику, підкреслено виступаючи у виріз-
нених сольно репліках тенорів («Минулося...»), басів («Високії ті могили»), 
особливо в значущому «Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє», вико-
нують функцію домінуючої барви, лейттеми твору. Величне ліроко-епічне 
звучання властиве середньому епізоду композиції, де розспів набуває гли-
бинності, зосередженості, залишаючись пружним завдяки ритму й рельєфу 
фразування:
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Незвичний динамічний контраст — протиставлення максимально насна-
женого звучання (ff) найтихішому, сокровенному, як мрія (pp), — застосував 
композитор у кульмінації, підпорядковуючи музику поетичному образові. 
Загалом варто звернути увагу на точність, промовистість фактурного письма 
цього твору, зрештою, як і гармонічних засобів, властивих мові митця. Хор 
«Було колись в Україні» — композиція, створена з великим пієтетом до істо-
ричних візій Т. Шевченка, – є рідкісним зразком продовження національної 
героїки М. Лисенка.

До наймолодшого мистецько-громадського покоління, з надією на-
званого І. Франком «Молодою Україною», належав і С. Людкевич. За-
кінчивши з відзнакою Яворівську гімназію, він 1897 року став студентом 
Львівського університету, а водночас — членом «Львівського Бояна» й 
університетської Академічної громади. Завдяки різнобічній обдарова-
ності й надзвичайній працьовитості юнак легко поєднував опанування 
фундаментальної науки з мистецько-просвітницькою діяльністю та від-
відуванням окремих лекцій у консерваторії39. В університетському сту-
дентському середовищі цінували його музичний хист (співака, хормейсте-
ра, піаніста, акомпаніатора), але про композиторські спроби знали лише 
найближчі друзі. Коли ж актив Академічної громади ухвалив відзначити 
двадцятип’ятиліття творчої діяльності І. Франка, справу організації кон-
церту було доручено ініціативному С. Людкевичеві. Це дало згодом важли-
ві наслідки. Надіславши найвідомішим композиторам, передусім М. Ли-
сенку та С. Воробкевичу, прохання написати до ювілею музичні твори на

39 Докладніше див.: Штундер З. Станіслав Людкевич: Життя і творчість. — 
Л., 2005. — Т. 1.
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поезії І. Франка, С. Людкевич та-
кож зважився спробувати власні 
сили, почав добирати відповідні 
вірші.

До цього часу творчий доробок 
дев’ятнадцятирічного юнака не був 
багатим — в Ярославі не було вчи-
теля з композиції. Серед самотужки 
написаних там творів переважали 
ескізи фортепіанних мініатюр (на-
черки сонат), фрагменти арій, де-
кілька аранжувань народних пісень, 
окремі хори й романси. Заверше-
ними у Львові композиціями були 
хори 1897 року «Поклик до братів 
слов’ян» на слова М. Драгоманова 
й «Закувала зозуленька» до вірша 
Т. Шевченка з народною мелодією, 
наспіваною батьком. Вони на той час 
ще не були відомі публіці.

Хор «Поклик до братів слов’ян» 
С. Людкевич створив у манері гро-
мадянських хорів солідарності, що 

закликають до єднання. Він заснований на пере інтонуванні галицьких тан-
цювальних пісень. Варіюючи основний наспів і протиставляючи йому тема-
тично контрастні епізоди, автор подав розгорнену композицію у рондальній 
формі (|||: R :||| A–R–B–R–C–R). Хор згодом став репертуарним, але не нале-
жав до найкращих творів митця. 

Зважитися покласти на музику твір І. Франка такої вселенської ідеї, 
масштабу та версифікаційної складності (ідеться про поезію «Вічний рево-
люціонер»), міг лише надто недосвідчений і відчайдушно сміливий юнак. 
Але цей вибір свідчив також, що вірш для нього мав особливий ідейний і 
патріотичний магнетизм, що й переважив усі очевидні контраргументи. Пе-
ред молодим композитором постали цілком нові завдання. Це була перша 
спроба музичної інтерпретації знаменитого вірша, що уславив революційні 
дерзання людства. Певні труднощі для вокалізації становила будова вірша. 
Уже перший рядок, де в чотиристопному хореї виникають два пірихії, а на-
голоси падають на початок і кінець рядка, потребував пошуку нестандарт-
ного розв’язання:

Віч ний ре- во- лю- цьо- нер!

Композитор таки знайшов точний музично-акцентний відповідник 
у виразній унісонній темі, а ладогармонічними засобами зумів підкресли-
ти її кінетичну напругу й значущість. Цікавий прийом ужив C. Людкевич 

С. Людкевич
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в інструментальному вступі. Творові, що звучатиме в D-dur, він дав на-
стройку октавним тремоло литавр на квінтовому тоні (А два такти). Після 
закріплення цього тону фанфари лейтмотиву труб (основний звук — d) 
сприймаються як функція субдомінанти, потім — як накладення субдомі-
нанти й тоніки, і лише в завершенні теми звучить тоніка основної тональ-
ності (D-dur):
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Незвична й сама тема — потужні октавні унісони хору й оркестру, де 
максимально затримано й підкреслено наростанням динаміки перший звук 
(та сама квінта a), що створює напругу очікування стрімкого злету. Як від-
повідь їй звучить повнозвучне хорове tutti, установлюючи належну декла-
маційну артикуляцію тиради й синтезуюче чотириголосся мелодичного 
розспіву. Та композитор одразу прагнув запобігти поверховому, зовнішньо 
героїзованому поданню вірша. Повторюючи фрагменти тексту, варіюючи 
гармонію в градації чотириголосого розспіву, він прочитує фрази вірша 
(«рве за поступ, щастя й волю, — він живе, він ще не вмер») не пафосно, а 
поглиблюючи їх змістовну наповненість.

Декламаційно-патетичною інтонацією (рельєфними стрибками на окта-
ву, карбованим пощаблевим спуском мелодичних фраз) утілив композитор 
контрастну побудову — викривальні Франкові рядки:
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Експресивність висловлювання підкреслює канонічний перегук верхніх і 
нижніх голосів зі зміщенням імітації на півтакту, із зіставленням фаз злету й 
спаду мелодичних ліній. Стретні проведення варіантів теми в супроводі по-
кликані інтонаційно насичувати звучання. Енергійною декламаційною інто-
нацією втілюється завершення тиради «в гріб його ще не звело», поновлюючи 
піднесено героїчний тонус, архітектонічно скріплюючи контрастну конструк-
цію першого розділу (форма твору — тричастинна репризна).

У масштабному подвоєному середньому розділі (на текст другої та третьої 
строф вірша) після експонованих тем-тезисів «Він не вмер, він ще живе» й 
«Голос Духа чути скрізь» за тональних контрастів (F-dur — Es-dur — C-dur) 
відбувається найширше поліфонічне розгортання інтонацій нового наспів-
ного тематизму. Музика набуває широкого поліфонічного розвитку. Драма-
тизуючим фактором тут є стимульоване поетичною образністю протистав-
лення поліфонічних структур побудовам, підпорядкованим вертикальним 
акордовим зв’язкам, рельєфним орґанним пунктам чи «педалі» на верхньому 
горизонті в тенорів («І простує, і міцніє», «І де тільки він роздасться»). Тут 
відкрилося широке симфонічне дихання, що провіщає «хвильові» розробки 
«Кавказу». 

У динамізованій репризі змін зазнає й перша тема (на один такт скоро-
тився її перший звук), яка постає на тонічній педалі тремоло литавр. Істотно 
стиснений стретний канон набуває декламаційної чеканки в коді (заключна 
строфа І. Франка «І де в світі тая сила»). Велику інструментальну постлюдію 
насичено розробкою тематичних елементів, зіставленнями трубних лейтмо-
тивів (з їхньою сферою пунктирної сигнальної акордики) та проведенням 
варіантів унісонної теми. Остання сприймається як гасло в тріумфально-
радісному провіщенні майбуття. 

Чи був процес написання твору стихійно-емоційним, як це видається 
з огляду на плин музики? Напевно, це припущення можна спростувати на-
явною логікою балансу конструкцій твору. Обраний вірш, звісно, був заве-
ликим для хорової композиції, проте С. Людкевич і думки не припускав про 
скорочення віршової основи вельми цінованого ним твору І. Франка40. Отже, 
розміщення чотирьох віршових строф у тричастинній репризній музичній 
формі хору мало таку схему: А–ВС–D, де середня частина мала майже здвоє-
ний масштаб (друга й третя строфи), а на останню (четверту) строфу покла-
дено музику динамічної репризи з кодою.

40 Через сім років М. Лисенко скористався для своєї інтерпретації «Гимну» лише 
першою та четвертою строфами вірша І. Франка.
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Композитор спостеріг таку особливість поетичного тексту — більша афо-
ристичність, сконцентрованість думки властиві початку строф, першим чоти-
рьом рядкам її розвиток — наступним шістьом. Отож, і внутрішню конструк-
цію всіх трьох музичних розділів він підпорядкував поетичній будові. Ніби за 
пропорцією золотого перетину, менша частина музичних структур складаєть-
ся з унісонних викладів тем, хорового декламаційного tutti (підхоплення) та 
інтонаційного розспіву; більші частини — з контрастних поліфонічних викла-
дів, концентрації тематизму. У такий спосіб С. Людкевичу вдалося рельєфно 
артикулювати найважливіші зачини поетичних строф і виявити в музичних 
поліфонічних структурах їх розгортання — блискучий конструктивний план 
і прояв симфонічного мислення в композитора-початківця.

Утілюючи героїчний образ, С. Людкевич ішов неапробованим шляхом 
створення симфонічної концепції, уникаючи однопланових передбачуваних 
звучань, симетричних пісенних конструкцій. Музиці притаманна динаміка 
неочікуваних зіставлень, мінливого ладогармонічного руху, дисонансових 
залучень неакордових звуків, змінності грон альтерованих акордів, викорис-
тання різних прийомів поліфонічного розвитку — від канонічних імітацій, 
модулюючих секвенцій до тематичних перегуків між партіями. 

Окрім виконання звичайних функцій інструментальних структур, що по-
чинали й завершували твір, розмежовували його частини, інструментальне 
тло постає динамічним чинником (упроваджуючи тематизм лейтмотивів, 
остинатний полонезний ритм, витримуючи численні орґанні пункти й педа-
лі), багатим на символіку й паралелі з ритмами, зворотами та інтонаціями 
французьких революційних пісень (зокрема, «Марсельєзи»). 

Звичайно, у першій редакції твору не все зреалізувалося так, як було за-
думано. Але підпорядкувавши різні музичні образи, жанрово-інтонаційні 
пласти й тематичні моделі симфонічному розкриттю поезії з високою кон-
центрованістю потужної художньої ідеї, С. Людкевич створив гідний взірець 
масштабної композиції, що провіщала значні здобутки української кантатно-
симфонічної музики.

Уперше хор С. Людкевича «Вічний революціонер» прозвучав у львівській 
залі Поштового клубу 30 жовтня 1898 року на ювілейному концерті І. Фран-
ка і був надрукований того самого року в збірнику «Зів’яле листя». Артистич-
не життя твору, прихильно сприйнятого ювіляром, франківським оточенням, 
критикою та мистецькою громадськістю (досить назвати лише схвальну ре-
цензію Ф. Колесси й відгук на подію в журналі «Руслан»), про довжувалося 
на Шевченкових роковинах та інших імпрезах. Художні ідеї інтерпретації 
С. Людкевича, очевидно, заімпонували М. Лисенкові, який 1905 року ство-
рив знаменитий однойменний марш-гімн. Про це свідчать цілком прозорі па-
ралелі тематизму цих творів41.

Дебютувавши «Вічним революціонером», С. Людкевич накреслив перспекти-
ви нового етапу поступу української хорової музики, реалізованого вже в ХХ ст.

Отже, в еволюції оригінальної хорової музики українських композиторів 
кінця 1860–1900-х pоків простежуємо поєднання двох традицій — засад, що 

41 Докладніше див.: Пархоменко Л. Хорові твори С. Людкевича // Творчість 
С. Людкевича. — К., 1979. — С. 96–98.
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були створені фундаторами перемишльської школи й розвивалися в дороб-
ку нового покоління галицьких композиторів (С. Воробкевича, В. Матюка, 
А. Вахнянина, О. Нижанківського та ін.), а також формування Лисенкових 
стильових принципів, творчо розвинених у наступному столітті.

Одним із вагомих здобутків генерації композиторів, що прийшла до твор-
чості в 1870–1900-х pоках (М. Лисенка, його сучасників і колег), було поши-
рення ідейно-образного діапазону й інтонаційно-жанрових джерел тематизму 
хорових творів. Використання багатих художніх потенцій народної протяж-
ної пісні, думних розспівів та рецитацій, козацької героїчної пісенності по-
ряд із подальшим опануванням інтонацій міської пісні-романсу збагатило 
музичну образність хорових творів. Накреслилися шляхи синтезування на-
роднопісенного або близького до нього тематизму з класичними прийомами 
розвитку й формотворення.

В українській хоровій музиці XIX ст. став помітним глибший зв’язок із 
прогресивними ідеями епохи, відбилося ширше коло життєвих явищ. Насна-
жені гуманізмом, кращі твори митців підносили суспільно-актуальну пробле-
матику, художнє втілення якої імпонувало слухачам пошуками національної 
специфіки, індивідуальними стильовими рисами, множило прихильників 
цієї галузі творчості й виконавства. Це визначило інтенсивний художній по-
ступ української хорової музики, її вагоме значення для культури того часу.
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КАНТАТА. ОРАТОРІЯ

Хоровий спів, що споконвічно культивувався в Україні, у XVII—XVIII ст. 
став базою для утворення професійних жанрів. Розвиток багатоголосся гармо-
нічного складу в поєднанні з народнопісенною стихією сформував самобутню 
форму партесного концерту, у якому наступні жанри існували ніби в «згорнутому 
вигляді» і який, можливо, «був тим зернятком, що проросло і дало ціле су цвіття 
музичних явищ, що утворили систему різних жанрів»1. Посилення зв’язків пар-
тесного концерту з життєвими реаліями, наповнення його новим змістом урешті 
привели «до модуляції в інший жанр — оперу, ораторію, кантату»2.

Подальший розвиток вітчизняної вокально-інструментальної музики відбу-
вався в умовах взаємодії багатьох суміжних жанрів. Так, на кантатні форми, крім 
«високого стилю» масштабного хорового концерту, помітно вплинула творчість 
так званого «низового бароко», зокрема ліричних і панегіричних кантів — триго-
лосих хорових акапельних пісень, що тривалий час побутували в Україні, зокре-
ма в Києво-Могилянській академії, а згодом у Петербурзі та Москві3. 

Пісенно-хорова культура, позначена мелодійною розспівністю та каноніч-
ною статикою духовних піснеспівів, в умовах петровської доби збагатилася 
пружними, маршовими ритмами, інтонаціями закличного «трубного» харак-
теру, фанфарними зворотами, розвинутими «юбіляціями», динамікою розгор-
тання тематизму. Виконання кантів під час пишних придворних свят нерідко 
доповнював інструментальний супровід. «Виразник пореформеної народної 
державної свідомості»,  «пісня-марш», «хорова хвалебна пісня», «процесія з 
вітаннями» — так охарактеризував кант того часу Б. Асаф’єв4. Прославлення, 
хвалебність, урочистість, урешті, «народна державна свідомість», що розумі-
ється як виявлення патріотизму, вірність обов’язку, служіння батьківщині, — 
ці ознаки канта визначали також іманентну прикметність масштабно розгорне-
них кантатно-ораторіальних форм, де наявність інструментального компонента 
посилювала помпезну урочистість. Особливо ці ознаки проявилися в такому їх 
різновиді, як урочисто-прославна кантата. 

У XVIII ст. в Україні інструменталізм (творчість і виконавство) був достат -
ньо розвиненим. Про це свідчить діяльність кріпацьких оркестрів, що комп-

1 Герасимова-Персидська Н. О. Хоровий концерт на Україні в XVII—XVIII ст. — 
К., 1978. — С. 154.

2 Там само. — С. 169.
3  Див.: Івченко Л. В. Український кант XVII—XVIII століть. — К., 1990.
4 Асафьев Б. О народной музыке. — Ленинград, 1987. — С. 105.
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лектувалися переважно із селян-
кріпаків — талановитих музикантів-
професіоналів, які здобували освіту не 
лише у своїй країні, але й у найкращих 
педагогів Західної Європи. Такі орке-
стри, а водночас і хорові капели, теа-
тральні трупи тощо утримували у сво-
їх маєтках українські гетьмани — Іван 
Мазепа, Іван Брюховецький, Данило 
Апостол, Іван Скоропадський, а також 
знатні вельможі — Булюбаші, Лизогу-
би, Ґалаґани, Потоцькі, Тарнавські, Ра-
ковичі та ін. Зокрема, зазначимо роль 
у розвитку української культури того 
часу представників родини Розумов-
ських, які підтримували тісні взаємини 
з прославленими у світі музикантами, 
зокрема Й. Гайдном, В.-А. Моцартом, 
Л. Бетховеном.

Свідченням достатньо високого 
рівня вітчизняної інструментальної 
творчості того часу є поява великих 
симфонічних форм — «Української 
симфонії» Е. Ванжури, Концертної симфонії Сі-бемоль мажор Д. Бортнян-
ського, Симфонії соль мінор невідомого автора та менш масштабних інстру-
ментальних творів багатьох композиторів.

Розвиток професійної творчості (хорової та інструментальної) і най-
суттєвіші естетично-художні, структурно-композиційні й виражальні озна-
ки західноєвропейських кантат і ораторій, що були започатковані в Італії у 
XVII ст. в умовах постренесансної культури, а надалі плідно розвивалися 
в різних країнах Європи, створили передумови для формування перших 
вокально-інструментальних форм у Російській імперії.

Поширенню кантатно-ораторіальних жанрів сприяла реорганізація При-
дворної співочої капели в Петербурзі. Її від 1796 року після смерті керівника 
М. Полторацького очолив його земляк Д. Бортнянський, який не лише втричі 
збільшив кількість півчих (для їх відбору він кілька разів відвідував Україну), 
але й значно поліпшив матеріальний і артистичний рівень колективу, урешті, 
спромігся отримати офіційне визнання його незалежності й нового статусу. 
Від 1880 року Капела активно співпрацювала із Санкт-Петербурзьким філар-
монічним товариством5, виконуючи в концертах, здебільшого вперше в Росії, 
вокально-симфонічні композиції великої форми вітчизняних та західноєвро-
пейських композиторів (ораторії «Створення світу», «Пори року» Й. Гайдна, 
Реквієми О. Козловського, В.-А. Моцарта та Л. Керубіні, «Месію» Г.-Ф. Ген-

5 Почесними членами Товариства були Д. Бортнянський, Й. Гайдн, Л. Керубіні, 
згодом М. Глинка, О. Даргомижський, Ант. та М. Рубінштейни, Г. Берліоз, Ф. Ліст, 
Р. Ваґнер та інші видатні діячі світової музичної культури. 

Д. Бортнянський. Літографія 
П. Бореля з рисунка А. Афанасьєва
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деля), була першою виконавицею 
«Урочистої меси» Л. Бетховена 
(1824) та багатьох інших творів. 

У Петербурзькій придворній спі-
вочій капелі відбулися першопрем’єри 
багатьох духовних і світських хорових 
творів Д. Бортнянського, поміж інших — 
його кантати на тексти російсь ких по-
етів, зокрема на спеціально ство рені для 
цього вірші Г. Державіна «Любителю 
художеств» (1791)6, «Страны россий-
ски, ободряйтесь» (1805), «Стретение 
Орфеем солнца» (1811)7.

Кожну із зазначених кантат Д. Борт-
нянський написав «на випадок», 
що засвідчують відповідні авторські 
посвячення. Літературно-поетична 
основа уможливлює визначити їх об-
разний зміст і деякі особливості фор-
ми. Класицистична простота і ясність 
поетичного стилю Г. Державіна ство-
рили передумови для щирого й без-
посереднього вираження думок і по-

чуттів. Структурно поетичні тексти мають ряд розділів, призначених для співу 
(хорового й сольного) та для речитативів. У кожному трапляються авторські 
позначки «арія», «речитатив», «хор».

У літературному трактаті «Размышление о лирической поэзии» Г. Дер-
жавін, визначаючи ознаки, властиві кантатно-ораторіальній творчості кінця 
XVIII ст., наголошував на відсутності в них речитативів, незначну роль соль-
ного й ансамблевого співу, натомість підтверджував пріоритет хорової звуч-
ності. Як приклад, він назвав твори М. Березовського й Д. Бортнянського8.

У трактаті Г. Державін подав власне визначення жанрів кантати й орато-
рії. За його спостереженням і розумінням, кантата — це «невеликий ліричний 
музичний твір», зміст якого складається «із різних життєвих подій, міфоло-
гічних пастуших і любовних, а особливо, у випадках важливих — урочистих». 
Натомість визначення ораторії він подав у порівнянні з оперним жанром, од-
нак підкресливши її асценічність: «Особи, які співають, не вбираються в теа-
тральні шати, …не діють. […] Опера для зору, а ораторія для слуху»9.

6 Дифірамбічну, створену в давньогрецькому стилі кантату «Любителю худо-
жеств» присвячено графу О. Строганову — президенту Академії мистецтв та дирек-
тору Публічної бібліотеки Санкт-Петербурга.

7 Цю кантату було створено на відкриття літературного салону «Беседа любите-
лей российской словесности», одним із засновників якого був Г. Державін.

8 Державин Г. Р. Размышление о лирической поэзии. — Т. 4. Разные бумаги 
и документы, относящиеся к беседе [зберігається в рукописних фондах РНБ (архів 
Г. Державіна)].

9 Там само.

О. Строганов.
Художник О. Рослен
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Зауважмо, що Г. Державін під-
креслив суто світський характер цих 
жанрів: «У церквах наших ораторій не 
буває», їх виконують «у великий піст 
у театрах і домах, а тому тут пристой-
ніше може ораторія називатися ве-
ликою кантатою»10. Він також вказав 
на своєрідність російських кантат і 
ораторій, їхню спорідненість не лише 
між собою, але й з іншими хоровими 
жанрами, порівняв ораторію з «вели-
кою кантатою», а кантату — з хоровим 
концертом та кантом: «У нас кантати 
відомі як із власним її йменням, так і з 
назвою концертів і простої канти»11.

Такі спостереження автора по-
етичних «лібрето» багатьох кантат, 
зокрема Д. Бортнянського, певною 
мірою уможливлюють припущення 
щодо образності й характеру творів 
цього жанру, а головно вияснення за-
гальних стилістичних ознак тогочас-
ної хорової творчості великої форми. 

Кантата «Любителю художеств» містить дванадцять частин («відділів»), 
зміст яких розкриває високодуховну атмосферу гостинної графської оселі 
Строганових: гра оркестру, сцена з опери, фрагмент драматичної вистави, 
епізод класичного балету тощо. Завершується твір картиною запального на-
родного танцю та прославною кодою. Аналізуючи кантату, російська дослід-
ниця Е. Язовицька зазначає, що її текст, маючи художньо-поетичні принади, 
є «чудовим історичним документом, що відтворив музичний і художній по-
бут російського вельможного дому кінця XVIII століття»12.

Стиль хорових творів Д. Бортнянського, позначений естетичними нор-
мами епохи Просвітництва, поєднав утвердження загальнолюдських вічних 
ідеалів (розуму, краси, досконалості) та досвід національної культури. На-
ціональна своєрідність творів Д. Бортнянського, насамперед кантатних, як і 
майже всіх композиторів доромантичної доби, що зверталися до цього жанру, 
проявлялася вкрай опосередковано й була переважно «“асимільована”, “роз-
чинена” в “загальноєвропейському”, універсальному, підпорядкованому єди-
ним естетичним нормам класицизму»13.

На початку XIX ст. розвиток кантатно-ораторіальних жанрів у Росії про-
довжив панівне в епоху класицизму прославне панегіричне спрямування. 

10 Державин Г. Р. Размышление о лирической поэзии.
11 Там само.
12 Язовицкая Э. Э. Кантата и оратория. С. А. Дегтярев // Очерки по истории рус-

ской музыки. — Ленинград, 1956. — С. 150.
13 Дувірак Д. А. Дмитро Степанович Бортнянський // Українська музична літера-

тура. — Тернопіль, 2000. — Ч. 1 — С. 161.

Г. Державін.
Гравюра М. Уткіна
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Водночас саме цим творам уже були притаманні нові стильові риси, що відтво-
рювали настрої та ідейні настанови передових демократичних кіл суспільства. 
Зокрема, помітним стає звернення до історії, оспівування героїчної образності, 
посилення ролі хорового співу, що завжди асоціювалося з народним волевияв-
ленням. Суспільне піднесення, зумовлене кризою феодально-кріпосного ладу, 
а також події в Європі напередодні Вітчизняної війни 1812 року, активізували 
ці настрої, що невдовзі привело до виступу декабристів.

У творчості Д. Бортнянського першої чверті XIX ст. відбулася певна жанрова 
переорієнтація. Значно зменшилася кількість духовних хорових концертів, нато-
мість пріоритетними стали кантата й великі гімнічні хори, присвячені історичним 
подіям і видатним особам. Значною мірою це було пов’язано з урочистостями на 
початку правління Олександра І, який, демонструючи ліберальну позицію, на-
близив до свого двору відомих митців — музикантів, художників, артистів, поетів, 
літераторів, поміж яких були Г. Державін, В. Жуковський, І. Крилов, Д. Фонвізін, 
М. Херасков, О. Востоков. Із багатьма з них композитор дружив і співпрацював.

Серед творів патріотичного спрямування, згадки про які ввійшли до на-
укового обігу, варто назвати дві кантати Д. Бортнянського — «Страны рос-
сийски, ободряйтесь», що присвячена перемозі російських військ у битві 
з французами на Дунаї, та «На возвращение императора Александра І» 
(1814), де прославляється героїзм народу, який визволив Європу від Наполе-
она. Останню з величезним успіхом виконала Придворна капела у філармо-
нійному концерті, у якому також брала участь італійська оперна примадонна 
А. Каталані. У рецензії, уміщеній у часопису «Северная пчела» (1825, № 117), 
Ф. Булгарін писав, що під час виступу Капели уславлена співачка «пролива-
ла сльози.., признавалася, що хоча й чула славну Папську капелію в Римі, але 
до цього часу не мала поняття про вплив хоральної вокальної музики. Компо-
зитора Д. Бортнянського вона визнала вищим від усіх їй відомих»14.

До кантатних форм прославного характеру долучаються великі хорові твори, 
написані Д. Бортнянським у співавторстві з поетом В. Жуковським, а саме: «Пе -
вец во стане русских воинов», «Певец на Кремль»15, а також хоровий кон-
церт «Живый в помощи вышняго», присвячений російському полководцю 
Олександру Суворову (1800), масонський гімн на слова М. Хераскова «Коль сла-
вен», гімн до відкриття урочистого засідання Академії мистецтв, створений на 
слова філолога-славіста, поета О. Востокова «Озари, святая радость» (1806), та ін. 
У цьому ряду варто назвати популярний у Росії протягом тривалого часу урочис-
тий полонез для оркестру й хору «Гром победы, раздавайся» із сюїти композитора 
О. Козловського (на слова Г. Державіна, 1791), написаний із нагоди взяття Ізмаїла16.

Поряд із кантатою на початку XIX ст. в Росії започатковується також ора-
торіальний жанр, що на той час у Європі вже значно секуляризувався, майже 
відійшов від церковного догмата, навіть за наявності біблійної сюжетики. Гене-
тична спільність із обрядом визначила властивість жанру втілювати загальні 

14 Цит. за: Іванов В. Дмитро Бортнянський. — К., 1980. — С. 118.
15 Обидва твори надрукувало за життя композитора нотне видавництво Г. Даль-

маса (відповідно в 1813 та 1816 роках).
16 Зроблений в Україні нотний запис цього полонезу вміщено в рукописному збір-

нику «Польские и другие разные штуки» (1823, 1825), що зберігається в НАФРФ 
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України (ф. 1-5, од. зб. 356). 
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думки й почуття, стверджувати високий етос непорушних ідей, що вплинуло 
на монументалізацію форми, патетичність висловлювання, специфічні особ-
ливості образності, драматургії, стилю. «Уже в класичних ораторіях Генделя 
етичний пафос є “бівалентним”, він відповідає як духовним, так і світським іде-
алам, а музичний стиль може, безперечно, бути визнаний, швидше, світським, 
ніж церковним; це музика не “молитовного дому” [за етимологією oratorium — 
молитовна зала. — А. Т.], а палацу (собору-палацу), а то й відкритого простору; 
залучення до вічності “переінтоновується” до публіцистичності»17.

Започаткував жанр ораторії в Росії С. Дегтярьов — талановитий співак 
і композитор, українець із походження, кріпак графа М. Шереметєва, учень ві-
домого італійського композитора й педагога Дж. Сарті. С. Дегтярьов був авто-
ром численних хорових і вокально-інструментальних творів духовної (з-поміж 
них — чотири концерти) та світської (шість кантат і дві ораторії) музики. 

Створена 1808 року масштабна вокально-інструментальна композиція 
С. Дегтярьова «Мінін і Пожарський, або визволення Москви»18, патріотич-
ний задум якої — розповідь про героїчну народну епопею 1612 року, значно 
випереджала події 1812 року. Твір став першою російською ораторією, де об-
разність і тематизм були актуальними, зумовленими передовими настроями 
того часу, а виражальність природно поєднала загальноєвропейську стиліс-
тику з національними традиціями.

Партитура ораторії «Мінін і Пожарський» — вокально орнаментовані 
героїко-епічні та ліричні арії, риторичні речитативи, гімнічні хори, розгор-
нені інструментальні епізоди — зберігає велично-піднесений характер класи-
цистичної доби. З цього приводу Б. Асаф’єв писав: «На матеріалі й фактурі 
твору вже яскраво проглядає вплив віденської класичної школи (переважно
Моцарта)… Дегтярьов зумів, з одного боку, знайти характер і колорит епохи 
національного піднесення, а з другого, — величність і стрункість стилю 
ампір. Історично важливо, що в музиці Дегтярьова ораторіальність (світ-
ська), не будучи декоративно-пишною, отримує відбиток піднесеності і най-
вищої спрямованості помислів композитора»19. 

Ще один ораторіальний твір С. Дегтярьова — «Втеча Наполеона», написаний 
уже після переможного завершення Вітчизняної війни, — залишився незаверше-
ним. Умови кріпосницького самодержавства були малосприятливими для роз-
витку монументальних хорових жанрів героїко-патріотичного звучання.

Творчість більшості композиторів-українців, які в умовах Російської імперії 
через незалежні від них обставини змушені були працювати поза ме жами своєї 
Батьківщини, залишалася українською. Дехто з них, приміром Д. Бортнянський, 
не поривав зв’язків із рідною землею. Цьому сприяли не лише етнічна менталь-
ність, генетична пам’ять, історичні й культурні традиції соціуму, де відбувало-
ся становлення музиканта, але й українське оточення в Петербурзі, дружба з 
митцями-українцями — відомим поетом, автором перекладу «Іліади», полтавча-

17 Габай Ю. С. К проблеме семантического инварианта жанра. Контекст жанра 
Passionmusik // Жанрово-стилистические тенденции классической и современной 
музыки. — Ленинград, 1980. — С. 13.

18 За рукописною партитурою ораторії, що зберігається в Останкінському палаці-
музеї «Театр Шереметевых 18 века», згодом було видано П. Юргенсоном її клавір аусцуґ.

19 Асафьев Б. Русская музыка. — Ленинград, 1968. — С. 126.
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нином М. Гнєдичем, уродженими на 
чернігівщині скульптором І. Мартосом, 
автором пам’ятника Мінінові й Пожар-
ському в Москві, та диригентом, співа-
ком і композитором М. Полторацьким, 
який від 1767 року і до кінця життя був 
директором Придворної співочої капе-
ли, а також постійне спілкування з му-
зикантами цієї капели, поїздки в Укра-
їну для набору півчих. Припускають, 
що з цього приводу він контактував з 
А. Веделем, який працював у той час із 
хором Харківського казенного учили-
ща й готував для Придворної капели 
здібних і добре навчених музикантів. 

Національні ознаки хорової твор-
чості Д. Бортнянського виявлено як на 
рівні ментальності, так і опосередко-
ваних зв’язків із рідним фольклором. 
Як зазначає російський дослідник 
Ю. Келдиш, у хоровій спадщині ком-
позитора «мелодичні звороти укра-
їнської міської пісні (що особливо 
близька композиторові як українцю 

за національністю) та інших побутових жанрів подано в облагородженому, су-
блімованому вигляді, ніби піднято над рівнем житейської буденності»20.

Наближеність тематизму хорової творчості Д. Бортнянського до україн-
ського фольклору простежив у своїй праці В. Іванов21. Про це писали також 
В. Лебедєв22, С. Людкевич23, М. Рицарева24 та інші дослідники.

У музичній культурі другої половини XIX ст. розвиток великих вокально-
інструментальних форм, зокрема світських кантат і поем, значно активізував-
ся. В Україні саме ці жанри, за відсутності в репертуарі театрів та оркестрів 
національних оперних і симфонічних творів, стали не лише музичною домі-
нантою культурно-мистецького соціуму, виразником настроїв суспільства, 
показником стилю, але й доказом стадіального розвитку творчості, визна-
чаючи в умовах доби романтизму остаточне завершення періоду аматорства 
й початок якісно нового етапу формування національної музичної школи. 

Пріоритетне значення в цьому процесі таких масштабних хорових композицій, 
як кантата й вокально-інструментальна поема, забезпечили могутній потенціал хо-
рового співу як невід’ємної ознаки ментальності народу. Найвищі музичні здобут-

20 Келдыш Ю. Проблема стилей в русской музыке XVII—XVIII веков: Очерки 
исследования о истории русской музыки. — М., 1978. — С. 106.

21 Іванов В. Дмитро Бортнянський.
22 Лебедев В. В. Бортнянский, Турчанинов и Львов. — Новгород, 1910.
23 Людкевич С. Д. Бортнянський і сучасна українська музика // Людкевич С. До-

слідження, статті, рецензії. — К., 1973. — С. 226.
24 Рыцарева М. Г. Композитор Д. Бортнянский. — Ленинград, 1979.

М. Полторацький.
Художник Д. Левицький
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ки хорової творчості попередньої доби, 
а також високий, як на той час, вико-
навський рівень хорових колективів, 
налагодження вітчизняної музичної 
освіти невдовзі уможливили належний 
вишкіл нової генерації композиторів і 
виконавців, свідомо зорієнтованих на 
розвиток національного мистецтва.

У другій половині XIX ст. процес 
утвердження у великій хоровій формі 
національних прикмет був поетапним. 
В умовах Російської імперії трива-
лий час музичні твори, а серед них і 
кантати, створювалися під відчутним 
впливом діяльності РМТ і компози-
торів російської школи. Влада особли-
во заохочувала митців до написання 
вокально-хорових композицій, у яких 
ідеологічний зміст розспіваного сло-
ва мав утверджувати пафос великої 
неподільної Росії. Так, у Петербурзі 
1860 року було оголошено конкурс на 
найкращу кантату, у якому взяв участь 
П. Сокальський. Його твір «Бенкет Петра Великого» на слова О. Пушкіна для 
хору, солістів та оркестру було відзначено другою премією25. В Україні твір упер-
ше виконав аматорський хор під керуванням диригента італійської опери Буф’є 
у травні 1861 року в Одесі на п’ятому концерті Філармонічного товариства.

Зміст вірша О. Пушкіна, пройнятий ідеєю патріотизму, усвідомленням сили 
та величі російського народу, зумовив образне спрямування та відповідні фор-
му й виражальність твору П. Сокальського. Водночас у цій його «російській» 
кантаті виразно проступають модифіковані риси українського тематизму.

Композиція твору складається з інтродукції та п’яти епізодів-номерів: 
хор; арія баса, дует баса й тенора; хор; квартет із жіночим хором; фінальний 
хор. Інтродукція — програмна симфонічна картина — відтворює атмосферу 
всенародного свята в порту на Неві. Яскрава образність, динаміка розгортан-
ня музичного матеріалу, швидка зміна переважно світлих, мажорних тональ-
ностей, насичена тембром мідних інструментів оркестрова фактура, моменти 
звуконаслідування (дзвони, фанфари) — усе це сприяє утвердженню настрою 
радісного збудження, енергійного тонусу.

Інтродукція складається з урочистого вступу (Maestoso moderato), де звучить 
провідна тема кантати і стрімкого Allegro vivace. Перша частина твору (мішаний 
хор «Над Невою резво вьются флаги») позначена виразними рисами російського 
пісенного стилю. Тему вступу широко розроблено також в останній частині кан-
тати — фінальному хорі «Оттого и шум, и клики в Петербурге-городке»:

25 Першу премію на цьому конкурсі не було присуджено, другу було поділено між 
кантатами П. Сокальського й російського композитора М. Афанасьєва (на той самий 
текст О. Пушкіна).

П. Сокальський
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Другий і третій епізоди написано на той самий текст («Что пирует царь вели-
кий в Петербурге-городке?»). У другому епізоді переважають сольна звучність 
(бас і тенор), мелодика інструментального типу, збагачена рухливими фіориту-
рами, натомість у третьому — хорова, наближена до епічних протяжних пісень.

Четвертий епізод (квартет солістів із хором) — своєрідне інтермецо, пое-
тичний зміст якого є безпосереднім продовженням попередньої строфи. Ши-
року пісенність хорового звучання тут заступає речитативна декламаційність 
квартету солістів. Невеликий обсяг і наскрізна будова пушкінського вірша 
ускладнювали поділ поетичного матеріалу на окремі контрастні, логічно за-
вершені сольні, ансамблеві чи хорові епізоди, побудову драматургії за закона-
ми великої форми. Звідси — невиправдана повторюваність окремих віршова-
них рядків у третьому епізоді, роз’єднання строфи в третьому й четвертому та 
дещо штучне подовження форми кантати загалом.

У листі до П. Сокальського російський композитор О. Даргомижський, 
високо поціновуючи цей твір, детально проаналізував його, захопившись «ме-
лодизмом, чудовими хорами, ефектністю багатьох сцен». Водночас він указав 
на недоліки, що стосуються, зокрема, форми кантати, недостатньо вмотивова-
ної характером змісту: «Ваша кантата як така, що виявляє перед іншими без-
перечний хист.., заслуговує першої, а не другої премії. [...] Що ж до хиб у творі 
Вашому — можу в письмовій формі натякнути про них лише в загальних ри-
сах. На мою думку, основні з них такі. Перша — брак стислості. Кількістю і 
обсягом заданих строф кантата могла б бути значно коротшою. Друга — поділ 
номерів на соло, дуети, квартет недостатньо вмотивований змістом слів кан-
тати, що подекуди позбавляє її художньої правди»26.

Згідно із задумом у кантаті переважає мажорний, життєрадісний то-
нус. Інтонації прославних кантів, ілюстративні моменти (фанфари, дзвони, 
грім салютів — в інтродукції та фіналі) підсилюють пишність, урочистість 
її звучання. В основу структури кантати покладено чергування контраст-
них епізодів — хорових і сольних, енергійно-динамічних, лірико-наспівних, 
піднесено-урочистих. Драматургічній єдності твору сприяє наскрізне прове-
дення основної теми, що експонується в першій частині інтродукції (Maestoso 
moderato), де вона звучить ствердно, урочисто.

26 Цит. за: Каришева Т. Петро Сокальський. — К., 1978. — С. 99.
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Композитор не вдався до цитування в кантаті народних пісень як до за-
собу конкретної жанрової характеристики, проте її музика, переважно в 
хорових епізодах, явно виявляє зв’язки з народними епічними піснями й 
особливо з прославними кантами, що протягом тривалого часу живили як 
українську, так і російську музичну творчість. Саме кантова стилістика, від-
чутно пов’язана з народнопісенними джерелами, започаткована на теренах 
України ще у ХVІІ ст., рішуче вплинула на історичний процес формування 
фольклорних жанрів, про що зазначав у своїй монографії П. Козицький27, 
утвердилася в партесній культурі, а згодом трансформувалася в подальшій 
літературно-музичній творчості (згадаймо фінал «Слався» з опери М. Глин-
ки «Життя за царя»)28.

Хорову фактуру твору П. Сокальський збагатив колористичними зіставлен-
нями звучності окремих виконавських груп, поліфонічними сплетіннями голо-
сів. Якщо в хорових епізодах переважає мелодика пісенного характеру, то в соль-
них (другий і четвертий) вона речитативно-декламаційного складу (квартет) і 
недостатньо індивідуалізована. Арія баса є лише сольним викладом основної 
теми другого епізоду, що розвивається в партіях тенора-соло й хору. 

Певний інтерес викликає стилістика твору. Кантата П. Сокальського «Бенкет 
Петра Великого» належить до зразків вітчизняного класицизму. Саме вимогам 
цього стилю відповідають загальний велично-піднесений, святковий тон вислов-
лювання, масштабність композиції, викінчені, заокруглені побудови окремих 
епізодів. «Бенкет Петра Великого» — жанровий різновид урочистої прославної 
кантати, форма якої — з чітким поділом на самостійні номери, об’єднана спільним 
задумом і тематичними зв’язками — подібна до циклічної. Саме цьому різновидо-
ві й надалі була притаманною наявність класицистичних ознак.

Ще один твір композитора — кантату-баладу «Слухай!» на слова І. Гольц-
Міллера — було написано й виконано в Одесі 1864 року. Твір виник під без-
посереднім впливом соціальних подій у країні й був присвячений політичним 
в’язням Росії. Створена в традиціях поширеного в той час російського романтиз-
му, що особливо яскраво проявився в поезії В. Жуковського й музичних компо-
зиціях О. Верстовського, кантата-балада П. Сокальського стала пріоритетною 
у втіленні у великій хоровій формі соціально спрямованої проблематики. Звер-
нення до популярної революційної поезії політичного в’язня І. Гольц-Міллера 
свідчило про розуміння композитором духу бурхливої епохи 60-х років XIX ст.

Жанрове визначення твору — балада. Це один із перших в українській 
музиці різновидів великої хорової форми, що наближається до особливо по-
ширеного згодом поемно-баладного жанру, де форму й музичну семантику 
визначено насамперед змістом і образністю віршів. 

У кантаті-баладі П. Сокальського яскрава музична образність кожного 
епізоду підкреслює емоційну виразність поетичних рядків, їх викривальну 
соціальну ідею. У творі органічно поєднуються картинна зображальність
 і глибокий ліризм. Інтонації фанфарних сигналів, антифонні перегукування 
хорових груп (заклик «Слухай!») допомагають відтворити похмуру картину 
в’язниці й водночас передають гнітючу атмосферу доби жорстокої реакції.

27 Козицький П. Спів і музика в Київській академії за 300 років її існування. — К., 1971.
28 Івченко Л. Український кант XVII—XVIII століть.

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

228

Між кантатою-баладою П. Сокальського й російською революційною піс-
нею «Слушай!» немає музично-текстової тотожності. Проте існує певний 
зв’язок, що проявляється в інтонаційній і метроритмічній подібності. На від-
міну від популярної пісні куплетної будови, структуру кантати-балади засновано
на зіставленні кількох епізодів, межі яких визначено змістом строф. Інтонації 
і ритми кантати-балади асоціюються також із поспівками багатьох інших поши-
рених на теренах Росії та України революційних пісень («Узник», «По пыльной 
дороге», «Сижу за решеткой», «Шалійте, шалійте, скажені кати» та ін.):

Варто підкреслити новаторський підхід композитора до вирішення злобо-
денної теми. У кантаті-баладі «Слухай!» П. Сокальський зовсім відмовився від 
умовної риторики, що була частково притаманна кантаті «Бенкет Петра Велико-
го». Музичну мову твору живить нове джерело — революційна пісенність XIX ст. 
Водночас у ній відчутні безпосередні зв’язки мелосу з українським фольклором. 
Національного забарвлення творові надають загальний схвильований характер, 
а також своєрідна ладовість, властива українській народній музиці. Прикла-
дом може бути сольний епізод, де зіставлення мажору й гармонічного мінору з 
IV підвищеним щаблем викликає аналогії з думовим епосом. Поєднання ладо-
інтонаційних особливостей українського фольклору з поспівками революційних 
пісень — важлива стильова прикмета, що надалі стала визначальною в тематиз-
мі багатьох українських творів, зокрема й вокально-симфонічних. Пісенність, 
емоційність музичної мови й картинна зображальність, вільна наскрізна форма, 
посилення індивідуалізації художнього образу (епізоди соло), прояви націо-
нальної своєрідності музичної мови — усе це, намічене в кантатних творах П. Со-
кальського, остаточно викристалізувалося та сформувало в українській музиці 
жанр вокально-інструментальної поеми. Стильові й жанрові передбачення П. Со-
кальського зрезонували в подальшій хоровій творчості М. Лисенка, К. Стеценка, 
Д. Січинського, наступної генерації композиторів ХХ ст.

Серед важливих чинників плідного розвитку музично-вербальної кантатно-
ораторіальної творчості варто назвати також поетичний набуток Т. Шевченка. 
І не лише тому, що більшість кантатних творів зазначеного періоду було напи-
сано композиторами саме на тексти поета. Поява в Україні «Кобзаря» рішуче 
вплинула на пробудження національної свідомості суспільства, позначилася 
на його культурі, мистецтві, зокрема музичному. Це посприяло з’яві такого по-
няття, як «національна музична мова», що, на думку О. Козаренка, «є адекват-
ним лишень стосовно певного (вищого) етапу історичного процесу осягнення 
етносом тотожної мистецької звукореалізації»29.

29 Козаренко О. Феномен національної музичної мови. — Л., 2000. — С. 21.
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У річищі утвердження національного світосприйняття чільне місце по-
сідають кантатні твори М. Лисенка, який започаткував новий етап у роз-
витку жанру, де особливо переконливо зреалізувалися пошуки композито-
ром націо нальної музичної мови, зумовленої «творчим переосмисленням 
усієї системи засобів виразності як результату активної взаємодії ладово-
інтонаційних та структурно-тематичних компонентів народної і професійної 
музики»30. Композитор гостро відчував актуальність прогресивних віянь епо-
хи, необхідність відтворення їх у мистецьких формах, найбільш доступних і 
близьких народові. Вибір хорового жанру для розкриття суспільно значущої 
тематики з яскраво вираженою викривальною тенденцією — свідчення демо-
кратичного спрямування творчості М. Лисенка. Звернення композитора до 
поезії Т. Шевченка сприяло втіленню ідей, що хвилювали передову україн-
ську громадськість. Заклик до боротьби за соціальну й національну гідність 
у творах М. Лисенка сприймались як відповідь на злободенні питання того 
часу. Саме велику хорову форму (хорова поема, хорова сцена, кантата-поема) 
композитор зробив рупором прогресивних запитів епохи.

Тема духовного розкріпачення народу, прославляння його творчих сил, 
образи боротьби за соціальне й національне визволення стверджуються в хо-
рових поемах «Іван Гус» (1881), «Іван Підкова» (1903), у кантатах «Б’ють 
пороги» (1878), «Радуйся, ниво неполитая» (1883), «На вічну пам’ять Котля-
ревському» (1895), «На 50-і роковини смерті Т. Г. Шевченка» (1911, на слова 
В. Самійленка).

Кантати й поеми М. Лисенка пов’язані з творчістю Т. Шевченка, з якої 
композитор черпав тематизм і проблематику (життя народу, його славна іс-
торія, героїчна боротьба тощо). Як і Т. Шевченко, він вірив у силу народу, 
його могутність і незборимість. Звідси — світлий життєствердний характер 
фіналів у творах, що сприймаються логічним виснов ком усього попереднього 
розвитку музичних образів.

М. Лисенко глибоко відчував народну основу поезії Т. Шевченка й розу-
мів неможливість відтворення її на інтонаційно-абстрактному ґрунті. Ком-
позитор, добре обізнаний із кращими зразками європейських і віт чизняних 
вокально-симфонічних форм, не просто користувався відомими схемами, але 
переосмислював їх, пристосовував для змалювання нової образності новою 
музичною мовою, де його основним творчим методом стало поєднання ви-
ражальних засобів класичної та народної музики.

Хорова поема М. Лисенка «Іван Гус» за задумом і композицією набли-
жена до кантати. В основу твору покладено уривок із поеми Т. Шевченка 
«Єретик», у центрі якого — монолог Яна Гуса про страдницьке, підневіль-
не життя народу. М. Лисенко укрупнив значення образу героя-мученика. 
Наскрізна форма поеми, написаної для чоловічого хору в супроводі сим-
фонічного оркестру (у початковому варіанті — фортепіано), поєднує еле-
мент розповідності, емоційний коментар і картинну зображальність. Зва-
жаючи на специфіку кантатної форми, композитор органічно сплавив 
індивідуальне (образ героя) та колективне (образ народу) начало. По-

30 Пясковський І. Деякі особливості ладоутворення в сучасній музиці та національ-
на специфіка їх перевтілення: Дис. ... канд. мистецтвознавства. — К., 1975. — С. 30.
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етичний монолог переростає в музично-драматичну сцену, де ствердно 
звучить ідея протесту й нескореності. Ця ідея накреслюється вже в сим-
фонічній інтродукції, де трагічний образ народних страждань (монотонне 
тло — остинато октав у валторн, низхідні хроматизовані пасажі у фаґотів 
і в басових регістрах струнних, поступове наростання й затухання звучності 
тощо) протиставлено образу мужньої героїки (чітко ритмізовані інтонації ви-
східних кварт у низьких струнних, доповнених різким звучанням труб і тром-
бонів). Трагедійний тонус цього зіставлення підкреслено дисонуючою звуч-
ністю, напруженим розвитком-сходженням мелодичних ліній.

Стриманим є характер звучання першого хорового епізоду, лише його 
кульмінація — акордове tutti на словах «А на апостольськім престолі чернець 
годований сидить» — сприймається як гнівний вибух почуттів. Інтонація 
протесту продовжує звучати і в наступних епізодах соло баритона й хору, з 
чим контрастує скорботна розповідь: «Люди стогнуть у кайданах». Проте в 
найтрагічніший момент у хоровій партії з’являються більш активні й дина-
мічні поспівки, виникають відчуття впевненості й віра в майбутню перемогу. 
Поему завершує гімнічно-піднесений хорал, в оркестрі знову виникає тема 
інтродукції, що цього разу набирає рис енергійного вольового заклику.

Громадянська ідея, героїчний пафос, значний діапазон вільно розбудова-
ної форми, де проявляються ознаки театральної драматургії, щільна співдія 
сольно-хорової та оркестрової звучності — усе це розширює жанрові межі 
твору й надає хоровій поемі «Іван Гус» рис одночастинної кантати.

У творчості М. Лисенка не лише утвердився жанр кантати, але й накрес-
лилися основні її типи — одночастинна кантата-поема («Б’ють пороги», «На 
вічну пам’ять Котляревському») й циклічна кантата («Радуйся, ниво непо-
литая»), що стали надалі провідними у вокально-симфонічній музиці укра-
їнських композиторів.

У кантатах-поемах М. Лисенка викристалізувалася наскрізна форма му-
зичного втілення, що поєднує елементи розповідності, емоційне розкриття 
образів та картинну зображальність. Прототипи цієї форми закорінені в на-
родних думах, драматургічні засади яких також засновано на поєднанні 
в змалюванні подій і втіленні образності описовості та внутрішньої емоційної 
наснаги. Композитор увів до творів цього жанрового різновиду деякі засади 
оперної драматургії — зіставлення індивідуальних і масових епізодів, збіль-
шення кількості солістів і хорових груп, використання коротких сольних 
поспівок-реплік та насиченої хорової звучності, прямої мови, речитативів, 
аріозних фрагментів тощо, унаслідок чого активізувався рух, розширилася 
шкала динамічних градацій. Характерною для вокально-інструментальних 
поем М. Лисенка стала конкретна зображальність, що ілюструє поетичний 
текст і сприяє глибшому висвітленню провідної ідеї. Значно збільшилася 
роль інструментальної компоненти. Фортепіанний чи оркестровий супровід 
не просто дублює хорові голоси або підсилює певний елемент виражальності, 
але й активно залучається до розкриття образного задуму твору.

Один із найромантичніших зразків Лисенкових кантат-поем — «Б’ють 
пороги» на вірш Т. Шевченка «До Основ’яненка». Утілюючи в цьому творі 
картини народної героїки, композитор слідом за поетом звернувся до образів 
історії, до теми боротьби народу за своє соціальне й національне визволен-
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ня. За формою — це розгорнена поема вільної структури. Ряд епізодів утілює 
єдину лінію драматургічного розвитку — від епічної картини величної при-
роди рідної землі до життєствердного прославного гімну.

Перший розділ — музичний образ могутнього Дніпра, у якому автор уосо-
бив народ України. У невеликому оркестровому вступі висхідні пасажі струн-
них і тремоло литавр відтворюють перекати дніпровських хвиль. На цьому 
тлі виникає в партії басів мелодія, що інтонаційно нагадує відому історичну 
пісню «Про Байду». Героїчна піднесеність загального звучання, поєднання 
розповідності з ілюстративністю, інтонаційна близькість з історичними піс-
нями споріднюють цей епізод із народним музичним епосом. Звуковий пей-
заж, що на початку кантати визначає стримано емоційний тонус усього твору, 
водночас стає своєрідним тлом, на якому розгортається наступна розповідь:
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Соло тенора «Чайка скиглить, літаючи» вносить відчуття неспокою, 
хвилювання. Гармонічна фігурація у флейт творить прозорий супровід, 
на тлі якого широко ллється мелодія, інтонаційно близька до українських 
пісень-романсів.

Мелодичні ходи з II щабля на VII гармонічний із подальшим стриб-
ком на домінанту, обігрування тоніки, каданс із включенням VII гармо-
нічного й натурального щаблів (І—VII гармонічний — II—І—IV натураль-
ний — IV—І), дорійське забарвлення на початку соло, «гітарна» факту-
ра супроводу, тридольність — усе це риси, типові для українського на-
родного романсу. Водночас аріозність та інтонаційна будова споріднюють 
соло тенора з темою дуету Андрія та Оксани «Чорна хмара з-за діброви» 
з опери С. Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм», що свідчить 
як про спільність народнопісенних джерел, звідки черпали українські 
композитори своє натхнення, так і про наближення епізодів кантати до 
оперних форм:

У соло тенора розрізняємо два тематичних утворення, з яких друге («На 
тім степу скрізь могили стоять та сумують») творить образ, що викликає дум-
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ки про багатостраждальну історію України. Суворий мужній колорит цього 
образу досягається наближенням звучання до характеру епічних та історич-
них пісень із властивою їм ладовою перемінністю (дорійський, натуральний 
і гармонічний мінор), а також засобами оркестру (витримані акорди хораль-
ного типу, хроматизована спадна лінія баса і т. ін.).

Середня частина кантати — сфера лірики, де переважають сольні побудо-
ви (по черзі звучить соло баса, баритона, тенора, знову баритона). Мелодична 
лінія виявляє спорідненість із народною ліричною пісенністю, оркестрову 
фактуру побудовано на ритмічних фігураціях, близьких до баркарольного 
супроводу.

Кульмінацією середньої частини, концентрованим виразом її скорбот-
ного настрою стає друге соло баритона («Обідрана, сиротою понад Дніпром 
плаче»). Експресивна напруженість мелодичної лінії посилюється ладовими 
особливостями (поєднання елементів дорійського, натурального й гармоніч-
ного мінору), метричною змінністю:
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У заключному епізоді кантати значущі слова поета «Наша слава, наша 
пісня не вмре, не загине» втілено в музиці величного, урочисто-піднесеного 
характеру. М. Лисенко завершив твір розгорненою хоровою сценою, що 
масштабністю, богатирським розмахом, фресковістю, жанровими зв’язками 
з народною пісенністю наближається до фіналів опер і симфоній М. Глинки, 
О. Бородіна, П. Чайковського:
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У центрі задуму кантати-поеми М. Лисенка «На вічну пам’ять Котля-
ревському» — ствердження вічно живих духовних надбань народу. Твір, 
створений до сторіччя першого виходу у світ «Енеїди» І. Котляревського, 
продовжив традиційне тлумачення жанру як прославного, величального. 
У 1898 році на той самий текст написав кантату «Великі роковини» га-
лицький композитор Й. Кишакевич. В основу обох творів покладено вірш 
Т. Шевченка, написаний із приводу смерті І. Котляревського, — ліричну 
епітафію, сповнену туги за померлим поетом і гордості за духовні надбан-
ня рідної культури. М. Лисенко, пристосовуючи вірш до жанру ювілейної 
урочисто-прославної кантати, вилучив ряд епізодів алегоричного характе-
ру, натомість шляхом повторення відповідних слів Шевченкового тексту 
підсилив елемент славлення.

Композитор утілив свій задум у формі, майже ідентичній компози-
ційній будові кантати-поеми «Б’ють пороги». Помітними є й інші спільні 
риси в обох творах, які варто вважати характерними для цього жанрового 
різновиду. Форма Лисенкової кантати-поеми наближається до наскрізної. 
Кілька епізодів, визначених змістом вірша, об’єднано художнім задумом 
і підкорено єдиній драматургічній лінії розвитку, що поєднує лірику, еле-
гійність висловлювання початкових епізодів із урочистою піднесеністю 
велично-прославного фіналу.

Картини чарівної природи навівають спогади про великого народного 
співця І. Котляревського, а згадка про нього пробуджує віру в світле майбут-
нє українського народу. Рельєфності драматургічної лінії сприяє поступова 
динамізація звучності шляхом зіставлення сольних і хорових звучань (соло, 
тріо, жіноча група хору, чоловіча група хору, tutti).

Об’єднувальними факторами тематичного розвитку кантати-поеми «На 
вічну пам’ять Котляревському» слугують також єдина манера лірично-
пісенного розспіву тексту й опора на національний елемент, що проявля-
ється в широкому зверненні до народнопісенних жанрів (ліричних, історич-
них, прославних), в особливостях ладової структури (введення діатонічних 
ладів, ладова змінність тощо). Так, своєрідна «світлотінь» мажоро-мінору 
(змінність ІІІ щабля ладу) на початку кантати зумовлена образним змістом 
віршів, де поєднуються елегійна радість світосприймання та глибока туга за 
померлим поетом.

Цементує форму кантати лейтгармонічна послідовність І—VII7
b1,3. Упер-

ше ми чуємо її на початку твору, де впродовж восьмитакту вона є незмінним 
остинатним тлом (у Ре мажорі). Далі ті самі гармонічні побудови — лише 
в соль мінорі й новому функціональному значенні (V—ІV7

b1,3) — стають осно-
вою першого соло баритона («Сонце гріє»). Це лейтгармонічне утворення діє 
впродовж усієї кантати-поеми, зокрема, важливого значення набуває в перед-
репризному епізоді.

Поряд із наснаженням музичної мови народною пісенністю в кантаті-
поемі виразно відчутні якісно нові інтонації. Композитор залучив до семан-
тики твору поспівки міської пісенної культури революційного пролетаріату 
(на зразок «Марсельєзи», «Варшав’янки» та ін). Кварто-квінтові висхідні 
інтонації, пунктирний ритм, маршовість, фанфарний хід по розкладених 
тризвуках — ці елементи, що здатні активізувати образно-музичний розви-
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ток, митець міг виявляти в народних історичних піснях героїчного характеру. 
Так, епізод Marciale moderato (чоловічий хор) має органічну спорідненість 
як із революційними піснями, так і з народною піснею-гімном «Гей, не 
дивуйте». 

У кантаті «На вічну пам’ять Котляревському» трапляються також еле-
менти картинної зображальності, що допомагають «унаочненню» конкрет-
них музично-поетичних образів, посилюють емоційне сприйняття твору. 
Приміром, в епізоді «Луна гуляє» почергове звучання мотиву в різних хо-
рових групах, що творить ефект просторовості, гучних перегуків, відтворює 
картину безмежного простору, а засоби оркестрування сприяють створен-
ню елегійного, пасторального характеру музики в першому епізоді («Сон-
це гріє, вітер віє»). Моменти картинної зображальності, аріозний харак-
тер сольних епізодів, наявність вокального ансамблю (тріо) актуалізують 
засади сценічного мистецтва, що значно динамізує музичну драматур-
гію, активізує сприйняття розгорненої в часі концертної вокально-сим-
фонічної форми.

П’ятичастинну кантату «Радуйся, ниво неполитая» композитор написав 
на один із найбільш бунтівних віршів Т. Шевченка — «Ісаія. Глава 35 (подра-
жаніє)». Ідеї волі й рівності, настрій протесту проти духовного й фізичного 
гноблення, глибока віра у світле майбутнє народу дістали музичне втілення в 
цій циклічній композиції. Формально в структурі кантати переважають озна-
ки сюїтної побудови (контрастне зіставлення частин, відсутність інтонацій-
ної єдності музичного матеріалу, наскрізних тем). Натомість масштабність, 
значимість образів, значна роль хорового начала надають творові рис орато-
ріальності.

Усі частини кантати об’єднує лінія розвитку образу народу. Різнохарак-
терні частини (лірична — друга, драматична — третя, героїчна — четверта, 
урочисто-славильні — перша і п’ята) відтворюють різні фази розвитку про-
відного образу. Об’єднувальним фактором у кантаті стає наявність спільно-
го драматургічного плану, що розкриває основну ідею твору — неминучість 
національно-визвольного виступу народу, ствердження його життєвих сил. 
Весняні образи радості, світла, свободи (перша частина) після ліричних 
відступів різноманітного забарвлення (друга, третя, четверта частини) мо-
гутньо стверджуються в піднесеному звучанні фінального апофеозу (п’ята 
частина). Єдності формі надає також ідентичний характер крайніх частин, 
що обрамлюють кантату величними масовими сценами, зміст яких конкре-
тизує жанр народних календарно-обрядових пісень. Уведення мелодичних 
зворотів із колядок (перша частина) та веснянок (п’ята частина), зразків 
народнопісенних жанрів, де найяскравіше виявилось життєствердне світо-
сприймання людини, відповідало задумові митця відтворити образ народу, 
сповнений оптимізму й віри.

Музику першої частини («Радуйся, ниво неполитая») пройнято інто-
націями величальних пісень. Загальнопіднесений радісний тон вислов-
лювання, акордово-гармонічний виклад, почергове антифонне розспіву-
вання окремих мелодичних зворотів споріднюють першу частину кантати 
з кантами-гімнами, зокрема кантом середини XVII ст. «Радуйся, радость 
твою воспіваю»:
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У другій частині кантати («І процвітеш, позеленієш») експонуються 
її ліричні образи. Звучання квартету на тлі м’якого оркестрового супро-
воду відтворює споглядальні елегійні настрої. Відчутними в тематизмі 
є впливи інтонаційної сфери українського міського романсу, що сформу-
вався в лоні ліричної народної пісні. Тяжіння до мінору, тимчасові відхи-
лення в тональності побічних щаблів, а також багаторазове застосування 
VI щабля (VI—ІІІ, VI—IV—І), посилюють ліричне забарвлення цієї музи-
ки. Специфічно романсовою є також гітарно-баркарольна фактура орке-
стрового супроводу.

Наступна частина («І спочинуть невольничі утомлені руки») — соло со-
прано з жіночим хором — розвиває ліричні образи другої частини. Зближен-
ня мелодики з тематизмом народних плачів, мінор із перевагою плагальнос-
ті, остинатні повтори тонічного устою, стишена динаміка — усе це сприяє 
відтворенню настроїв смутку, пригніченості. Проте в подальшому розвитку 
набирають дедалі більшої ваги інтонації гніву, протесту (епізод «Радуйтесь, 
вбого духі»), що остаточно стверджуються в наступній, четвертій частині 
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(«Тоді, як, Господи, святая на землю правда прилетить»), написаній для те-
нора соло з оркестром.

Динамічний розмах мелодичної лінії, стрибки на широкі інтервали, те-
матична спорідненість із героїчними народними піснями, вольові маршові 
ритми визначають героїко-епічний характер цієї частини циклу. Звідси вже 
налагоджуються зв’язки з урочисто-прославним фіналом.

У п’ятій частині («Оживуть степи, озера») панує сфера радісного підне-
сення, святкових настроїв. Масштабна розбудова великої хорової сцени, жан-
рові ремінісценції наближають цю частину до оперних фіналів.

Завершують кантату  фуґа зі вступом і кодою. Одним із засобів розкриття 
образу пробудження сил народу стає імітаційна поліфонія, суттю якої є ди-
наміка повторюваності, постійне оновлення, розвиток. Чільне місце посідає 
слово чи лаконічна фраза, що утверджують провідну ідею.

Крім поліфонічних прийомів, зміст фіналу конкретизує також тема-
тизм, наближений до жанру народних веснянок. Тема фуґи, по-весняному 
радісно збуджена (інтонаційно вона нагадує відому веснянку «А вже весна, 
а вже красна»), породжує асоціації з пробудженням і розквітом природи, 
людського життя:

Ритмічні зміни, які вніс М. Лисенко до цієї теми, сприяють активному по-
ліфонічному розвиткові й загальній динамізації музичного матеріалу. Пере-
хід до дрібніших тривалостей у темі фуґато, ритмічна нестійкість створюють 
значне напруження, що потребує розв’язки.

У подальшому розвитку теми привертає увагу проведення її в тона-
льності не лише домінанти, але й субдомінанти. Підкреслення плагальності 
при втіленні епічної прославної теми стає надалі майже традиційним для ба-
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гатьох українських композиторів. Звернімо увагу також на численні стретні 
проведення, грандіозні хорові tutti, посилену динаміку (ff), насиченість орке-
стрового звучання. Усе це надає фіналу фрескової масштабності.

Кантатою «Радуйся, ниво неполитая» М. Лисенко утвердив в українській 
вокально-симфонічній музиці монументальний стиль, де органічно поєдна-
лися класична європейська техніка й народний мелос.

Образ народу в кантатах М. Лисенка — основний носій ідей твору. Це 
об’єктивно вимагало яскраво національних форм музичного втілення. Звід-
си — органічний зв’язок композиторського стилю з українською пісенністю, 
що визначається не лише колом інтонацій, але й особливостями метроритму 
(вживання неквадратного перемінного метру, властивого структурі народних 
пісень), засобами розвитку музичного матеріалу (насамперед варіантною по-
вторюваністю важливих елементів теми), формотворенням (спорідненість 
композиційних прийомів вокально-симфонічних поем із думами) і т. ін.

Засади народності визначають також ладову своєрідність кантат М. Ли-
сенка. Тут майже немає прикладів викладу матеріалу в одному ладі. Нато-
мість широко вжито поєднання елементів мажоро-мінору (у сольних епізодах 
на початку кантати «На вічну пам’ять Котляревському») та ознак народних 
ладів — міксолідійського (четверта частина кантати «Радуйся, ниво неполи-
тая»), дорійського (сольний епізод «Обідрана сиротою» в кантаті «Б’ють по-
роги»), лідійського (п’ята частина кантати «Радуйся, ниво неполитая»).

Особливості ладотонального забарвлення народних пісень вплинули 
також на тональні співвідношення в розвитку тематизму кантат (приміром, 
тоніко-субдомінантові зіставлення у фузі кантати «Радуйся, ниво неполи-
тая» зумовлене притаманною українським обрядовим пісням плагальністю).

У кантатах М. Лисенка чимало прикладів підголоскової поліфонії, 
пов’язаної з практикою хорового народного багатоголосся (друга, третя час-
тини кантати «Радуйся, ниво неполитая»). Елементи народної підголоскової 
поліфонії органічно поєднуються з імітаційною поліфонією.

В інтонаційній сфері музичної мови кантат відчуваються також впливи 
пісень-романсів, кантів, гімнів, маршів. Варто відзначити поступове проникнення 
до музичного тематизму інтонацій і ритмів поширених на той час революційних 
пісень, що засвідчує демократичні настанови творчої позиції М. Лисенка, його ор-
ганічні зв’язки з провідними ідеями епохи. 

У кантатних творах М. Лисенка основним виражальним засобом є вокаль-
не начало. Саме в хорах, сольних партіях та ансамблях розкриває композитор 
основні образи поезії Т. Шевченка. Оркестр лише підсилює їх виразність, 
а також «живописує» картини природи, створює відповідний емоційний на-
стрій у невеликих вступах, зв’язках між епізодами. Причім симфонічні засади 
у відтворенні образного узагальнення виявлено досить потужно. 

Композитор використав у кантатах також елементи сценічної драматур-
гії, наблизив фінали вокально-інструментальних творів до масових оперних 
сцен, увів ансамблі, сольні епізоди на кшталт монологу, аріозо. Щоправда, 
сольні епізоди трактовано, швидше, як ліричні відступи, а не в плані інди-
відуалізації окремих образів. У вокально-симфонічній творчості М. Лисенка 
остаточно викристалізувалися прикметні для української музики жанрові 
різновиди кантати-поеми й циклічної кантати.
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Кантатам-поемам властиві різноманітні жанрові зв’язки. З думами їх спорід-
нюють поєднання епічної розповідності й конкретної зображальності; зі сценіч-
ною драматургією — жанрові сцени, рельєфні образи, ансамблі, аріозо, монологи; 
із симфонічним жанром — ілюстративна зображальність, музична «пейзажність»; 
із літературною поемою — введення ліричних відступів, прямої мови.

Єдності формі надають наскрізна драматургія, що об’єднує всі елементи 
виражальності й спрямована на розкриття основного задуму твору, а також 
інтонаційно-стильова спільність усього музичного матеріалу, тематично-
смислові арки, логічна розбудова форми.

Кантата «Радуйся, ниво неполитая» започаткувала в українській музиці 
новий зразок циклічної кантати, філософський задум якої визначають пан-
теїстичні мотиви поезії Т. Шевченка, пов’язані з алегоричним втіленням 
народно-визвольної ідеї. 

Твір створено в річищі пізнього романтизму. Звернення до біблійної об-
разності (Шевченкове «подражаніє» 35 главі св. Писання), класична врівно-
важеність масштабно-розгорненої композиції, значна роль кантовості — ці 
ознаки певною мірою уможливлюють розгляд цього твору в колі національ-
ного варіанту неокласицизму, одного зі стильових напрямів, у межах якого на 
початку XX ст. формувалися модерні ознаки українського мистецтва.

Слідом за М. Лисенком українські композитори дедалі глибше розроб-
ляли соціальну проблематику, що нерідко була пов’язана з національно-
визвольними мотивами.

У другій половині XIX ст. активізувалися ідейно-художні пошуки в жан-
рі кантати у творчості західноукраїнських композиторів, чиї мистецькі до-
сягнення сприймаються як ланка єдиного історичного процесу становлення 
української національної культури. У цей період у Галичині громадянсько-
значущого характеру набували щорічні шевченківські концерти, організову-
вані численними культурно-освітніми товариствами. Звернення до Шевчен-
кової поезії, що після М. Лисенка стало традиційним в українській хоровій 
музиці, було могутнім стимулом для розвитку творчості західноукраїнських 
композиторів, загострення в ній соціального змісту й національної прикмет-
ності. Для цих концертів були створені великі хорові твори, переважно на 
вірші з «Кобзаря» Т. Шевченка, серед них — ряд композицій з авторським ви-
значенням жанру «кантата». Однак це були переважно невеликі за розміром 
хорові твори прославного змісту, що за задумом і структурою не виходили за 
межі звичайних хорів. Проте порушені в них теми громадянського й патрі-
отичного звучання, велично-прославний характер музики, фактурні зістав-
лення хорових груп із сольними епізодами надавали їм ознак кантатності. Та-
кими є твори В. Матюка («З тривікових могил» і «Гамалія»), Й. Кишакевича, 
А. Вахнянина, О. Нижанківського, М. Вербицького.

Серед доробку композиторів-галичан вирізняються кантати Д. Січин-
ського, зокрема його перша кантата «Дніпро реве» на слова В. Чайченка 
для баритона соло, мішаного хору та симфонічного оркестру, яку він ство-
рив 1892 року у Львові31. Її тематику наближено до змісту кантати-поеми 

31 Того самого року на конкурсі, який проводило товариство «Львівський Боян», 
кантату Д. Січинського «Дніпро реве» було відзначено першою премією.
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М. Лисенка «Б’ють пороги», адже 
обидва твори прославляють звитяж-
ні події в історії України та образ мо-
гутнього Дніпра — свідка цих подій, 
що уособлює нездоланність і славу 
народу.

Як і в М. Лисенка, форму твору 
Д. Січинського зумовлюють поемні 
засади. У визначеному поетичною 
першоосновою наскрізному розвит-
ку тематизму лише умовно можна 
вирізнити кілька епізодів — орке-
стровий вступ, де на тлі бурхливих 
пасажів (ілюстративне зображення 
дніпрових хвиль) патетично звучить 
головна тема. На її матеріалі збудова-
но наступний великий хоровий епі-
зод, кантиленно-ліричне баритонове 
соло, центральна частина розробко-
вого характеру та фінал, який вод-
ночас є апофеозом загального роз-
витку. Обидві кантати (М. Лисенка 
й Д. Січинського) поєднує естетика 
романтизму. Та на відміну від кантат М. Лисенка, у Д. Січинського «панує 
диктат емоційної стихії і буквальне слідування за текстом, що приводить до 
калейдоскопічності і певної “стихійності” композиції цілого» 32.

Наприкінці XIX ст. спостерігалося зростання майстерності галицьких митців, 
їх поступовий вихід за межі побутового музикування, більш органічне проник-
нення в глибини народної культури. Вирішальне значення в становленні стилю 
західноукраїнських композиторів мали творчі засади М. Лисенка, які в цей час 
були вже теоретично сформовані та знайшли в Галичині палких прихильників. 
Однак галицька хорова творчість продемонструвала і власні стилістичні ознаки. 
Її настрої та семантику живили не лише народна пісенність, зокрема, поширена 
в західноукраїнському регіоні, але й так звана старогалицька елегія та інші по-
бутові жанри, поширені серед різних верств міського населення.

Одним із послідовників М. Лисенка був Г. Топольницький — автор бага-
тьох відомих у той час у Галичині хорових композицій. Його кантата «Хус-
тина» на слова Т. Шевченка (1894) виявляє істотну рису творчості західно-
українських митців — прагнення через слово Кобзаря та народну інтонацію 
до опанування національним музичним стилем.

Кантата складається з трьох частин. Чіткою та логічною є драматургія 
твору, зумовлена змістом віршів Т. Шевченка — експозиція образів (дівчини 
й чумака) у перших двох частинах, трагічна кульмінація та розв’язка (смерть 
чумака та постриг дівчини в черниці) у третій частині.

32 Кияновська Л. Стильова еволюція Галицької  музичної  культури ХІХ—ХХ ст. — 
Тернопіль, 2000. — С. 156.

Г. Топольницький
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Структуру твору визначає чергування сольних і хорових номерів, а при-
внесення до вокально-симфонічної форми оперних елементів допомагає 
створенню більш рельєфних образів. Так, для змалювання в середині першої 
частини образу дівчини (соло сопрано «Хусточка мережаная, мальованая») 
композитор увів ряд конструктивних рис оперної арії (руладні розспіви, ме-
трична змінність, характерні каданси). Так само й соло тенора з другої части-
ни («Доля моя») містить ліричні пісенні звороти, характерні для мелодики 
української народно-побутової опери.

Із традиціями української національної культури резонує також вокальна 
розспівність, пісенність, що стають домінантною засадою образної та драма-
тургічної виразності кантати Г. Топольницького:
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Великого значення набуває в кантаті картинна зображальність, що сприяє 
посиленню емоційної впливовості висловлення. Так, у чоловічому хорі в дру-
гій частині втілено колективний образ чумаків. Низхідна мелодія в басовому 
регістрі з характерними інтонаціями збільшеної секунди, стримане, повільне 
розгортання музичного матеріалу, вигуки тенорів «Та гей!» — усе це підси-
лює відчуття руху чумацької валки, важкої ходи стомлених людей, створює 
настрій пригніченості та суму.

Слідом за М. Лисенком Г. Топольницький широко застосував у кантаті 
народнопісенні звороти, ладогармонічні формули, що максимально набли-
жують оригінальний тематизм до фольклорних джерел. Орнаментування 
мелодії в кадансових вузлах, вживання характерного мотиву з чергуванням 
ІV підвищеного щабля в низхідному та натурального у висхідному русі ме-
лодії, елементи ладової змінності, метрична нестабільність — усе це надає 
музиці ознак національної самобутності, емоційно збагачує поетичні образи. 
Так, інтонаційна спорідненість зі старовинними обрядовими наспівами, фри-
гійське забарвлення епізоду «Благослови, отамане» з третьої частини, тембр 
чоловічого хору a caрpella створюють темний, суворий колорит, а низхідні 
квартові ходи на підвищений VI щабель у мінорі, збільшена секунда, що ви-
никає внаслідок підвищення ІV щабля в соло тенора «Доля моя», посилюють 
настрої суму, жалю.

Кантата Г. Топольницького засвідчує професійний рівень тогочасної хо-
рової культури Галичини. Володіння композитором хоровою технікою ви-
явилося насамперед у тонкому мережаному сплетінні голосів, де рельєфно 
прослуховується кожна партія і водночас створюється яскрава насичена 
звучність. Чимало цікавих знахідок є в хоровій фактурі, де елементи звуко-
зображальності сприяють розкриттю драматичного змісту. Натомість слаб-
ке знання оркестрового письма, ладотональної та модуляційної техніки ще 
стояли на заваді вирішення жанрових вимог вокально-симфонічної форми. 
Роль оркестру в кантаті зведено переважно до дублювання мелодичних 
ліній хору й солістів, збідненим видається також тональний план твору. 
Отже, «Хустина» Г. Топольницького — перше в Галичині втілення у великій 
вокально-інструментальній формі лірико-драматичної, соціально загостре-
ної поезії Т. Шевченка — стала значним досягненням західноукраїнських 
композиторів у цьому жанрі. «В кантаті “Хустина” Г. Топольницького має-
мо передбачення зрілого національного музичного стилю, спробу осягнення 
моностильового синтезу на Лисенковій основі»33.

У другій половині 90-х років XIX ст. до великої хорової форми звернувся 
Й. Кишакевич. Більшість із таких творів лише формально можна визначити 
як кантату («Дума», 1895; «Катерина», 1896; обидва твори — на вірші Т. Шев-
ченка; «Рута» на слова В. Масляка, 1895) або ораторію («Тарасова ніч» на 
поезію Т. Шевченка, 1897). Однак оркестрово-хоровий виконавський склад, 
розгорнена форма, деякі особливості драматургії — звукозображальність, еле-
менти театралізації, зіставлення хорової звучності та сольних епізодів моно-
логічного характеру, введення прямої мови тощо — частково наближують їх 
до кантатно-ораторіальних форм. Попри щільні зв’язки музичної виражаль-

33 Козаренко О. Феномен національної музичної мови. — С. 160.
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ності з національним мелосом, стилістику цих творів визначають професійні 
засади, а саме: хорова творчість М. Лисенка, композиторів перемишльської 
школи, а також формальні ознаки європейської кантати.

***
XIX століття в українській музиці — це період зародження й розвитку 

багатьох жанрів, зокрема великої форми вокально-інструментальної музики. 
Перші твори цього жанру, авторами яких були композитори-українці, виник-
ли в Росії на зламі ХVIII—XIX ст., коли видатні майстри хорової творчості 
М. Березовський, Д. Бортнянський, С. Дегтярьов та інші створили перші кан-
тати й ораторії, де естетика класицистичної епохи визначила гармонійність
світосприйняття, утвердження гуманістичних ідеалів, раціональну логіку по-
будови форми та піднесену, світло-святкову патетику висловлювання. У цей 
час на матеріалі творчості М. Березовського, Д. Бортнянського та інших ком-
позиторів було здійснено перші спроби теоретичного осмислення жанрової 
специфіки кантатно-ораторіальних форм.

Друга половина XIX століття — важливий етап становлення національно-
визначених великих форм хорової музики. У річищі подолання аматорства, 
накопичення знань, підвищення художньої майстерності поглиблювалося піз-
нання суті життєвих явищ, удосконалювалися засоби їх відображення. Уре-
шті, усталені в європейській музиці класичні ознаки кантатно-ораторіальної 
музики в поєднанні з прикметністю ще молодої української національної 
школи створили умови для переосмислення жанрових ознак і оновлення се-
мантики вокально-інструментальних творів.

Структура та виражальність циклічної кантати й кантати-поеми В. Со-
кальського отримали розвиток у творчості українських композиторів. 
У вокально-інструментальних композиціях М. Лисенка на вірші Т. Шевчен-
ка ці жанри сформувались, увібравши досягнення попередників, а головно 
остаточно запліднилися національною ідеєю та проклали нові шляхи для по-
дальшого розвитку української кантати й ораторії.

Естетичні засади й семантичні ознаки Лисенкових хорових творів великої 
форми, зумовлені насамперед зверненням до національних джерел, вплинули 
на розвиток кантатної творчості галицьких композиторів, що в досліджуваний 
період посіла вагоме місце в суспільно-мистецькому житті краю.
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ХОРОВІ ОБРОБКИ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ

У XIX ст., особливо в другій половині, в українській музичній культурі 
визначилася провідна роль жанру хорової обробки — як у авторській твор-
чості (митців-професіоналів та муз к-аматорів), так і у виконавстві. Інтен-
сивний розвиток цього жанру був зумовлений такими факторами:

а) поширення збирацької діяльності в галузі фольклору й усвідомлення 
мистецької цінності народної пісні;

б) прагнення збагатити репертуар, якого потребували хорові аматорські 
колективи, куди були залучені сотні любителів пісні;

в) пошуки нових форм обробки, які могли б культивувати хори певного 
складу, розвиваючи традиції народного підголоскового стилю виконання. 

Хорові обробки набули особливого поширення в 1860-х pоках (на відмі-
ну від сольних, динаміка розвитку яких почалася майже на століття раніше), 
але систематичне опрацювання й публікація їх українськими композиторами 
припадають приблизно на 1880-ті. Характерною особливістю розвитку жан-
ру в розглядуваний період був перехід від простих форм гармонізації до ба-
гатоголосого розспіву й утвердження нових прийомів, заснованих на засадах 
народного гуртового співу та імітаційної техніки. Важлива заслуга в цьому 
історичному процесі належить М. Лисенкові. Він збагатив хорову літерату-
ру високохудожніми зразками, розкрив широкі перспективи для подальшого 
розвитку жанру хорових, зокрема акапельних, обробок, стимулював до твор-
чих розробок молодих західноукраїнських композиторів.

Обробки зазначеного періоду представлені переважно у формі хорової 
розкладки із супроводом. Фортепіанна партія в них, на противагу сольним 
обробкам, не є носієм інтонаційно-тематичних модифікацій. Вона дублює 
хорову фактуру, зберігаючи за собою функцію підтримки голосів під час ви-
конання. Головне ідейно-образне навантаження припадає на хор.

У пісенних збірниках долисенківського часу трапляються поодинокі зразки 
народних пісень, перекладені на хор із супроводом (в А. Єдлічки й А. Коціпін-
ського — лише по дві пісні). У ранніх випусках пісень для голосу з фортепіано 
М. Лисенка також уміщено кілька хорових обробок. Здебільшого хорові розклад-
ки композитора, у тому числі quodlibet, тривалий час поширювалися в рукописах. 
Лише з 1886 року він почав видавати їх випусками — «десятками»1.

1 Перший десяток — 1886 рік, другий — 1887, третій — 1889, четвертий — 1891, 
п’ятий — 1892, шостий — 1897, сьомий та восьмий — 1898.
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До збірника «Кобзар», виданого у 
Львові 1885 pоку, увійшли хорові об-
робки А. Вахнянина «Калина», «Під 
гаєм», «Туга», «Жаль», що звучали в 
концертах початку 1870-х pоків.

У 80-х роках XX ст. почали вихо-
дити у світ збірки А. Бігдая. Уміщені 
в них обробки мали примітивну гар-
монізацію, тому не лишили помітно-
го сліду ні в історії жанру, ні в хоро-
вій виконавській практиці.

Лисенкові хорові обробки з 
огляду на їх новаторську сутність, 
майстерну форму й важливі для ви-
конання зручність і природність 
голосо ведення протягом двох остан-
ніх десятиліть XX ст. залишалися ви-
сокими зразками в музичній літера-
турі (і не тільки українській).

Ще під час перебування в Київ-
ському університеті М. Лисенко ор-
ганізував студентський хор, що від 
1862 року виступав із концертами, 

програми яких містили і його власні обробки. Робота з хором, що з деяки-
ми перервами тривала впродовж усього життя композитора, була для нього 
творчою лабораторією, у якій практично вивірялися художня інтерпретація 
та доцільність певних прийомів.

Перші публікації хорових обробок М. Лисенка з’явилися в кінці 1860-х pоків. 
У двох випусках «Збірника українських пісень для голосу з фортепіано» загалом 
містилося тринадцять зразків. Серед них були історичні, ліричні, танцювально-
жартівливі пісні. До деяких композитор повернувся, коли укладав «десятки» 
[«Максим козак Залізняк», «Гей, послухайте, гей, повідайте» (варіант — «Гей, не 
дивуйте»), «Та забіліли сніги», «Ой не гаразд, запорожці» та ін.].

Переважна більшість пісень має акордово-гармонічний виклад. Тільки 
«Та поза садом, виноградом» найбільше відповідає оригінальному багато-
голоссю народного хору. Ця пісня започаткувала галузь обробок, у яких до-
мінував поліфонічний принцип із типовим співвідношенням самостійних 
мелодичних голосів, що утворюють свіжу гармонію та красу голосоведен-
ня. Наявність цієї обробки на ранньому етапі творчості особливо показова. 
Композитор ніби заперечував свій основний на той час принцип обробки з 
підкресленою вертикаллю та утверджував у професійній музиці виведені з 
народної виконавської практики оригінальні гармонії та прийоми голосове-
дення, що приходили з живої співочої практики. 

Указуючи на джерело, звідки він черпав свіжі гармонії, М. Лисенко в лис-
ті до Ф. Колесси писав: «Кращих контрапунктистів, як наш люд співаючий, 
не вигадаєте, і на диво усе це без консерваторій, без підручників до гармо-
нії велемудрих. Який то в ньому сидить запас музикального чуття, здібності, 

М. Лисенко
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творчості. А ми, по підручниках гармонізуючи пісні, стережемо, як би бракуючі 
інтервали виповнити яким-будь тоном, аби квінту, терцію, інші інтерв[али] не 
пропустити; боїмося квінт, бо по науці європейській es wird wohl leer klingen! 
Народ же наш тим часом у своїх несвідомих контра пунктичних підголосках по-
до бає квінту, унісон, октаву, кварту, бо водиться давньою гармонією, а там це 
суть чисті консонанси. Ми ж, навпаки, тулимо та приганяємо ревне всілякі 
дисонанси, септими, септакорди да рештуємо там # і b де тільки можна, калі-
чучи тим природу нашої пісні»2.

У перших опублікованих хорових піснях прийоми оброблення, застосову-
вані М. Лисенком, істотно не відрізнялися від методів сольних аранжувань. 
Композитор розв’язував завдання поглибленого розкриття основного образу 
пісні крізь приз му власного світорозуміння. Головна й у той час найскладні-
ша проблема музичного оформлення народної мелодії полягала у створенні 
відповідної народному характеру системи гармонічних співзвуч і послідов-
ностей, визначених ладоінтонаційними засадами пісні. Багато нового в цьому 
сенсі було знайдено композитором у його ранніх обробках, а також збережено 
й розвинено в пізніших працях. Від дечого він згодом відмовився. Це стосу-
ється, зокрема, фортепіанного супроводу, який у М. Лисенка розростався ча-
сом до самостійної інструментальної п’єси. В обробці «Ой чи цвіт, чи не цвіт», 
наприклад, вступ і закінчення майже в шість разів перевищують за кількістю 
тактів хорову частину. У зразках обробок-фантазій М. Лисенко розцвічує на-
спів інструментальними прийомами: ходами-пасажами, акордово-октавним 
викладом, різноманітними ритмічними змінами. Проте в деяких піснях фор-
тепіанна партія логічно доповнює та розвиває емоційно-образну сферу хо-
рової частини й становить із нею художню цілісність. Пізніше М. Лисенко 
засуджував «надуживання» фортепіанним супроводом, але, повертаючись 
іноді до обробок раннього періоду з метою їх надрукування або утвердження 
в репертуарі, не завжди вважав за доцільне переробляти загальну архітекто-
ніку інструментальної партії. Показово, наприклад, що композитор не змінив 
конструкції фортепіанної партії, перероблюючи сольну обробку «Дощик» на 
хорову (вона була популярною в 1880-х роках).

Розвиненою інструментальною партією відзначалися також хорові об-
робки історичних пісень. Яскравим прикладом відчуття характеру й стилю 
народної музики є козацький гімн «Гей, не дивуйте»3. Обробка М. Лисенка 
передає піднесений настрій народу-переможця (в основі сюжету пісні — пе-
ремога війська Богдана Хмельницького й Максима Кривоноса над поль-
ським військом у бою під Пилявцями). Велика інструментальна інтродукція 
та постлюдія з їхньою тенденцією до імпровізаційно-картинного розгортання 
музичної думки становлять єдине ціле із центральною частиною — чотири-

2 Лист М. В. Лисенка до Ф. Колесси від 22 квітня 1896 року // Колесса Ф. M. 
Музикознавчі праці / Підготувала до друку С. Й. Гриця. — К., 1970. — С. 533, 534.

3 У цитованому листі до Ф. Колесси йшлося про обробку Е. Мертке одного з 
варіантів цієї пісні, у якій була очевидною технічна безпорадність аранжувальника 
при передачі характеру народної мелодії. Обробка іншого варіанта пісні «Гей, не ди-
вуйте», зроблена А. Маркевичем для голосу з фортепіано (див.: Записки о Южной 
Руси. — СПб., 1857. — Т. 2. — С. 233), відзначається примітивністю фактури, обмеже-
ною гармонічною основою, тоніко-домінантовими співвідношеннями акордів.
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голосим чоловічим хором. М. Лисенко відчув велику емоційно-образну силу 
мелодії «Гей, не дивуйте», з притаманними їй злітними гімнічно-маршовими 
поспівками. Він свідомо ввів її смислово важливі ритмоінтонації до музичної 
тканини своїх інструментальних і вокальних творів.

До формотворчих прийомів митця належать також висхідні секвенційні 
побудови (по півтонах великих ланцюгів), перегукування фанфарних моти-
вів. Оркестровий характер звучання, що відчувається у фортепіанній факту-
рі, досить часто композитор використовував у хорових обробках (крім «Гей, 
не дивуйте», також у піснях «Про Швачку», «Максим козак Залізняк»). Це 
один із суттєвих засобів героїзації та широкого образного узагальнення, яким 
митець вдало послуговувався в сольних і хорових обробках.

Якщо у фортепіанній партії М. Лисенко вільно виявляв свою творчу фан-
тазію, то в хоровій розкладці «Гей, не дивуйте» прагнув підкреслити музичні 
якості пісні — перемінність тонікальних устоїв (І, V щаблі), ладову різно-
барвність (дорійський лад, гармонічний і натуральний мінор, паралельний 
мажор), фактурну своєрідність (чільне місце поряд з акордовою вертикаллю 
відведено унісонно-октавному викладу):

Пошуки й знахідки стилістично відповідних методів багатоголосого 
оформлення пісень з усією повнотою розкрилися в Лисенкових обробках, які 
ввійшли до хорових «десятків» і збірників обрядових пісень. Переважно це 
розкладки на чоловічий хор із супроводом, рідше — на мішаний. Досвід ком-
позитора засвідчив, що для розкриття образного змісту обробка пісні вимагає 
гнучкого поєднання різноманітних засобів.

У своїй практиці М. Лисенко нерідко відмовлявся від строго витриманого 
чотириголосся. Коли ж характер пісні (наприклад, «Про Байду», «Ой на горі 
та женці жнуть») потребував гармонічних засобів, композитор будував акор-
дові послідовності на засадах ладофункціональних особливостей народного 
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багатоголосся. Митець широко застосовував виразні можливості унісонно-
октавного викладу, неповні акорди (терцієві, квартові комплекси), удавався 
до різноманітної гармонічної пульсації, використовуючи витримані звуки, 
паузи, прийом накладання голосу соліста на затухаючу звучність хору тощо.

Обробки поліфонічного типу відзначаються в М. Лисенка розмаїтістю 
хорового письма. Підголосково-поліфонічний склад він досить часто тлума-
чить у традиціях гуртового співу. Це гнучке дво- або триголосся з монодій-
ними епізодами й ущільненим чотириголосим викладом на кульмінаційних 
моментах. Показово, що в таких обробках голоси вирізняються контрастною 
слуховою настройкою. Колористичного значення набувають також темброві 
й регістрові зіставлення в ході мелодичного інтонування.

Справжнім шедевром серед Лисенкових хорових обробок є пісня «Ой 
пущу я кониченька в саду»4. Це розвинена композиція з яскраво виражени-
ми моментами драматизованого розгортання сюжету. Батько й мати, прово-
джаючи сина до війська, нагадують йому про воїнський обов’язок («Щоб ти 
д’того війська не зостався»), мила ж дає козакові дитя на руки й просить його 
затриматися («Щоб ти д’того війська та й зостався»). Переконливо звучить 
заключний приспів, що своєрідним «напливом», другим планом передає об-
раз війська, яке виступає в похід. Новий мотив набирає символічного значен-
ня й асоціюється з типовим для українського фольклору образом долі. Ніщо 
й ніхто вже не в змозі змінити хід подій, розлука неминуча.

Тричастинна форма A–B–C, яка поєднується зі строфічною варіаційніс-
тю, а також повторенням приспіву, що на вимогу автора в кінці твору зву-
чить «з нюансами віддалення війська через p–dim.–рр та smorzando», допо-
магає змалювати правдиву сцену. У розгорненій композиції знайшлося місце 
і масовому узагальнюючому образу, і персоніфікованим портретам. У першій 
і другій частинах надзвичайно проникливо звучать сольні «перехоплення» 
першого, другого тенорів і баса на словах «Ой пущу я кониченька»:

4 Цікавий варіант обробки зазначеної пісні див.: Лисенко М. В. Збірник україн-
ських народних пісень для голосу з фортепіано. — К.; Х., 1932. — Вип. 1. — № 6.
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Як засвідчує нотний приклад, створенню прозорого звучання сприяє
гнучке інтонаційне розроблення. Мелодико-тематичні утворення, що 
з’являються в партіях солістів, у дуетах, позначені мотивною спорідненістю 
з головним наспівом. Гнучкі мелодичні лінії басової партії допомагають під-
креслити диференціацію горизонталі в хоровій вертикалі, виокремлюючи в 
загальному тематичному контексті ліричний настрій. 

Композитор не порушив стриманої течії оповідання — ритміку підголосків 
і тему він виписав у тих самих тривалостях, які має народна мелодія. Проте 
напруження в інтонуванні деяких інтервалів, наявність у мелодії форшлаґа, 
а також хроматизованих щаблів, створюють внутрішню тривогу. М. Лисенко 
знайшов прийоми, що тонко передають болісний щем душі, який відбився в 
окремих мотивах і поспівках. У вузлових моментах розвитку музичного ма-
теріалу підкреслено домінантову гармонію (у вступах голосів та серединних 
кадансах). Загостреного звучання композитор досяг хроматизмами на відста-
ні, сміливим показом VII підвищеного щабля — початкового звука мелодії, 
яку зачинає другий тенор.

М. Лисенко широко використовував ладову змінність. Ладотональне, не-
рідко суміжнощаблеве зміщення («Гей, з-за гори та із-за крутої»), викликає 
появу хроматизму на відстані:
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Характер фактури визначає не лише хорове триголосся з паралель-
ним рухом голосів, але й унісонне «ущільнення» звучання в партії фор-
тепіано.

В іншій пісні («Ой з-за гори, з-за крутої») при створенні напружено 
драматичного образу М. Лисенко ще більше закцентував ладову загостре-
ність. Для цього він удався до безмодуляційних переходів (Сі-бемоль ма-
жор — Ля-бемоль мажор), до побудови самостійних мелодичних ліній (у 
хорових партіях) із підкресленим зіставленням ладово-характерних моти-
вів (мелодичний фа мінор — Фа мажор), які залишаються незмінними при 
застосуванні вертикально рухомого контрапункту в октаву. Загальновідо-
мі принципи творення, варіювання, контрасту, як правило, композитори 
«співвідносять» на засадах об’єднання розділів-елементів і підпорядкуван-
ня їх логіці структурної ідеї:
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У пісні «Ой між вашою та громадою» М. Лисенко завдяки принципу само-
стійного ведення голосів зумів із належною повнотою показати ладову коло-
ристику (Соль міксолідійський — Фа мажор), що вимальовувалася в народ-
ній темі лише в поспівках та зміщенні ладових устоїв. Важливу роль у цьому 
відіграє прийом ладогармонічного варіювання. 

Більш яскраво принцип поліладовості виявлено в пісні «Копав же я та 
криниченьку», до того ж не в окремих елементах, інтонаційних поворотах, що 
своєю ладогармонічною грою підкреслюють тонкі смислові відтінки, а в дифе-
ренційованих мелодичних лініях поліфонічної тканини.

У партії верхнього тенорового голосу (соліст — хор), й аналогічно в дру-
гих тенорах, звучить соль фригійський. Баси ж та гармонізація супроводу по-
дані в Мі-бемоль мажорі (цікаво, що початкові звуки трьох партій творять по 
вертикалі секстакорд Мі-бемоль мажорної тоніки). У поєднанні горизонталь-
но розгорнених мелодичних ліній відчуваються повна гармонійність і міцна 
структурна стійкість. Подібне розширене ладове поєднання засвідчує засто-
сування принципу самодостатнього ладоутворення.

Така поліладовість — явище, характерне для Лисенкової музики. Во но 
трапляється не лише в обробках, але і в оригінальній творчості мит ця — у 
солоспівах («Гетьмани, гетьмани»), в операх (хор «Туман хвилями лягає» з  
«Утопленої»).

Використовуючи змінні й мішані лади, поєднуючи діатоніку з хромати-
кою, композитор розширював засоби художньої виразності. Імпульси, що 
йшли від динамічно рухливої та багатоманітної ладової системи фольклору, 
набирали у свідомості митця індивідуальних стильових ознак і ставали по-
штовхом до нових музично-композиційних утворень. 

В обробках М. Лисенка отримали відображення виконавські хорові при-
йоми (показ голососполук, протиставлення соліста або солістів масі хору, 
використання регістрових, тембрових можливостей голосів, ритмодинаміки 
тощо). Порівняно з обробками А. Вахнянина, П. Ніщинського (щоправда, 
нечисленними), на хоровому письмі яких позначилася манера церковно-
хорального співу, кращі Лисенкові композиції мають невимушену свободу 
голосоведення, рухливість фактури, що ґрунтуються на імпровізаційності 
народного підголоскового виконавського стилю.
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Композитор глибоко відчував могутню силу тембрової виразності люд-
ського голосу. Так, у пісні «Ох і закладався сизий орел» із села Тарасівка 
Звенигородського повіту на Черкащині (записана, очевидно, від О. Кошиця 
або передана ним М. Лисенкові без посередньо) зачинає співати соліст-тенор. 
Але, як засвідчує авторська ремарка, при наявності в хорі високого баритона 
це соло доцільніше доручити середньому чоловічому голосу. Характерною 
особливістю побудови цієї обробки є чергування в кожній строфі партії со-
ліста й хору. У першому й другому куплетах заспівує тенор, у третьому й 
четвертому — пара солістів (тенор і бас), у двох наступних починає тенор, 
потім співають два тенори, а в кінці звучання перших тенорів переходить у 
хорове tutti:
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Як бачимо, сольний заспів жодного разу (з п’яти проведень!) не пов то-
рився. Так само й хорову партію композитор щоразу змінював і ме ло дич но, і 
гармонічно. Варіантність строфічної побудови, загальна прозорість звучання, 
чому сприяють значна кількість сольних епізодів і легка три голоса фактура, 
надають усій композиції, містично-сим во ліч ній за змістом, безпосередності, 
невимушеності.

Цікавим хоровим інструментуванням вирізняється обробка пісні «Ой 
що ж бо то та й за ворон», зробленим для чотириголосого чоловічого хору із 
супроводом. У ній композитор зумів розкрити ідейно-образ ний зміст драма-
тичної пісні, у якій ворон закликає всіх бурлаків до лісу поховати свого ота-
мана. Типову для історичних пісень наспівно-дек ла ма цій ну тему М. Лисенко 
доручив солістові-басу, який виконує її на тлі хо ру, що ніби імітує штрих ін-
струментального pizzicato.

При остинатно незмінній мелодії внутрішня динаміка образу розкри-
вається різноманітними засобами композиційної техніки. У другому купле-
ті посилення звучності досягається прийомами градації (починають тему 
два солісти-тенори, до яких у другому такті долучаються солісти-баси, 
далі ж квартет солістів органічно переходить до хорового повноголосся). 
У третьому, кульмінаційному за своєю архітектонічною роллю, купле-
ті М. Лисенко, дотримуючись обраного принципу нагнітання звучності 
(соліст-тенор, соліст-бас, квартет, соліст, хор), застосував також прийоми 
імітаційної техніки:

Композитор не випадково приділяв значну увагу діалогічності, зіставлен-
ню масиву хорового звучання й голосів окремих співаків. При незмінній ме-
лодії, витриманій у строго епічній народній манері розповіді, це допомагало 
йому уникнути статичності. Інтонаційна схвильованість, що пронизує Ли-
сенкову обробку, спричиняється до того, що образи народної пісні набирають 
характеру психологічної заглибленості.
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Про виваже-
ність концепції 
композиторської 
обробки свідчить 
також заключен-
ня твору. Останні 
дві строфи ми-
тець тлумачить 
як скорботний 
епізод. Звучання 
народної мело-
дії в Лисенковій 
інтерпретації ся -
гає глибини фі-
лософського уза-
гальнення і сприй-
мається як своє-
рідний реквієм. 

Хор двічі (четверта і п’ята строфи) повторює музику, у якій втілено мужню 
героїку та стриману жалобу. Митець напрочуд витончено передав раптові зі-
ставлення звучностей. П’ята строфа, що виписана на р із затуханням до рр, 
занурює слухача в стан глибокої задуми.

Отже, М. Лисенко, ставлячи за мету розкрити драматичний сюжет пісні, 
свідомо розширив межі однокуплетності, урізноманітнив виклад, знайшов 
варіанти гармонізацій, удався до різнотембрових характеристик. Обробка 
«Ой що ж бо то та й за ворон» — один із цікавих прикладів варіаційної форми 
аранжування, яку пізніше усталив у своїй творчості М. Леонтович.

М. Лисенко один із перших почав розроблення обрядових пісень. Із 
зібраного ним етнографічного матеріалу він уклав збірку «Молодощі» 
(СПб., 1875), куди ввійшли обробки переважно дитячих і жіночих хоровод-
них мелодій із фортепіанним супроводом. Особливо цінними є створені ним 
своєрідні хорові цикли: Перший і Другий вінки веснянок, «Колядки і щедрів-
ки», «Купальська справа». Започатковану М. Лисенком циклічну форму, що 
складалася із поєднаних у сюїту народних пісень, згодом широко застосову-
вали українські композитори.

Збережені поколіннями поетичні народні витвори обрядової пісенності 
М. Лисенко називав гімном «первісного чоловіка до сил чудової природи»5. 
Аналізуючи численні зразки стародавніх мелодій, він відзначав особливості 
їх інтонаційної та ладової побудови. Йому пощастило знай ти гармонічні бар-
ви, що відповідали ладоструктурній природі пісень, побудованих не на су-
часному мажорі й мінорі європейської гами, а на вузькооб’ємних звукорядах, 
властивих, на його думку, усій прадавній му зи ці.

У «Веснянках» М. Лисенко передав своєрідну красу наспівів — інтонацій-
но гнучких, милозвучних, що в поєднанні з оригінальними контрапунктами 

5 Лист М. Лисенка до Ф. М. Колесси від 22 квітня 1896 року // Лисенко М. Лис-
ти / Упоряд. Р. М. Скорульської. — К., 2004. — C. 257.

Хор М. Лисенка
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творять рухливу хорову тканину. У тематичній розробці композитор удався 
до прийомів імітаційної техніки, стретних сполучень тощо. Він акцентував 
увагу не на образності окремих пісенних мелодій, а на згрупуванні їх задля 
цілісного експонування й розвитку.

М. Лисенко широко використовував прийоми хорового інструменту-
вання — антифонне протиставлення хорових груп, виокремлення слів (у 
Другому вінку веснянок в епізоді Росо andante), проведення теми на тлі ви-
триманих звуків:
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Майстерно розроблено, наприклад, епізод Andante sostenuto на темі пісні 
«Ой там на моріжку» (Перший вінок веснянок). Починається він заспівом 
сопранового соло, причому композитор зробив позначення vibrato, що вказує 
на необхідність виконання в манері народного гуртового співу — з тремтін-
ням у голосі:

У третьому такті тема доповнюється звучанням витриманої сексти в со-
лістів — альта й тенора, — переходячи далі до кадансового утвердження в tutti. 
Наступний двотакт на словах «А вода по каменю, а вода по білому» — це ско-
ромовка, легкий рух якої передано прийомом хорового marcatto.

Для гармонічної мови М. Лисенка характерними є в обох циклах звукові 
сполуки, типові для народної музики, а саме: неповні акорди, кварто-квінтові 
співзвуччя, унісонні закінчення, безмодуляційні переходи-зіставлення, а та-
кож септакорди та їхні обернення, домінантова й субдомінантова (переважно 
II щабля) функції. Застосовував композитор подекуди й хроматичні ходи, 
хоча робив це, не порушуючи загальної ладової основи.
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У другій веснянці («Кроковеє колесо») в епізоді Росо moderato цікаво про-
стежити ладове забарвлення пісні. У ході опрацювання основного наспіву 
з’являються мелодичні лінії із самостійною інтонаційно-ладовою організацією.

Головна п’ятитактова тема складається з двох несиметричних звукоряд-
них ланок: перші три з половиною такти — пентахорд мінорного нахилу від 
ля з мінливим IV щаблем (pе # – pe §;), заключення — тритоновий тетрахорд 
із мажорним нахилом.

Характерну поспівку збільшеної секунди, що з’являється в низхідному 
русі мелодії, композитор підкреслив гармонізацією в ля мінорі — I, II2

#3, V#3:

До цієї ладозагостреної теми народної пісні М. Лисенко додав створений ним 
підголосок-контрапункт, який звучить у мелодичному ля мінорі. У середній час-
тині відбувається перехід до Фа мажору та ре мінору, а далі знов утверджується 
ля-мінорний центр (крім «думного ладу», автор застосував також гармонічний і 
мелодичний види мінору, перехід до паралельної мажорної тональності).

Обробки купальських пісень, а також колядок і щедрівок, позначені біль-
шою стриманістю ладової палітри, своєрідною гармонізацією, що випливає з 
діатонічної основи прадавніх пісень.

Розглядаючи хорові обробки М. Лисенка, необхідно також вказати на 
його працю над мелодіями інших слов’янських пісень. Композитор цікавив-
ся фольклором різних народів, записував і розробляв його мотиви не лише в 
хоровій, але і в інструментальній музиці. Обробки, що дійшли до нас (більшу 
частину ще не знайдено), — це зразки російських, моравських пісень та однієї 
сербської. Їх створено в 1870-х pоках.

Моравські пісні, які М. Лисенко обробив для свого Першого слов’ янського 
концерту в березні 1870 pоку, становлять досить розгорнену композицію для 
чоловічого хору й фортепіано. Хорові епізоди побудовано на трьох народних 
зразках, мелодії яких композитор узяв зі збірки моравських пісень Ф. Суші-
ла6. Це «Moravcí vojáci», «Bude vojna» та «Neni, nеnі». Розкладено їх із висо-
кою професійною майстерністю й відчуттям характеру народної музики:

6 Moravské národni pisně: Nápěvy do textu vřaděnými sebral a wydal František 
Sušil. — Brno, 1860.
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Крайні частини з музикою широкого мелодичного дихання, пластич-
ною побудовою фраз вирізняються рухливістю хорової тканини, мелоди-
зацією всіх ліній триголосся, вдалим застосуванням імітаційних перегу-
кувань і тематичної розробки. Контрастує їм середина, основана на пісні 
«Bude vojna». Мелодія її в розмірі 3/4 із несиметричною тактовою побудо-
вою (5 + 5 + 7) позначена рисами танцювальності. У своїй обробці М. Ли-
сенко підкреслив стрімкий, пружний характер народного першоджерела й 
досягнув цього не лише хоровими засобами. У фортепіанному супроводі 
витримано постійну ритмічну фігуру рівними чвертками, а в заключенні 
цю мірність композитор «збив» уведенням переакцентованого тактового 
наголосу:

   |    |   |   |
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Якщо у двох зазначених хорах М. Лисенко прагнув поліфонізувати фак-
туру, то в обробці пісні «Bude vojna» збагачення одноголосої мелодії відбу-
вається завдяки гармонії. Композитор шляхом перегармонізації однакових 
мотивів пісні акордами однойменного мінору, неаполітанського секстакорду 
досягнув витонченої світлотіні у звучанні схожих фраз.

Характерною особливістю усієї композиції М. Лисенка є вагома роль інстру-
ментальної партії. На відміну від його «вінків» українських народних пісень, де 
останні об’єднано безпосередньо або за допомогою невеликих вокальних зв’язок, 
аналізований твір має великий фортепіанний вступ, розвинену постлюдію, по-
будовану на темі першої пісні. Тема другої пісні також проходить спочатку в 
партії фортепіано, а потім звучить у хорі (принцип подвійної експозиції).

Образно пов’язана з головним змістом твору, ефектно викладена інстру-
ментальна частина квадлібету додає усій композиції М. Лисенка концертного 
блиску. Використані автором фактурні прийоми супроводу нагадують деякі 
його вільні обробки-фантазії українських пісень раннього періоду. Це пояс-
нюється насамперед спільністю мистецьких завдань, бажанням вивести на-
родну пісню на концертну естраду й розкрити її значну художню цінність.

Притаманні народній пісні лаконізм і потенціальна можливість широко-
го емоційного розвитку були сприйняті М. Лисенком досить своєрідно. Він 
свідомо надавав фольклорним темам нового відтінку — динамічного, пульсу-
ючого. У його обробках пісня не архаїчна, застигла, а жива, промовиста. Не-
дарма слов’янські концерти, організовані М. Лисенком у Києві й Петербурзі 
в 1870–1880-х pоках, отримали високу оцінку його сучасників7.

Російські пісні «Не белы то снеги», «Во лузях» і сербську «Даворуа српе-
ка» М. Лисенко аранжував для чоловічого хору без супроводу. В обробках 
цих творів (особливо в піснях «Не белы то снеги» та «Горы вы мои») ком-
позитор продемонстрував глибоке проникнення в стихію народної музики, 
уміння осмислити конкретний пісенний образ і піднести його до значного 
емоційного та ідейного узагальнення:

7 Степович А. 3 споминів про М. В. Лисенка // М. В. Лисенко у спогадах сучасни-
ків. — К., 1968. — С. 197–208.

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

262

Лисенкові хорові обробки відіграли позитивну роль у музично-фолькло-
ристичній діяльності співочого галицького громадянства. Вони збагатили ре-
пертуар хорових гуртків і колективів; під їхнім впливом молоді музиканти поча-
ли складати на місцевому пісенному матеріалі в’язанки, музично-етнографічні 
картини, гармонізувати народні мелодії. «Популяризація творів Лисенка, — пи-
сав свідок і учасник процесу оновлення в галицькій музиці Ф. Колесса, — йшла 
в парі із зростаючим культом народної пісні; одно й друге спричинює новий на-
прямок у творчості наших галицьких музик, яка щораз, то більше відбігає від 
дилетантизму та шукає твердого ґрунту в солідних фахових студіях»8.

Представники старшого покоління галицьких композиторів — М. Вер биць-
кий, І. Лаврівський — не здіснювали хорових обробок народних пісень. Лише в 
1880–1890-х pоках стали модними (вислів Ф. Колес си) збірки народних пісень. 
Поодинокі приклади простеньких, подекуди невправних гармонізацій П. Ба-
жанського, Д. Андрейка, а також більш фахові А. Вахнянина, було на друковано 
в збірці «Кобзар» (Л., 1885)9. Незважаючи на деяку нарочиту ускладненість 
гармонічних послідовностей, хроматизацію в середніх голосах хорової факту-
ри, колоратурні додатки у верхньому голосі (пісня «Жаль»), А. Вахнянин виді-
лив мелодичні ходи в окремих голосах, зумів звести чотириголосий акордовий 
виклад до унісонного звучання там, де того вимагає характер пісні.

У кінці 1880-х pоків під впливом Лисенкових збірок почав гармонізувати 
народні пісні Ф. Колесса. Заохочений О. Нижанківським, якому молодий ав-
тор, тоді ще гімназист, показав свою роботу, він захопився самоосвітою.

Сам О. Нижанківський на той час зібрав чимало пісень10, але власне гармо-
нізаціям композитор приділяв мало уваги. З-поміж кількох надрукованих його 
обробок цікавою є хорова розкладка пісні «Ой ти поїхав». Її було надрукова-
но в музичному додатку до журналу «Артистичний вісник» (1904, зошит 1). 
У цій обробці композитор виявив притаманне його мисленню витончене від-
чуття гармонічної колористики. Однотактовий фортепіанний вступ сприй-
мається барвистим зву ковим комплек сом, мотивно не пов’язаним із піс нею 
(І, II2

#3, V#3 у соль мінорі). Спіль ність із вокальною мелодією виявляється най-
більше через її гармонічно-функціональну природу в першій фразі пісні. Після 
тоніки також звучить ІІ2, але без альтерованого терцієвого тону і з пропущеною 
квінтою. Гармонічна варіантність, що проявляється вже від початку пісні, зумов-
лена значною мірою мо тив ною змінністю, типовою для роз вит ку самої мелодії. 

8 Колесса Ф. М. Спогади про Миколу Лисенка // Кoлecca Ф. М. Музикознавчі 
праці. — С. 515.

9 1885 року вийшла також окрема збірка Д. Андрейка «Віночок з народних мелодій».
10 Рукописна збірка О. Нижанківського зберігається у ЛННБ імені Василя 

Стефаника.
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На цій обробці О. Нижанків-
ського, а також на ряді гармонізацій 
Ф. Колесси, А. Вахнянина, яскраво 
позначилася тенденція, характерна 
для музики західноукраїнських ком-
позиторів. У ході роботи над народ-
ною мелодією їх приваблювала на-
самперед гармонічна розробка, де не 
останню роль було відведено альте-
рованим змінам в акордовій побудо-
ві, хроматизованим ходам. Очевид-
но, до того спричинився й місцевий 
фольклор, стиль якого не потребував 
поліфонічно-підголоскового розвит-
ку, а також характер мистецького 
мислення, що формувався на му-
зичних зразках, далеких від питомо 
народної ладовості. «До того, — з 
гіркотою констатував Ф. Колесса, — 
ще не перевівся в Галичині давній, 
силою рутинської традиції утвердже-
ний, погляд, що не личить серйозно 
зай матися народними піснями прав-
дивим “майстрам” музичного мистецтва, що такі іграшки треба залишити 
самим початкуючим “термінаторам”, щоби ще вчилися на народних піснях 
прикрою вати як слід взірцеву чотириголосну гармонію, поки не наберуть 
ліпшого смаку і не виберуться у вищі сфери правдивої штуки»11.

У 1890-х pоках y зв’язку з організацією та діяльністю хорового товариства 
«Львівський Боян» і його філіалів населення Галичини й Буковини отрима-
ло можливість ширше ознайомлюватися з українськими народними піснями 
в укладі М. Лисенка та інших українських композиторів, а також вивчати їх. 
Водночас за ініціативою І. Франка поціновувачі української народної творчості 
(поміж них І. та Ф. Колесси, О. Роздольський та ін.) почали інтенсивно збирати 
пісенні зразки, що дозволяло їм ґрунтовно досліджувати основи фольклору.

У 1892 році після оголошеного «Львівським Бояном» конкурсу на нові хо-
рові композиції Д. Січинський, Г. Топольницький надіслали в’я зан ки народних 
пісень (їх не було надруковано). Дві низки колядок і щедрівок, подані на кон-
курс Ф. Колессою, одержали другу премію, а наступного року побачили світ12.

У підручному видавництві «Львівського Бояна» вийшли друком чотири 
в’язанки народних пісень М. Кумановського. Репертуарними були «Гімни 
слов’янські», які аранжував для чоловічого хору О. Нижанківський. Ця в’язанка 
складалася з гімнів і пісень хорватського, чеського, польського, болгарського, 
словенського, російського, сербського народів. Показово, що російську мело-

11 Колесса Ф. М. Кілька слів про збирання і гармонізування українських народних 
пісень // Кoлecca Ф. М. Музикознавчі праці. — С. 453.

12 Колесса Ф. На щедрий вечір: Колядки й щедрівки на хор мужеський // Музи-
кальна бібліотека. — [Л., 1893]. — Вип. 18.

Титульна сторінка збірника народних 
пісень А. Вахнянина
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дію «Вниз по матушке, по Волге» композитор, на відміну від інших гармоніза-
цій, розробив у манері широко розспіваних підголосків і в контрапунктичній 
техніці з імітаційним вступом голосів у кварту, квінту й октаву.

У 1890-х роках багато народних пісень збирав і гармонізував, осмислюючи 
їх особливості, Ф. Колесса. У цей період з’явилися такі цикли його обробок: 
«Вулиця» (1895); низка лемківських співанок і гармонізація двох пісень — 
«Там у полі береза стояла», «Ой закувала сива зозуленька» — у «Квартетах 
на хор мужеський» (1896), «Козаки в піснях народних» (1897), «Обжинки» 
(1898). Ф. Колесса охопив широке жанрове коло пісень. Він обробляв об-
рядові, ліричні, жартівливі, епічні, маршові, коломийкові мелодії. Проблема 
гармонізації українських народних пісень постала на практиці перед молодим 
композитором у сукупності творчих і науково-етнографічних питань. Багато 
в чому авторові доводилося торувати стежку в жанрі, зовсім не розробленому 
галицькими композиторами. Наявність окремих похибок суто технічного ха-
рактеру (вживання невідповідних акордів, гармонізація в ладу, що не випли-
ває з мелодії), на які звернув увагу М. Лисенко, коли ознайомився з творами, 
надісланими йому Ф. Колессою на розгляд13, свідчила про відсутність на той 
час міцної професійної композиторської школи у Львові.

Поставивиши за мету виділити автентичну народну мелодію, Ф. Колесса від-
творював у своїх обробках поетичний образ у загальних рисах. Гармонізація на 
чотири голоси в поєднанні з окремими прийомами імітаційності, що надають 
руху всій фактурі, — характерна манера письма композитора. Збираючи пісні, він 
звертав увагу, у якій манері співають їх у народі. На слуху в нього, безперечно, 
було й звучання окремих інструментів, і народних ансамблів. В «Обжинках» — 
низці лемківських мелодій — помітне прагнення відтворити локальний музичний 
колорит, правдиво передати неповторний «художній аромат» пісень, що виника-
ли в середовищі зі своєрідними етнічними ознаками, традиціями давньої культу-
ри. Композитор виявив чуття виражальних можливостей хору, обравши для всіх 
партій природні регістри. Він вишукано застосував соло окремих голосів, напри-
клад альта, що звучить на тлі головного мотиву в хорі («Обжинки»):

13 Після таких критичних зауважень Ф. Колесса переробив дещо у своїй першій 
в’язанці «Вулиця», коли перевидав її (див.: Колесса Ф. Вулиця: Низка народних пі-
сень любовних на мішаний хор. Нове перероблене і доповнене видання. — Л., 1922).
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Зі справжньою майстерністю оброблено лемківську пісню «Гора, гора го-
рувати». Після першого куплету — своєрідної хорової заставки (мі мінор), де 
вжито перегукування окремих партій і суто хорові ефекти підсилення звучнос-
ті: перехід до акорду на sf із раптовим спадом на рр створює ілюзію відлуння 
в карпатських горах, — тема з’являється в сольному викладі. Зміщення 
тональності (ля мінор), стишені, наче застиглі, гармонії хору, дозволяють 
особливо виразно прозвучати соло баритона.

Відповідь на запитання парубка «Чия ж ти, дівусь, тепер?» композитор уклав 
в уста чотирьом солістам. Каноноподібним, індивідуалізованим веденням голосів 
досягнуто належної характеристичності в змалюванні образу самодостатньої та 
гордої дівчини, яка знайшла своєрідну форму висловлення свого бажання одру-
житися з милим: «Тепер, тепер сама своя, подай ручку — буду твоя». Останню 
фразу повторює весь хор. Позначена чіткістю голосоведення, витонченими агогіч-
ними переходами, хорова партія логічно завершує важливий епізод композиції:
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У своїх найкращих обробках Ф. Колесса показав себе митцем, який уміє 
тонко відчувати художні особливості народної пісні, зважаючи на її емоційно-
образний зміст і жанрову належність. Розробки народних мелодій він ком-
понував на засадах індивідуально осмисленої гармонічної змінності, прагнув 
поєднати акордове розкладення з поліфонічними прийомами. Разом з інши-
ми композиторами, а може, навіть послідовніше й наполегливіше, Ф. Колесса 
підніс у розглянутий період художньо-естетичне значення західноукраїн-
ського пісенного фольклору.

Так, розпочата М. Лисенком і продовжена його молодшими сучасника-
ми праця в галузі хорової обробки збагачувала музичну творчість новими 
мистецькими здобутками, що підносили народну пісню, допомагали рельєф-
ніше окреслити типові риси характеру народу, глибину його почувань. Ви-
сокогуманне прагнення митця підняти одвіч ні скарби народної творчості на 
п’єдестал академічного мистецтва, як засвідчило подальше культурне жит-
тя, було вельми на часі. Від простих аранжувань — хорових розкладок, що 
вкладалися в періоди задач зі шкільної гармонії, — цей жанр в опрацюванні 
М. Лисенка та його послідовників розрісся в розвинені концертні композиції, 
став підґрунтям для виявлення як самобутніх мелодичних багатств народу, 
гармонічного мислення й типу багатоголосого підголоскового співу, так і 
оригінальних стильових рис кожного з авторів, хто торкався цієї пісенної 
царини. Хорові обробки в ХІХ ст., особливо в післялисенківський період, 
стали тим фундаментом, на якому від початку ХХ ст. з’явилися шедеври 
М. Леонтовича, К. Стеценка, О. Кошиця, С. Людкевича (а творче опрацювання 
цього жанру стало обов’язковим завданням методики виховання молодих 
композиторів).
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ОБРОБКИ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСУ ІЗ СУПРОВОДОМ ФОРТЕПІАНО

Обробки народних пісень для голосу в інструментальному супроводі (пе-
реважно клавірному, фортепіанному) — важливий етап еволюції та професіо-
налізації музичної творчості, який пройшли майже всі національні культури 
світу. Вагомим був жанр сольної обробки і для становлення української му-
зики — він тісно позначив генетичний зв’язок митця й середовища, прагнення 
підняти на вищий щабель народнопісенні зразки, поширити їх у побуті, зали-
шити наступним поколінням, а почасти й свідомо підкреслити національну 
ідентичність у зрусифікованому суспільстві.

На початковому етапі розвитку жанру увага авторів аранжувань була 
спрямована на те, щоб зафіксувати фольклорний зразок та укласти його на 
гармонії, властиві «вченій» західноєвропейській мажоро-мінорній системі. 
У ході роботи над народною піснею пізнавалися ладогармонічні особливості, 
характер метроритміки, співвідношення між мелодичним голосом і супро-
водом. Емпірично здобуті знання узагальнювалися, творчий досвід сприяв 
усвідомленню дещо відмінних стильових норм і законів, за якими мав би роз-
виватися жанр сольної обробки в професійній музиці. Однак цей процес за-
тягнувся в часі й був неоднозначним.

Ще з кінця ХVIII ст. намітилася тенденція до зростання художнього 
рівня побутуючих пісень. Особливо в цьому сенсі вирізнявся талановитий 
виконавець, знавець українського й російського фольклору, придвор ний 
співак-бандурист і гусляр В. Трутовський, який зробив фортепіанний су-
провід до ряду українських народних пісень, опублікованих у «Собрании 
народных русских песен с их голосами», укладеному І. Прачем i M. Львовим 
(СПб., 1790; 21806). Про поширення в побуті українських творів свідчить 
також «Козацька пісня», уміщена в першому російському літографічному 
нотному виданні «Азиатский музыкальный журнал» В. Добровольського 
(Астрахань, 1816).

Традиція вокально-інструментального виконавства була досить розвине-
ною в тогочасному суспільстві. Так, у примітці до пісні «Козак і дівка», на-
друкованій для голосу з фортепіанним супроводом у збірці «Chants polonais 
nationaux et populaires. Textes et notices publiés par A. Sowińsky à Paris» (1830), 
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є вказівка на розповсюджений серед козаків спів у супроводі торбана. А. Со-
вінський, що був родом із Волині, умістив у збірці разом із популярними ро-
мансами (на зразок «Лаура і Філон» на слова польського поета Ф. Карпін-
ського) кілька українських пісень. Окрім зазначеної, тут містяться — «Про 
Гриця», «Їхав козак за Дунай», «І шумить, і гуде», «Сусідка», «Котилися вози 
з гори». Прикметно, що упорядник вважав їх типовими зразками українсько-
го міського фольклору.

Важливою віхою на ниві збереження, популяризації та оброблення укра-
їнської пісні стала публікація 1834 року в Москві збірки відомого вченого-
етнографа М. Максимовича «Голоса украинских песен» із гармонізаціями 
двадцяти п’яти народних мелодій, здійснених О. Аляб’євим, який «взял на 
себя труд аранжировать оные для пения и фортепіано»1. Цю збірку високо 
оцінив М. Гоголь, а О. Сєров назвав її найкращою «из доселе изданных»2. 
У ній були представлені різні жанри — весільні обрядові пісні («За густими 
лозоньками», «Да летять галочки»), веснянка («Ой зоре, зоренько»), чумаць-
ка («Да іде чумак дорогою»), бурлацька («Щука-риба в морі гуляє доволі»), 
ціле гроно ліричних (сім) і танцювального характеру пісень (шість), а одна — 
явно міського походження («Од Полтави до Хорола везли жінку прокурора»).

Гармонізації О. Аляб’єва відповідали нормам тогочасного побутового 
домашнього музикування здебільшого в аматорському середовищі: тоніко-
домінантова гармонічна сфера, легка для виконання фактура, дублювання у 
верхньому голосі супроводу мелодії співака, що інколи поєднується з терціє-
вим або секстовим «дуетним» проведеням.

Проте ряд обробок характеризується прагненням підкреслити індивідуа-
лізований характер зразка: при гармонізації танцювальної пісні «Ой як жила 
Катруся» О. Аляб’єв удався в супроводі до індивідуалізації ліній (принаймні 
трьох) у різних регістрах, що передає звучання троїстих музик. Це враження 
посилює ще й імітація бандурних перегр:

1 Максимович М. Голоса украинских песен. — М., 1834.
2 Докладніше див.: Фільц Б. Обробки українських народних пісень О. О. Аляб’є-

ва //  Народна творчість та етнографія. — 1959. — № 4. — С. 62.
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Варто наголосити, що О. Аляб’єв одним із перших прагнув точно відтвори-
ти метроритмічні особливості народної пісні (хоча це йому не завж ди вдавало-
ся), а також, імовірно, розташував у збірці пісенні зразки за темповими харак-
теристиками: спочатку — повільні, потім — швидкі (переважно танцювальні).

Заслуговує на окрему увагу включення до збірки Максимовича — Аляб’єва 
зразка «Ой біда, біда, чайці небозі» (№ 6). Адже тогочасному українському сус-
пільству (а можливо, не тільки українському) було доб ре відоме ім’я автора 
твору — гетьмана Івана Мазепи, — як і те, що його піддали анафемі й заборони-
ли прилюдно згадувати. Тож, публікацію пісні, що свідчила про значне поши-
рення її в народі, можна розглядати як своєрідний сміливий акт національного 
самовияву упорядника збірки й свідомого протесту офіційній політиці царату.

Композитор тонко відчув у наспіві елементи народних голосінь і посилив 
образність музики введенням хроматичних мотивів у супроводі:
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Рідкісний приклад вказівки на прізвище автора безпосередньо в тексті 
(своєрідне «manu propria») бачимо в пісні «Козак Захаренко», що була ство-
рена, очевидно, наприкінці XVIII ст. Мелодію гармонізував О. Аляб’єв і на-
друкував у збірці «Три малороссийские песни» (М., 1839). Образ збіднілого 
козака розкрито в мелодії танцювального характеру. Життєве кредо якогось 
Захаренка — вірогідного автора — випливає зі слів, що мають глибокий під-
текст «Я без грошей і без щастя, та співаю — грошам трясця!»:

Значного поширення в ХІХ ст. набув один із найяскравіших зразків пісенної 
творчості кінця XVIII ст. — пісня «Їхав козак за Дунай» С. Климовського, що 
була представлена в різних збірниках ХІХ ст. і стала імпульсом для появи ряду 
творів не тільки українських і російських, але й зарубіжних авторів. Так, у варі-
анті, опублікованому в другому виданні «Собрания народных русских песен с 
их голосами» М. Львова та І. Прача, мелодію пісні подано в повільному темпі. 
Відсутність пунктирного ритму робить її наспівною, дещо споглядальною.

Один із варіантів пісні «Їхав козак за Дунай» в обробці для голосу з фор-
тепіано А. Мілле зберігається в бібліотеці Розумовських3. Характерні риси 
цього рукописного зразка — розспіви в кадансовому розділі, групування їх 
шістнадцятими тривалостями в низхідному русі від домінанти до тоніки, на-
явність поетичних рядків, що відсутні в інших варіантах.

Численні варіації на цю мелодію для клавішних інструментів, арфи, гіта-
ри, скрипки, струнних ансамблів, авторами яких були М. Дальвімар, Й. Гум-
мель, Г.-А. Прегер, І. Березовський, О. Аляб’єв, М. Висотський, Й. Федор,
Ф. Лессель та багато інших, — промовисте свідчення широкої популярності 

3 НБУВ, зал нотних видань, нотозбірня Розумовських, № 121643.
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пісні в Німеччині, Франції, Польщі, 
Чехії, Словаччині, Великій Британії, 
країнах Америки.

Вільний поетичний переклад піс-
ні «Їхав козак за Дунай» на німецьку 
мову зробив поет X.-А. Тідге. За наз-
вою «Прекрасна Мінка» вона зазнала 
фольклоризації. На її музичну тему 
створив варіації Л. Бетховен (для го-
лосу в супроводі скрипки, віолончелі 
та фортепіано, 1816; для фортепіано з 
флейтою або скрипкою, 1817–1818), а 
К.-М. Вебер — одні з найкращих у ро-
мантичній музиці фортепіанні варіації 
(в оригіналі — Variations sur «Shöne 
Minka», ор. 7, № 8). 1816 pоку пісню 
«Їхав козак за Дунай» було видано ан-
глійською мовою в Лондоні в збірнику 
«The Russian Troubadour or collection of 
Ukrainian and other national Melodies...». 
С. Давидов використав цю пісню в опе-
рі «Дніпровська русалка».

Жанрові ознаки, характерні для мелодії «Їхав козак за Дунай», підтверджу-
ють її належність до кола пісень-романсів. Про це свідчать, наприклад, відомі 
пісні: «Про Гриця» [опублікована з нотами за назвою «Dumka ruska» y львів-
ському альманасі «Der Pilger» 1822 pоку; текст уперше — у збірнику «Всеоб-
щий, новоизбранный пѣсенник всѣх лучших российских авторов...» (М., 1805, 
ч. IV, № 20)]. Більш ранній варіант мелодії, приблизно 1810 року, зафіксовано у 
Варіаціях для фортепіано О. Лизогуба4, «За Немань іду» С. Писаревського (твір 
іноді публікувався за назвою «За Німан іду»), де автор відгукнувся на боротьбу 
російських військ та українських козаків у війні з французами 1812 року. За-
значені пісні та «Їхав козак за Дунай» — споріднені за діалогічною формою в 
поетичному тексті, логічним розвитком мотивів, фраз і кадансових побудов із 
чітко визначеною функціональністю тоніко-домінантових гармоній.

Упорядники українських пісень, які інтуїтивно відчували логіку народного 
музичного мислення, прагнули збагнути своєрідність характеру розвитку піс-
ні й у міру своїх можливостей і знань проявити її в гармонізації. Так, 1857 року 
побачили світ двадцять п’ять гармонізацій народних пісень, опублікованих у 
Петербурзі в «Записках о Южной Руси». Автором їх був А. Маркевич. Того 
ж року в Києві коштом Г. Ґалаґана М. Маркевич (батько Андрія) видав збір-
ку «Южно-руські пісні з голосами». У передмові А. Маркевич, який одним 
із перших усвідомив необхідність виявлення самобутніх елементів народної 
музичної мови й пізнання законів гармонізації, наголошував: «З цих небагатьох 
голосів побачить кожний, що малоросійська пісня є чимось самостійним 

4 Chanson ucraínienne «Не ходи, Грицю, на вечорницу», varié par Alexandre de Li-
so goub amater et dédié a touts ceux gui lui sont chers. A Moscou chez H. Reins dorp.

C. Климовський
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у галузі музики, що вона часто су-
перечить загальновизнаним законам 
гармонії, але, порушуючи їх, дає нам 
якісь нові закони, які будуть визначені 
мистецтвом, коли стане відомий бага-
тий запас народних мотивів»5. Однак 
йому, хоча він і хотів подати мелодії 
«якомога точніше, без усяких прикрас 
і зміни», а в акомпанементі «виходити 
зі своєрідного характеру української 
мелодії»6, не пощастило позбутися 
штампованих, запозичених із західно-
європейської професійної музики 
фактурних прийомів, гармонічних по-
слідовностей тощо. Ні він, ні його бать-
ко не змогли уникнути певного типу 
«шкільної» акордової гармонізації (чо-
тириголоса вертикаль). Вони широко 
використовували автентичні каданси, 
їхнє гармонічне мислення обмежу-
валось акордикою головних щаблів. 
Натомість недостатню увагу було при-
ділено ладовій діатоніці, метроритміч-

ним особливостям пісень, елементам підголоскової поліфонії.
У ході становлення й розвит ку жанру сольної обробки матеріалом слу-

гували переважно мелодії популярних романсових, жартівливих, ліричних 
пісень. Їх було опубліковано в збірках «Собрание малороссийских народных 
песен» у двох частинах (1860, 1861) А. Єдлічки, «Пісні, думки і шумки русь-
кого народу на Поділлі, Україні і в Малоросії…» (1861, 1862) А. Коціпінсько-
го, «Васильківський соловей…» (1864) С. Карпенка, «Двісті українських пі-
сень» (1866) Марка Вовчка в гармонізації Е. Мертке7.

Уміщений у цих збірках матеріал віддзеркалює музичний побут епохи, 
характеризує рівень розвитку мистецьких смаків переважно міського насе-
лення й змальовує досить виразну картину формування важливих стильових 
прикмет української професійної музики.

«Собрание малороссийских народных песен» А. Єдлічки, за винятком 
кількох хорових номерів, містить обробки народних мелодій для голосу 
в супроводі фортепіано (загалом сто зразків). Це пісні переважно ліричного 
настрою, що за стилем близькі до романсу або пісні-романсу. Серед них є й 
такі, що їх співали в українських вертепних п’єсах, народних операх («Ой під 
вишнею», «Віють вітри», «Чого вода каламутна» тощо). В обробках відчутне 
бажання автора вслухатися в мелодії пісень і подати до них супровід, що від-

5 Записки о Южной Руси. — СПб., 1857. — T. 2. — С. 211.
6 Там само.
7 В «Історії української дожовтневої музики» за загальною редакцією О. Я. Шре-

єр-Ткаченко (К., 1969) на сторінці 137 подано помилкову дату — 1858 рік.

Обкладинка збірника українських пісень, 
зібраних Марком Вовчком
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значався б різноманітністю фактури. 
Подеколи упорядникові вдавалося 
досягти стильової єдності мелодії та 
фортепіанного супроводу (за типом 
обраної фактури або акордової послі-
довності), хоча інколи відчувається 
несумісність народного першоджере-
ла й авторської гармонізації.

Музичні уявлення А. Єдлічки ба -
зувалися переважно на принципах 
творчих здобутків західно євро пей-
ських композиторів. Звід си — власти -
ві класичному стилеві прийоми ка-
дансування, ла до то нальні відхи лен-
ня, типи фі гура цій, яким у загаль-
ній архітектоніці обробок надається 
важлива роль. Характер художнього 
мислення А. Єдлічки значною мірою 
зумовив особливості засвоєння рис 
народної музичної мови, але вони 
не відзначаються глибиною і вияв-
ляються насамперед у відступах від 
поширеного застосування акордів 
домінантової групи в гармонічному мінорі (часто вживається, наприклад, D 
як квінта, без терції), у використанні співзвуч та окремих мелодичних ходів 
по діатонічному звукоряду, у виборі фактури, позначеної протиставленням 
щільної акордики з тривалим звучанням мелодичного розспіву.

У другій частині обробок А. Єд ліч ки є спроби розкрити характер теми 
засобами варіантно-ва ріаційного розвитку. Творення мелодії вступу й за-
кінчення, побудованих на тематичному матеріалі пісні, а також наповнення 
інструментального супроводу мотивами, інтонаційно пов’язаними з україн-
ською мелодикою, мали позитивну тенденцію. Однак говорити про систему, 
зважаючи лише на окремі моменти у творчій праці А. Єдлічки, не доводиться, 
оскільки вони не становили ще стилістичної норми.

Обробки А. Єдлічки — це переважно гармонізації, де інструментальна 
партія цілком підпорядкована вокальній мелодії та виконує функцію допов-
нення й підтримки партії соліста. Чимало обробок написано в замк неній ку-
плетній формі, а саме: «Була собі Маруся», «В кінці греблі шумлять верби», 
«Ой я чумак нещасливий» та ін. Нескладна акордово-гармонічна фактура до-
помагає виявити художньо-естетичну цінність фольклорної мелодії.

В А. Єдлічки є також зразки обробок, де співу передує фортепіанний вступ, 
а інструментальна партія наближається до пісенного викладу (з лініями-
підголосками). Однак такі вступи, як правило, ще не виконують функції 
ідейно-образного узагальнення. Вони тонально підготовлюють партію співа-
ка й настроюють слухачів на мотив пісні (часто відомої), тому в основі їх зав-
жди лежать початкові фрази народної мелодії, часом намічається й характер 
фактури (її обраний тип нерідко потім панує протягом усієї пісні).

Обкладинка збірника українських пісень, 
зібраних А. Єдлічкою
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Фактура в обробках А. Єдлічки різноманітна — тут і типово романсовий 
або гітарний акомпанемент, і притаманні інструментальним варіаціям фігу-
раційні формули. У пісні «І шумить, і гуде», наприклад, цікаво звучить ши-
роке розташування акордів у поєднанні з остинатним ритмічним рисунком. 
Зі штрихом staccato ці акорди нагадують звучання оркестрово-ансамблевого 
супроводу, що властиве побутовому інструментальному музикуванню.

Від живої практики міського виконавства, а конкретніше — домашнього 
камерного музикування, був залежний ще один характерний тип супроводу, 
притаманний обробкам А. Єдлічки. Ідеться, зокрема, про спроби перенесення 
деяких рис вокального жанру в інструментальну партію, наприклад, дублю-
вання мелодії пісні, поданої в партії правої руки, у двоголосому викладі («Чи 
се ж тая криниченька»). В інших піснях трапляються квартове й квінтове роз-
ходження голосів та рух паралельними терціями. Скажімо, у пісні «Одна гора 
високая» гнучкий середній голос (у фактурі супроводу) фактично становить 
терцієву втору вокалістові. Водночас у кадансовому розділі авторові обробки 
зраджує відчуття стильової єдності — у двох останніх тактах він збивається 
на ущільнену акордову фактуру, подає кадансовий «розчерк»:
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В обробці «Ой спать мені не хочеться» послідовніше застосовано прин-
цип поліфонізації фактури. Тут, крім секстово-терцієвих співзвуч, що ви-
никають унаслідок паралельного ведення середніх голосів, привертає увагу 
утриманий звук сі y верхньому голосі фортепіанної партії, що є домінантою 
в мі-мінорній тональності твору й за своєю функцією виокремленого голо-
су нагадує верхній підголосок (подібний прийом згодом нерідко вживав 
О. Рубець):

Незважаючи на зазначені спроби дотримання принципів народного 
голосо ведення, в А. Єдлічки трапляються типи фігураційної фактури, що 
своєю «нейтральністю» порушують пісенний склад твору. Йому притаманне 
надуживання класичними повними й неповними, як правило, завершеними 
автентичними або складними кадансами. Він використовував окремі при-
йоми («шлейфи» — арпеджіо, додаткові кадансові мотиви), що порушують 
емоційно-образну рівновагу твору та вносять певні стильові суперечності у 
звучання народної мелодії.

А. Єдлічка не торкався пісень із розвиненою ладогармонічною основою 
та перемінною метроритмікою. Народне багатоголосся також не знайшло 
відображення в його композиторській практиці. Обробки міських народних 
пісень та оригінальні пісні-романси з яскраво вираженим українським коло-
ритом (наприклад «Хусточка ж моя») — ось ті жанри, що визначили творче 
обличчя музиканта.

Значну історико-пізнавальну цінність має збірник «Пісні, думки і шумки 
руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії…» видатного польського 
муз ки А. Коціпінсь ко го, виданий у двох варіантах — один із записом лише 
мелодій, другий — у вигляді обробок для голосу з фортепіано (серед них та-
кож є дві хорові розкладки — веснянки «На тобі, Боже, що мені не гоже» та 
жартівливої «Дівка в сінях стояла»).

Уміщений у збірнику пісенний матеріал мав, на думку упорядника, спри-
яти кращому пізнанню життя народу та його історії. «З причин великого роз-
протягу землі, на котрій живуть русини, — писав А. Коціпінський у передмо-
ві, — да ще й із внутрішніх причин, вийшла не тільки зміна мови, але навіть 
співу. [...] На ділі сяя різнота не так дуже велика, щоб русин з позадніпря 
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відрікався мови й пісні своїх рідних 
з наддністря»8.

Декларування цих національ-
них позицій підносить ідейно-
патріотичну цінність збірки. А. Ко ці-
пінсь кий наголошував також на тому, 
що існуючий погляд на українську 
пісню лише як на сумну та сльозли-
ву — помилковий (у його збірнику 
можна побачити пісенні приклади з 
різними відтінками веселості). Ви-
ступив він і проти твердження, ніби 
«на Русі співають тільки селяни, або, 
як кажуть, хлопи»9. У збірнику сві-
домо вміщено обробки численних 
пісень міського походження.

У роботі над гармонізаціями 
народних мелодій А. Коціпінсь-
кий спирався на ті самі позиції, що 
і його сучасники — упорядники 
збірок початку 1860-х pоків. По-
пуляризуючи українську народну 
пісню (це було основним завданням 
усіх аранжувальників), він прагнув 
зблизити народну й професійну му-

зику. А. Коціпінський помітно вирізнявся широтою поглядів серед інших 
аранжувальників, які ставили за мету насамперед поповнити репертуар 
співаків-любителів. Він усвідомлював високу художню цінність україн-
ського фольклору, ознайомлення з яким може сприяти плідному мистець-
кому взаємообміну між народами. Допомагати цьому, на його думку, має 
вдала гармонізація народної мелодії.

Ознайомлення з обробками народних пісень А. Коціпінського лише за 
другим виданням збірки, з виправленнями Г. Ходоровського (1899), не може 
дати повного й точного уявлення про стиль і характер творчої манери мит-
ця10. Обмежившись зауваженнями загального характеру, звернімо увагу на 
деякі особливості гармонізацій А. Коціпінського.

8 Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і въ Малороссий / 
Списані і переложени підъ музику Ант. Коціпіньскомъ. — К., 1862. — С. 5. [У назві 
збережено орфографію видання 1862 року. — Ред.]

9 Там само. — С. 5.
10 У працях з історії української музики й фольклористики автори, висвітлю-

ючи питання про метод обробок А. Коціпінського, не вказують на відсутність нот 
у першому виданні збірки й роблять певні висновки на підставі другого видання. 
Проте беззастережно не варто цього робити, зважаючи на велику хронологічну 
різницю (майже сорок років) і наявність редакторського втручання музиканта-
професіонала, викладача Київського музичного училища при РМТ Г. Ходоров-
ського.

Титульна сторінка видання «Хусточка»
А. Єдлічки 
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Використання септакордів субдомінантової та домінантової функцій, 
гомофонно-гармонічний виклад, де нерідко трапляється рух рівнобіжни-
ми терціями й секстами, зближують творчу манеру А. Коціпінського й 
А. Єдлічки. Водночас варто зауважити, що відчуття ладових особливос-
тей у автора збірника «Пісні, думки і шумки руського народу...» зумов-
лює суміжнощаблеву функціональність, що виявляється не лише в акор-
дових послідовностях, але й у модуляційних зсувах, уживанні співзвуч 
побічних щаблів («Ох я нещасний»). Проте в ході оброблення мелодико-
гармонічного матеріалу не відбувається переінтонування народного на-
співу з метою поглиблення його експресії, виявлення нових смислових 
поворотів тощо. Перепонами в передачі характеру й колориту народної 
пісні нерідко стають переобтяжена гармонічна фігурація, громіздка (на 
зразок церковних хоралів) акордика, яку П. Сокальський влучно порів-
нював зі свинцевими гирями.

До пісень, які обробляли А. Єдлічка й А. Коціпінський, належать і ті, 
що вміщені в збірках «Васильківський соловей...» С. Карпенка11 та «Двіс-
ті українських пісень» Марка Вовчка – Мертке12. Незважаючи на те, що 
автори-упорядники зафіксували пісні, серед яких були варіанти відомих і 
зовсім нові зразки, методи їх гармонізації викликали справедливі нарікан-
ня сучасників.

Народні мелодії у збірці С. Карпенка рясніють не властивими їм вокалі-
зованими руладами, розспівами, затриманнями. Так, віртуозна бравурність 
притаманна пісні «Спать мені не хочеться», у мелодію «Ой ти, дівчино за-
рученая» введено форшлаґи, хроматичні проміжні тони. До невпізнання 
прикрашено наспів пісні «У сусіда хата біла» (у С. Карпенка вона має назву 
«Ганка»). Тут і зайві секвенційні ходи, і не відповідні змісту пощаблеві під-
йоми із затриманням, і арпеджатура, і додані мотиви, близькі «жорстоко-
му романсу». Фактура акомпанементу в обробках С. Карпенка примітивна, 
з характерною почерговістю звучання бас — акорд, інколи з елементами 
звуко наслідування («Ой крикнули каченята»). Свавільне поводження з на-
родною піснею, насаджування культу «малоросійщини» знецінювали збірку 
С. Карпенка. Не дивно, що М. Лисенко, ознайомившись із «Васильківським 
солов’єм...», на власному примірнику нот написав: «Такого шелихвоста чи 
й було де удруге».

Е. Мертке, гармонізуючи зібрані Марком Вовчком мелодії, зробив су-
провід із хоральними, ритмічно спокійними акордами за всіма правилами 
голосо ведення, з модуляційними переходами, закріпленими автентичними 
кадансами, з проміжними й допоміжними хроматизованими ходами. Штуч-
ність поєднання народної пісні з виражальними засобами, що не власниві їй, 
негативно позначилася на творах, уміщених у збірці. Так, мелодія народного 
гімну «Не дивуйтеся» хибує на неточне інтонаційне й метроритмічне відтво-
рення звучання фольклорного зразка. Бажаючи «дотягнути» музичне речення 

11 До альбому ввійшли також пісні зі збірки 1852 року того самого автора «Жаво-
ронок киевских полей», які аранжував І. Мельтцер.

12 У світ вийшов лише перший зошит, який містив двадцять п’ять номерів (див.: 
Киевская старина. — 1893. — Апрель. — С. 58).
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до норм квадратної побудови, автор або ввів додаткові такти (подовжив зву-
чання залігованою нотою), або додав такт із паузою. Логічній акцентуації су-
перечить також підтекстовка вірша.

Особливо впадає в око разюча невідповідність безбарвної, з ознаками 
сентименталізму постлюдії загальновідомому героїко-патріотичному зміс-
тові пісні:

Варто зазначити, що фортепіанні закінчення у Е. Мертке не цікаві навіть 
тоді, коли він прагне пов’язати їх тематично з мелодією пісні («Ой у полі мо-
гила», «Ой мій таточку»).

Здавалося б, принцип розвитку на матеріалі мотивного зерна художньо 
ефективніший, ніж просте повторення пісенної фрази в партії фортепіано, 
як це було, скажімо, в А. Єдлічки. Однак у Е. Мертке відчувається брак ме-
лодичної винахідливості. Секвенційні переходи, які він здебільшого засто-
сував, досить швидко вичерпують свій динамічний заряд, тому фортепіанне 
закінчення має більш формально-композиційний, ніж ідейно-змістовний 
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характер. Лише в деяких піснях відчуття жанрової природи ліричної пісні 
допомогло Е. Мертке передати емоційний тонус, знайти відповідні ладогар-
монічні прийоми. З цього погляду цікавою є пісня «Ой пойду». Мелодія 
її, до речі, дуже близька до Лисенкового солоспіву «Ой одна я, одна». Туга 
за коханим така нестерпна, що дівчина вирішила розпрощатися с життям. 
Вона просить матусю поховати її разом із милим «поруч головами, щоб була 
розмова тихая між нами» та «поставити хрести золотії, щоб сказали люди: 
лежать молодії».

Основа пісні — двотактова фраза, характерна для народних голосінь. 
Діатоніка теми-мелодії, однотипність спадних від квінти до основ ного 
тону мотивів свідчать про давність наспіву. Тенденція до злиття варіантно-
мотивних ланок, що визначають формування мелодичної струк тури пісні, 
знайшла відображення в акомпанементі з його рухливою хвилеподібною 
лінією голосів.

Е. Мертке не зміг наснажити фортепіанну партію драматично-роз по-
від ними моментами (у ній підкреслено елегійно-романсову сферу, жан-
рову природу пісні), однак уловив приховані в пісні ладогармонічні особ-
ливості й використав їх для більш повного й динамічного розгортання 
образу.

Поява тональності натуральної домінанти (мі мінор) у кінці першого ре-
чення, колоритно виявлене коливання мелодичного й гармонічного мінору з 
хроматизацією в середніх голосах (друге речення) та незвична гармонізація 
кінцевої тоніки акордом IV щабля — усе це допомагає виявити різні відтінки 
емоційного стану:
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Розглянуті зразки засвідчили, з одного боку, питому вагу української 
народної пісні в музичному побуті й вияскравлення в окремих авторських 
обробках певних особливостей їх фольклорної природи, а з другого, — згуб-
ний вплив дилетантизму, що гальмував, зокрема, розвиток жанру обробки як 
художньо-мистецького явища.

Однак ці процеси підтвердили суспільний інтерес до вживання в музич-
ному побуті (міському, навіть аристократично-салонному) української на-
родної пісні. І цей інтерес був таким потужним, що навіть відсутність про-
фесіоналів, які б серйозно вивчали українську музику, не могла загальмувати 
інтенсивного розроблення пісенного матеріалу.

Українські фольклористи й письменники, серед яких Марко Вовчок, М. і 
А. Маркевичі, О. Маркович та інші, прагнули шляхом видання збірників із но-
тами, а також у ході концертів, улаштовуваних у Петербурзі й ряді українських 
і російських міст, популяризувати українську пісню в живому звучанні.

Значною постаттю в історії української культури був О. Маркович — зна-
вець народної пісні, який під час запису мелодій не дозволяв собі, як свідчили 
його сучасники, псувати пісню «покращаннями» й скороченнями13. Це, влас-
не, він ознайомив видатного російського композитора О. Сєрова зі своїми за-
писами пісень і заохотив його до праці над обробками народних мелодій14, до 
їх критичного «естетико-технічного розбору».

Стаття О. Сєрова «Музыка южно-русских песен»15 відіграла значну роль 
у тогочасній вітчизняній фольклористиці й позитивно вплинула на розвиток 

13 Киевская старина. — 1893. — Апрель. — С. 58.
14 О. Сєров зробив, крім обробок для голосу з фортепіано, кілька обробок укра-

їнських пісень для хору й оркестру («Ой на річці», «Морозе, Морозенку»), написав 
оркестрові п’єси на українські теми — «Гопак», «Гречаники», «Танець запорожців».

15 Серов А. Музыка южно-русских песен // Основа. — 1861. — № 3, 4.
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жанру обробки народної пісні. До статті О. Сєров подав ряд обробок народних 
мелодій (як ілюстрації відповідних жанрових груп). Композитор був свідомий 
нелегкого творчого завдання, що постало перед ним. «Обговорення музичного 
складу українських пісень, — писав він, — проникнення в їх загальний харак-
тер і в усі подробиці, з погляду музичного, вимагають особливого, спеціаль-
ного знайомства із самими піснями й значного загально музичного розвитку. 
[...] Якщо правильне записування народної мелодії знаками загальноприйнятої 
нотної грамоти... сама по собі справа не зовсім легка, хоча б і для досвідченого 
музиканта, оскільки становить іноді у відтінках інтервалів (чверті тону, як по-
бачимо згодом) і, особливо, у розмірі, у ритмі деякі невідповідності формам за-
хідної музики, італійсько-німецької, на якій ми зросли, то “гармонізація” пісень 
народних — справа ще більш тонка й делікатна»16.

Для О. Сєрова пісня була живою народною мовою, повнокровним мистець-
ким організмом. Тому він, не маючи можливості тривалий час вивчати хоро-
вий спів в Україні, охоче користувався порадами тих, хто добре знав і відчував 
українську пісню. Митець у своєму повідомленні про те, що опрацьовані ним 
наспіви записав О. Маркович, зазначав також, що останній «зі своїм щасливим 
слухом слугував і головною живою перевіркою гармонічної обробки кожної 
окремої пісні»17. Ці суттєві зауваги з «лабораторії» композитора свідчать про 
плідність творчої співпраці російського й українського митців.

О. Сєров прагнув, щоб його обробки були доступні пошановувачам співу. 
Метод, яким користувався композитор у творенні інструментального супро-
воду, відзначався відбором і показом найбільш істотного, об’єктивного, що 
таїть у собі пісня. Для О. Сєрова у фортепіанних вступах важливими були не 
тональне настроювання співака, не суфлерське нагадування мотиву, а переда-
ча характерних мелодичних зворотів, можливо, натиповіших елементів укра-
їнської пісні взагалі. Автор виявив відчуття закономірностей внутрішньої 
побудови пісні — рівноваги мажорного й мінорного нахилів («Побратався со-
кіл»), структурної симетрії («Хата моя рубленая»), тематично-варіаційного 
розвитку зерна мотиву («Ой там на моріжку»).

Принципово важливою була позиція О. Сєрова щодо збереження в оброб-
ці характеру співу, манери виконання. На це мало хто з його попередників, 
та й сучасників, звертав увагу. Тоді як «переливи голосу», характерне «за-
вмирання» кінцевого звука пісні, ледь уловимі форшлаґи до опорного звука 
мелодії надають творові своєрідного колориту. Митець зумів передати в пар-
тії фортепіано деякі прийоми народної вокалізації, специфічні особливості, 
відповідно їх трансформувавши.

Як відомо, стиль народного виконання на хореїчному закінченні вимагає 
співати так, щоб другий ненаголошений склад наче вимовлявся віддихом. 
О. Маркович зазначав, що так співали, наприклад, Т. Шевченко та інші тала-
новиті співаки з народу18. О. Маркович, безперечно, звернув увагу О. Сєрова 

16 Серов А. Н. Музыка южно-русских песен // Серов А. Н. Избранные статьи. — 
M.; Ленинград, I950. — T. 1. — С. 110, 113.

17 Там само. — С. 115.
18 Див. примітку Д. Ревуцького у кн.: Лисенко М. Повна збірка творів. — 

К.; Х.; 1932. — Т. 4. — Вип. 14. — С. 47.
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на цю особливість народної вокалізації. У пісні «Побратався сокіл» компози-
тор у партії фортепіано на другій чверті останнього такту зупинив рух витри-
маною на ферматі чверткою, а на кінцевому ненаголошеному складі в партії 
співака поставив pp:

Щоб надати пісні «Хата моя рубленая» симетрії в музичній побудові заспі-
ву (складається з шести тактів і п’ятитактового двічі повтореного приспіву), 
О. Сєров під час паузи у співі ввів у акомпанемент цілий такт. У коментарях 
він пояснив: «Це рівнозначно ферматі, тобто манері закінчення мелодії, що 
дуже часто трапляється в українських піснях»19. Отже, композитор не просто 
завершив пісню повторенням тоніки в супроводі (до того ж — в унісон, що та-
кож має витоки в стилі народного виконання), але й подав цей такт як логічне 
продовження вокальної мелодії.

Серед обробок О. Сєрова є цікавий варіант пісні «Гей, гук, мати, гук», 
який підкреслює інтонаційну рухливість і особливу гнучкість виконавства 
обдарованих народних співаків-імпровізаторів.

Якщо порівняти варіант Марковича – Сєрова з двома близькими варіан-
тами, які подав М. Лисенко в хорових розкладках, то відзначимо в першому 
багатство мелізмів і розспівів, що надають творові експресії. У Лисенковому 
ж варіанті пісня, якій значно більше відповідає хоровий виклад, стримана й 
епічно-сувора.

Обробка О. Сєрова не відзначається гармонічним багатством — у ній усе по-
будовано на акордах трьох головних функцій. Однак художня її цінність поля-
гає в збереженні провідного значення яскравої мелодії. Аналіз твору засвідчує, 
що композитор свідомо прагнув показати в його інструментальній частині за-
гальні риси образу. Акцентовані арпеджовані акорди у вступі й акомпанементі 
відображають рішучий характер козацької натури. У цьому сенсі цікавими є 
спостереження композитора про типовість мотиву першого такту аналізованої 
пісні, а також про те, що М. Глинка, задумуючи писати симфонію на сюжет 
гоголівського «Тараса Бульби», у темі для першої частини дуже близько підій-
шов до початкового наспіву «Гей, гук, мати, гук»в обробці О. Сєрова:

19 Серов А. Н. Музика южно-русских песен // Серов А. Н. Избранные статьи. — 
Т. 1. — С. 121.

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

283

Здобутки О. Сєрова, які були певним узагальненням важливих твор-
чих тенденцій в опрацюванні народної пісні, стимулювали подальший роз-

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

284

виток засобів, з яких формувалася 
художньо-стильова мовна система, 
викликана ідейно-естетичними кон-
цепціями народності в музиці, тобто 
фольклоризму, що їх виборювали 
в XІX ст. тогочасні композитори як 
Російської імперії, так і західноєвро-
пейських країн.

Питання ладової організації на-
родної пісні, зокрема природи хро-
матики, що виникає не лише як за-
барвлення окремих щаблів, але і як 
прояв ладотональної перемінності, 
у той час тільки починали розробля-
тися. Власний інтонаційно-слуховий 
досвід композиторів та апріорне до-
тримування існуючих теорій були 
інколи недостатніми для реалізації 
творчих задумів щодо оброблення 
народної мелодії. Окремих серйоз-
них прорахунків не уникнули навіть 
професійні музиканти, яким не мож-
на відмовити у знанні й проникли-
вому відчутті української народної 

музики, — О. Рубець і П. Сокальський.
О. Рубець, який активно збирав і гармонізував українські пісні, дотриму-

вався спочатку специфічних щодо ладової природи української пісенності 
позицій про неодмінний діатонізм народних наспівів20. Фольклорист не вва-
жав за необхідне враховувати історичні процеси в розвитку народної пісен-
ності. Насправді ж, якщо в піснях із вузько об’ємним ладом, у зразках пере-
важно обрядових пісень діатоніка не супере чить духові народної музики, а 
відповідна гармонізація О. Рубця надає їй старовинного колориту, то в більш 
інтонаційно розвинених піснях пізнішого походження вже можливі поліла-
дові утворення, півтонове співвідношення ввідного тону тощо, а в такому разі 
музична мова вимагає іншого художнього вирішення.

О. Рубець припустився творчих прорахунків саме тому, що, опинив-
шись у полоні тогочасних ідей, не завж ди зважав на внутрішню організа-
цію конкретного наспіву. Він узяв за постулат теоретичне твердження про 
діатонізм, яке вивели російські композитори М. Балакірев і М. Римський-
Корсаков на підставі творчого дослідження російських пісень, і механічно 
переніс його на обробки.

Досить одіозний російський критик Г. Ларош, не будучи знавцем укра-
їнської народної музики, хвалив у пресі О. Рубця саме за те, що фактично 
було в нього слабким місцем. Тому М. Лисенкові в рефераті «Характеристика 

20 О. Рубець протягом 1870–1872 pоків видав три випуски «Сборника украин-
ских народных песен».

П. Сокальський
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музичних особливостей українських дум і пісень, виконуваних кобзарем Ве-
ресаєм» довелося рішуче виступити проти «суб’єктивного й доктринерського 
стирання її [народної пісні. — Т. Б.] особливостей»21.

Натомість уже в другому й третьому збірниках О. Рубця поряд із деяки-
ми невдалими гармонізаціями є обробки, що відповідають народному стилеві. 
Композитор, відбираючи певне коло прийомів, прагнув не затьмарювати краси 
мелодики громіздкими співзвуччями [хоча в нього трапляються гармонізації 
акордами церковного характеру, що надають пісням не властивого їм похмуро-
го настрою («Ой за горою кам’яною», «Ще сонечко не заходило» та ін.)].

Поширеним прийомом в обробках О. Рубця є дублювання мелодії у верх-
ньому й середньому голосах фортепіанної партії, нерідко на тлі витриманої 
тоніки в басу. У пісні «Ой крикнула лебедонька» композитор досяг у форте-
піанній партії ефекту звучання чоловічого хору в унісон.

Значну формотворчу роль відіграє в гармонізаціях О. Рубця орґанний 
пункт. Особливо вдало застосовано цей прийом в обрядових піснях. Про-
тягнені тонічні звуки у веснянці «На Дунаєчку край бережечку» відтінюють 
хороводну мелодію, підкреслюючи рухливість і красу її гнучкої лінії.

В ігровій веснянковій пісні «Край долини мак» орґанний пункт цемен-
тує дві різнотемпові частини. У першому чотиритакті тетрахордову мелодію 
драматизовано зменшеним тризвуком, що звучить на тлі орґанного пункту 
тонічної квінти. Останній перетворюється в остинатну фігуру, що поєднуєть-
ся у вокальній партії з мотивом «Ой мак чистий, головистий, молодичний, 
молоденький»:

21 Лисенко М. В. Характеристика музичних особливостей українських дум і пі-
сень, виконуваних кобзарем Вересаєм. — К., 1955. — C. 72.
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О. Рубець послідовно дотримувався єдиного структурного принципу — в 
обробках немає інструментального вступу й закінчення, — що зумовлено ху-
дожньою позицією композитора, який прагнув до якнайменшого авторського 
втручання в народний твір.

Для розвитку української професійної музики важливим було опрацю-
вання багатьма композиторами системи функціональних зв’язків, що фор-
мувалися насамперед у галузі обробки народних пісень. Певний внесок тут 
зробив і О. Рубець. У нього відзначаємо сприйняття функціо нальності як 
основи гармонічних співвідношень, коли поряд з акордами головних щаблів 
важливого значення набувають співзвуччя побічних. Причім гармонії остан-
ніх не епізодичні, а діють як функціонально важливий чинник єдинотональ-
ної системи, що включає типові для народної пісні змінність устоїв, взаємо-
проникнення ладів тощо.

Композитор широко використовував акордику діатонічних ладів у ка-
дансах, які в нього відзначаються розмаїттям. Аналіз кадансових закінчень 
не засвідчив жодного повторення акордових схем, нема й таких кадансів, що 
побудовані винятково на головних щаблях.

Нерідко трапляються функціональні зміни, коли той самий акорд в одно-
му контексті є співзвуччям домінантової сфери, а в іншому — тонічної. На-
приклад, тризвук і секстакорд ІІІ щабля в пісні «Ой ходила дів чина» містять 
риси домінантової функції. Той самий тризвук III щабля у веснянці «На Ду-
наєчку край бережечку» є у звучанні акорду тонічної зони головної мінорної 
тональності, а в троїцькій «Зав’ю вінки» або пісні «Ой не гаразд, запорож-
ці» — у тій самій функції, але в паралельному мажорі.

Функціональність в обробках О. Рубця не обмежується співзвуччями од-
нієї ладотональності, а тлумачиться ширше — з урахуванням властивостей 
перемінності. Цікаві приклади зміщення устоїв містяться в обробках із тре-
тього випуску — у щедрівці «Понад річкою», яка закінчується домінантовим 
звуком (у ля мінорі) з відповідною гармонізацією, та в чумацькій пісні «Ой 
котилося ясне сонце», де функціонально чіткі широкі акорди вияскравлюють 
перемінність устоїв ре мінору (він з’являється в мелодії то в натуральному, то 
в гармонічному вигляді) та соль дорійського.

Отже, у гармонізаціях О. Рубця, зокрема обрядових пісень, помітне проник-
нення композитора в характер і особливості народнопісенної ладовості. Саме 
над розкриттям ладогармонічного змісту творів він працював найбільше. Мен-
ше вдалося О. Рубцеві збагнути властиві українсь кій пісні структурні елемен-
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ти — асиметричність будови, метроритмічну змінність. [Неточністю метричного 
тактування відзначаються не лише окремі зразки обробок народних пісень, але 
й записи мелодій зі збірки «216 народных украинских напевов» (M., І872).]

На противагу обробкам О. Рубця, стриманим щодо гармонічних і фактур-
них засобів, аранжування П. Сокальського відображають стиль композито-
ра, який дбав про характеристичну визначеність музичного висловлювання, 
оздоблення народного мотиву фортепіанним супроводом.

Хоча збірку «Малороссийские и бе ло рус ские песни...» П. Сокальського 
було видано через двадцять шість років після смерті композитора, автор пра-
цював над нею в 1860-х роках22. Вона містить тридцять три українські, дві 
білоруські пісні та одну російську.

Обробки П. Сокальського посідають осібне місце серед гармонізацій пі-
сень, здійснених українськими мит цями. Своїм професіоналізмом вони знач-
но випередили аранжування А. Єдлічки, С. Карпенка, Е. Мертке. На думку 
П. Сокальського, опрацювання народної пісні є процесом самостійної твор-
чості музиканта, тому до його послуг — широке коло засобів сучасного мис-
тецтва. «Будь-яке перекладення пісні на фортепіано, — писав він у передмові 
до збірки, — є початком процесу перероблення, де виявляються погляд, ко-
ментар музиканта, за допомогою прийомів загальномузичного мистецтва. Це 
пояснення того, як він розуміє цю пісню й де, у чому він бачить її красу; але 
це вже не пісня народу, продукт природи, а наслідування їй, коментар музи-
канта, продукт мистецтва»23.

Це твердження розкриває сутність існуючого в той час серед окремих му-
зикантів погляду на народну пісню як на тематичний матеріал, який треба 
збагачувати різнобарвною гармонізацією, винахідливою фактурою. У цьому 
позиція П. Сокальського суперечила поглядам О. Сєрова, але була близька до 
творчого методу М. Балакірева24.

П. Сокальський підкреслив розмаїту жанрову природу народних пісень, 
представивши обрядові (колядки, веснянки), ліричні, чумацькі, козаць-
кі. Пісню «З-за чорного лісу, з зеленого гаю» він подав із жанровим визна-
ченням «дума», однак це не дума, оскільки вона позбавлена речитативно-
декламаційного характеру розгортання мелодії, а також записана в розмірі 
6/8, не притаманному ні українській думі, ні історичній пісні.

У деяких обробках пісень композитор робив фортепіанний супровід у 
вигляді гармонічної підтримки, наприклад, у колядці «Ой рано, рано кури 
запіли» (записано від Т. Костомарової — матері відомого історика). У варі-
анті тієї самої колядки (з Волині) привертає увагу поліфонізація фактури 
з помітною самостійністю трьох голосів. Показовою щодо методу обробки 

22 Уточнити дату пощастило з нотаток у записній книжці П. Сокальського, зро-
блених автором 1865 року [зберігається в НБУВ (ф. І, оп. 13 413, арк. 3)].

23 Малороссийские и белорусские песни, собранные П. П. Сокальским. — 
[СПб.], 1903. — С. 8.

24 Спільні риси творчої платформи М. Балакірева й П. Сокальського пояснюють 
красномовний факт, що під час підготовки збірки до видання друзі останнього звер-
нулися за допомогою саме до російського композитора. М. Балакірев не тільки ви-
явив інтерес до спадщини покійного українського музиканта, але й надав конкретну 
допомогу видавцям — переглянув і зробив виправлення в пісенних зразках.
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П. Сокальського є веснянка «Гей, гей, я молодець». Автор ніби навмисно не 
будує ритурнелів на мотивах народної мелодії. У чотиритактовому вступі він 
подав характерну остинатну фігуру, що лягла в основу першої частини пісні:

Натомість у другій половині твору композитор використав інший тип 
руху — жвавий, моторний. Подібно до вступу, закінчення теж тематично не 
пов’язане з мелодією пісні, а є логічним завершенням розвитку музичної дум-
ки супроводу.

Позитивним у роботі П. Сокальського над народною піснею є те, що він не 
обмежувався гармонізацією одного куплету пісні, а розкривав образний зміст 
за допомогою варіаційних змін або за принципом об’єднання тематичних ла-
нок у побудову сюїтного типу — віночок.

Різним підходом щодо опрацювання народної мелодії відзначаються, на-
приклад, відома жартівлива пісня «Про Гриця» й веснянка, уміщена в збірці 
№ 4. Народну мелодію в обробці пісні «Гриць мене, моя мати» композитор 
ніби відвів на другий план. Вагомою стає інструментальна партія, що нагадує 
вільну фантазію. Проте віддалений від народного типу виклад надає звучан-
ню стильової строкатості:
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І це не поодинокий випадок, коли, опрацьовуючи пісню (тут жар тів ли-
во-танцювального характеру) П. Сокальський не зміг переосмислити засобів 
професійної музики в дусі народнопісенних принципів.

Ближчий до народного стиль у веснянці № 4. Твір складається з п’яти 
музичних розділів, а по суті — з ряду короткомотивних пісень: «А в кривого 
танця», «Орел поле ізорав», «Чи диво», «Поїхала жінка» та «Огірки, жовтя-
ки». Подібно до того, як під час народних ігор мелодії веснянок сплітаються 
в єдине ціле, заховуючи в собі певну драматургію, що виявляється в образно-
му й ритмотемповому контрасті, у П. Сокальського веснянки теж становлять 
певну композицію. Перша й остання пісні-теми звучать уповільнено, поваж-
но. Вони ніби обрамляють три середні «розділи» — пісні з притаманною їм 
рухливістю, дрібною ритмікою.

Для переходу до другої та третьої веснянок композитор написав ко рот кі 
інструментальні сполучники, що є модуляційними ходами, пот ріб ними для 
підкреслення ладотонального контрасту. Першу й другу веснянки скомпоно-
вано за принципом ладового протиставлення: Ля мажор — ля мінор.

У трьох останніх панує сфера Сі-бемоль мажору з підкресленим напів-
устоєм на домінанті (ним, до речі, закінчується твір). Цікаво, що четверта 
веснянка має функцію контрастної середини. До того ж вона в перемінному 
Фа міксолідійському, чия тоніка щодо Сі-бемоль мажору є домінантовим 
центром:
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Твір П. Сокальського є одним із ранніх зразків оригінальної композиції — 
своєрідної циклічної форми в’язанок, що складається з фольк лорних мело-
дій і має певні особливості у втіленні образної, ритмоінтонаційної та ладової 
сфер народного мислення.

Підсумовуючи зроблене упорядниками-аранжувальниками й композито-
рами, авторами сольних обробок, чиї творчі здобутки відображують стадію 
підготовки нових національно-стильових утворень, варто відзначити те по-
зитивне, що мало перспективу розвитку, а саме:

— обробки народної пісні для голосу з фортепіано поступово переростали 
жанрові межі гармонізації, поширеної в умовах домашнього музикування, і 
формувалися в окремий жанр професійної музики;

— вироблялися новаторські принципи оброблення музичного матеріалу з 
огляду на емоційно-образний зміст народної мелодії, жанрові ладогармонічні 
й структурно-метричні особливості народного першоджерела;

— у фортепіанному супроводі, що вирізнявся обмеженістю фактурних різ-
новидів, простотою гармонічної мови (виняток — обробки П. Сокальського), 
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поступово розширювалося коло за-
собів художньої виразності й формо-
творчих прийомів.

Автори обробок, використовую-
чи нормативні акордові схеми, типи 
фігурацій, усталені в професійній 
музиці, почали вводити в загальну 
тканину елементи народнопісенної 
поліфонії, ілюстративної зображаль-
ності, вкраплювали в мелодико-
тематичну тканину фортепіанної 
партії інтонаційні звороти, типові 
для лексики музичного фольклору. 
У  ході історичного поступу жанр 
сольної обробки набув розквіту у 
творчості М. Лисенка. Завдяки та-
лантові, що полягав у чуйному влов-
люванні й швидкому накопиченні-
синтезі музичних вражень, а також 
завдяки загальній культурі — глибо-
кому знанню мови, історії, літерату-
ри, — композитор зміг охопити різно-
манітні жанри фольклору, відчути взаємозв’язок їх образно-семантичних 
елементів, збагнути закономірності народного мелосу, ладогармонії, архітек-
тоніки. Усе це зумовило вироблення народних засад професійної музики, її 
мовно-стильових законів.

М. Лисенко — один із небагатьох у європейському, зокрема слов’янсь-
кому, мистецтві композиторів, які ґрунтовно й наполегливо збирали й 
творчо опрацьовували фольклорний матеріал. Обробленням народних пі-
сень він займався від перших до останніх днів своєї композиторської діяль-
ності. Лише для голосу з фортепіано митець обробив понад триста пісен-
них мелодій. Більшість із них було опубліковано за життя автора (сьомий, 
останній, випуск «Збірника українських народних пісень» вийшов друком 
1911 pоку). Ще до вступу в Лейпцизьку консерваторію (1867) М. Лисенко 
підготував зошит обробок українських народних пісень. Це був результат 
не менш як трирічного активного опрацювання фольклорного матеріалу, 
вивчення музичної та теоретичної літератури. Нагромаджений слуховий 
досвід дозволив йому відібрати багато високохудожніх зразків із народно-
пісенної скарбниці, здійснити певну дослідницьку роботу щодо класифіка-
ції та варіантного порівняння пісень.

Лисенкові обробки виявляють особливості, характерні для розвитку 
цього жанру загалом. З одного боку, композитор використовував метод, за 
яким пісенний матеріал підкорявся гомофонно-гармонічній фактурі в межах 
мажоро-мінорної системи. У М. Ли сен ка він домінував у піснях історичного, 
гімнічного та маршового характеру. З другого боку, дошукуючись вихідних 
ключових позицій творців народних пісень, усвідомлюючи закономірнос-
ті музичної мови народу, М. Лисенко поступово торував шляхи музично-

М. Лисенко
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етнографічного підходу до пісні. Він виробив систему нових прийомів, що 
є наслідком практики — інструментального, сольного та хорового народного 
виконавства.

Глибоке відчуття ладового багатства фольклору дало композиторові 
необмежений простір для різнобарвного поліфункціонального й гармоніч-
ного тлумачення мелодичних структур. З цього погляду Лисенкові обробки 
дають цінний матеріал для спостережень над збагаченням гармонічної мови 
композитора25.

Митець досить широко вживав кварто-квінтові сполучення. Домінанто-
вість з її напругою тяжінь панує не тільки в заключних кадансах, але й відіграє 
головну роль у тональних відхиленнях. Як правило, модуляційні переходи 
відбуваються через D7. Питома вага також DD, трапляються D7 із затрима-
ною квінтою та альтерованими тонами. Нерідко модуляції відбуваються в 
тональності побічних щаблів («Ой крикнула лебедонька» — до IV , «Та бодай 
тая степовая» — до VI).

У пісні «Ой крикнула лебедонька» вартий уваги короткий вступ, в осно-
ву якого покладено перший тритакт мелодії. Концентруючи в цьому розділі 
твору експресію музичного висловлення, автор ніби запропонував власний 
пісенний варіант. Панівний наспів із типово заплачковими інтонаціями зву-
чить загострено драматично, розкриваючи емоційний підтекст пісні, у якій 
мовиться про тяжкі втрати під час козацьких військових походів, про глибокі 
переживання людей, розлучених лихоліттям. Експонуючи пісенну тему, ком-
позитор водночас посилив суб’єктивні елементи образу. Звідси — сконцен-
трованість засобів художньої виразності в невеликому фортепіанному вступі, 
де особливу драматургічну напругу готують «роздрібнені» мелізматичні мо-
тиви й уповільнення руху на ферматі із зупинкою на домінантовому тоні:

25 Докладніше див.: Козаренко О. Феномен національної музичної мови. — Л., 2000.
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Активність авторської думки, відчуття динамічного розгортання кон-
кретної художньої ідеї сприяли створенню М. Лисенком обробок — музич-
них картин, у яких партія фортепіано набирає самостійного значення і стає 
важливим носієм образності. Нові умови побутування народних творів, що 
виходили за межі домашнього музикування й нерідко звучали в публічних 
концертах, значною мірою зумовлювали обраний М. Лисенком тип обробки.

Майстерно виконано, наприклад, обробку пісні «Дощик». Не затушо-
вуючи народного колориту й щирої простоти образу, М. Лисенко засобами 
звукопису змалював яскраву вокально-інструментальну сценку. Скерцозно 
грайливий характер створюють «хореографічно» легкі пасажі, стрибки на 
staccato. Уся тканина рухлива й водночас надзвичайно прозора. У ній прослу-
ховуються кожна фігура, кожна інтонація, що несе й певне образне наванта-
ження, створюючи звукову ілюзію дощових крапель (наприкінці пісні ті самі 
ходи-мотиви, подані в глибоких басах із відповідною агогічною познач кою 
fр, трансформуються у звукозображальне тупотіння миленького, який роз-
сердився).

Варто відзначити оркестровий характер мислення, що дався взнаки в усій 
фактурі обробки, де ніби перекладені на фортепіано флейтові й фаґо тові фра-
зи межують із густим звучанням оркестру. Токатний характер фортепіанного 
вступу, сповнений прозорих гармонічних барв і розмаїтих ритмічних фігур, 
сприяє виявленню формотворчого принципу, визначеного самою пісенною 
темою — наскрізний розвиток варіантно оновлених ритмоінтонацій:
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За тим самим принципом вільної концертної обробки написано пісню 
«Щось у лісі зашуміло». Фортепіанний вступ за характером наближаєть-
ся до романтичної музики з її картинно-програмним розгортанням мате-
ріалу. Остинатна ритмічна фігура в басах, регістрові контрасти надають 
основній мелодії, побудованій на тематичних ланках пісні, дещо втаєм-
ниченого характеру. Однак загалом вступ до пісні є доволі розгорненим. 
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А відсутність інструментального закінчення створює враження «усіче-
ної» форми.

В обробці пісні «Щось у лісі зашуміло» з її яскраво виявленим поетич-
ним паралелізмом образів неспокійної природи й родинного життя компо-
зитор не знайшов засобів для розкриття психологічного напруження дії. Цей 
твір, безперечно, поступається перед «Дощиком». Імовірно, що саме такі 
приклади мав на увазі композитор, коли згодом, у 1890-х pоках, у листі до 
Ф. Колесси самокритично визнавав: «Яко пьяніст, я страшенно надуживав 
проводи фортепьянові до пісні»26. Беззастережне сприйняття цього автор-
ського зауваження, можливо, призвело до думки про хибний принцип ком-
позитора на початку творчого шляху, від якого він потім відмовився. Однак 
для правильного розуміння стильових засад і методів обробок композито-
ра — вільних, концертних — не досить зважати на формально-структурний 
бік твору. Подальший розвиток жанру, якого за традицією не оминав жоден 
український композитор, засвідчив, що концертний тип обробки з розвине-
ною інструментальною партією, з акцентуацією на особистісному відчутті 
образності має такі самі права на власну художню еволюцію, як і обробки, 
де фортепіанний супровід відтінює, підкреслює своєрідність народного на-
співу. Становлення національного стилю в українській класичній музиці — 
це не лише творче засвоєння й відображення закономірностей народної 
музичної системи, але й розуміння філософсько-морального змісту ідей, 
пізнання гуманістичного начала, з яким культура кожного народу входить 
у світове мистецтво.

Усвідомлення художнього сенсу народних шедеврів розкрилося на-
самперед у тих обробках М. Лисенка, де є потужна експресивність автор-
ського висловлення, завдяки якому масштабніше виявляється епічне уза-
галь нення, утверджується позитивний народний ідеал. Такими є історичні 
пісні. В умовах великодержавницької імперської політики збирати й попу-
ляризувати пісні про героїчні подвиги народу було виявом громадянської 
позиції митця. Обробляючи мотиви історичних пісень, які пам’ять поколінь 
зберігала протягом багатьох років, але які, за поодинокими винятками, не 
були зафіксовані, М. Лисенко вдихав у них друге життя, стверджував мо-
гутню творчу силу народу.

Високомистецькі концертні сольні обробки пісень «Максим козак 
Залізняк», «Про Швачку», а також оброблена на тих самих засадах хорова 
пісня-гімн «Гей, не дивуйте», становлять зразки таких творів, де композитор 
розкрив ідею боротьби за волю, правдиво передав народний характер.

Метод оброблення, до якого вдався М. Лисенко в зазначених піснях, ба-
зується на принципі програмності. Елементи зображальності й звукопису 
відіграють таку саму роль у створенні картинності, як це бачимо в обробках 
побутово-жартівливих пісень («Дощик», «Щось у лісі зашуміло»). Однак їх 
подібність цим і обмежується. У піснях історичного циклу активні, мужні 
мотиви динамізують форму, викликаючи до життя нові тематичні побудови, 
що взаємодіють із головною мелодією-темою.

26 Лист М. Лисенка до Ф. М. Колесси від 17 травня 1896 року // Лисенко М. Листи 
/ Упоряд. Р. М. Скорульської. — К., 2004. — С. 263.
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Значну частину художнього завдання бере на себе розвинена фортепі-
анна партія. Завдяки відносній самостійності інструментальний вступ і за-
кінчення поєднують у собі риси експозиційності й динамічної репризності. 
Унаслідок цього відбувається перехід від простої форми — періоду або пари 
періодів, — у якій складено пісню, до тричастинної композиції, де серед-
ня частина — строфа народної пісні. Варто наголосити, що ця тричастин-
ність істотно різниться від усталеної в інструментальній музиці структури. 
Середня частина в обробках М. Лисенка становить центральний розділ 
форми насамперед за емоційно-образною вагомістю. Адже це завжди во-
кальний розділ, де музична думка розвивається в поєднанні зі словом, що 
акумулює смислову силу твору. Фортепіанний супровід таких розділів 
фактурно різниться — стає гранично скромним, лаконічним, не виходить за 
межі гармонічної підтримки співака. Прикладом вільної обробки-фантазії 
є пісня «Максим козак Залізняк». Вокальна партія записана в М. Лисенка 
для соліста, хоч авторське позначення про те, що пісня гуртова, вказує на 
можливість її виконання хором в унісон.

Фортепіанний вступ — перший розділ композиції — побудовано на 
темі, що поєднує фанфарні мотиви й мелодико-акордові співзвуччя. Ін-
тонаційний зв’язок із пісенною темою простежується лише в основі ме-
лодії. Динамізації звучання, що має передати ходу кінноти гайдамацького 
війська, допомагає обраний композитором виклад, зокрема остинато, що 
будується на домінантовому орґанному пункті з характерним форшлаґом 
хроматизованого IV шабля, а потім — на мелодичній фігурі, тематично 
позв’язаній із піснею:

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

297

У наведених прикладах бас активно взаємодіє з темою. Його мелодизація 
набирає ще більшої сили в постлюдії — динамізованій репризі композиції. 
Повне проведення пісенної теми в октавно-акордовому викладі сприймаєть-
ся як ідейно значуще утвердження головного образу.

Варто вказати на художньо-конструктивну роль орґанного пункту й остина-
то, побудованих на тоніці. На відміну від першого розділу, де виділяється домі-
нантовий центр, тонікальність третього надає всьому попередньому розвиткові 
функції переходу від емоційної напруги до усталеності. Підкреслення тоніки, як 
відомо, не викликає значних динамічних нагнітань. М. Лисенко використав при-
йом тонічного остинато, аби поступово шляхом монотонного повторення однієї 
мотивної ланки створити ілюзію віддалення війська. Домінантово-тонічна арка, 
що виникає між розділами, сприяє архітектонічній цілісності твору.

Як і в обробці «Максим козак Залізняк», композитор у пісні «Про Швач-
ку» застосував прийом остинато (цього разу ритмічного), що відіграє важли-
ву драматургічну роль у творі.

Отже, вихідна позиція, якої М. Лисенко дотримувався в обробках і гармоніза-
ціях, — це тлумачення мелодії пісні як образно-тематичного центру єдиної худож-
ньої композиції. Відштовхуючись від народної піс ні, композитор подавав цілісну 
концепцію, де авторське «я» проявля ло ся яскраво та стійко. В інструментальних 
вступах і закінченнях нерідко важливу роль відіграють ліричні відступи — своє-
рідні інтерлюдії, — у яких втілено мотиви роздумів, філософського або жанрово-
характеристичного узагальнення. Звідси — формування тематизму, інтонаційно 
пов’язаного з народним першоджерелом, але достатньо са мо стій ного, щоби пере-
дати авторську позицію в розкритті емоційно-образного тонусу пісні.

Принцип творення нової теми-образу частково виявився, коли композитор у 
вступі подав дещо змінений пісенний варіант («Ой крикнула лебедонька»). Більш 
повно він розкрився в Лисенкових сольних вільних обробках-фантазіях, а також 
у деяких хорових аранжуваннях. Згодом цей принцип творчо розвинули О. Ко-
шиць в акапельних обробках і Л. Ревуцький в обробках для голосу з фортепіано, 
сміливо поєднуючи народну тему з власною, часом контрастною за характером.

Сам М. Лисенко, однак, не пішов шляхом обробок із вільним розвит ком 
музичного матеріалу. Від 1870-х років він прагнув до етнографічо точного до-
тримання пісенного характеру в ході оброблення.

У листі до Ф. Колесси від 17 травня 1896 року композитор зазначав, що він 
згодом свідомо змінював власні засоби гармонізації. Вказуючи на свою обізнаність 
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із російськими й польськими фольк-
лористичними працями (додамо, що 
він цікавився також гармонізаціями 
й записами народних пісень чеських, 
сербських, моравських, хорватських   
фольклористів), М. Лисенко окремо на-
голошував на творчому використанні 
досвіду відомих російських фолькло-
ристів і композиторів. «Знайомість моя 
з вислідами у тій сфері над російськими 
піснями (Мельгунова, Пальчикова, Ба-
лакірєва) помогла мені критеріум той 
[щоби в ході оброблення не втрачалася, 
за його висловлюванням, “краса самого 
мотиву народного.” — Т. Б.] перевести до 
себе, на Вкраїну, — писав композитор. — 
Я від того нічого не згубив, лишень дум-
ками покористувавсь і зоставсь у себе 
дома, на своєму рідному кгрунті»27.

Лисенкові сольні обробки, почи-
наючи від третього й до останнього 
збірника, репрезентують нові тенден-
ції в розвитку жанру. Усі гармонізації 
зрілого періоду становлять, за окре-
мими винятками (зокрема куплетно-

ва ріаційної форми), стереотипні за ком по зи ційними ознаками побудови — зі 
вступом і закінченням (останнє нерідко відсутнє). Композитор цілком відмо-
вився від вільних обробок-фантазій. Зате пишно розквітла палітра його барв, 
якими митець користувався для передачі всіх відтінків краси народного наспі-
ву. Філігранна обробка деталей, розкриття емоційно-образних потенцій, що 
заховувала в собі народна пісня, вражали Лисенкових сучасників. Виявлення 
оригінальних властивостей народнопісенного матеріалу (суміжнощаблевість, 
прихована імітаційність, терцієві та кварто-квінтові гармонії), широке вико-
ристання перегармонізацій, різних поліфонічних оточень, комплементарного 
ритму, сміливе поєднання мелодичних зв’язків акордів із функціональною 
динамікою мажоро-мінорної сфери — усе це свідчило про органічний синтез 
специфічно народного з елементами різних музичних систем, якими трива-
лий час користувалися професійні митці. На противагу тим, хто вчував у на-
родному співі хаос звуків і музичну безграмотність неосвіченого «мужика» 
(про це з обуренням згодом писала відома російська фольклористка, запи-
сувачка українських пісень Є. Ліньова28), М. Лисенко підносив незвичні для 

27 Лист М. Лисенка до Ф. М. Колесси від 17 травня 1896 року // Лисенко М. Лис-
ти. — С. 263.

28 Дивімося, наприклад, передмову Є Ліньової до збірки «Опыт записи фонографом 
украинских народных песен. Из музыкально-этнографической поездки в Полтавскую губ. 
в 1903» (М., 1905). У ній авторка критикувала «деяких малоросів-інтелігентів» за невігла-
ство і водночас характеризувала народний стиль як «фантастичну гармонію природи».

Обкладинка збірника обробок 
українських пісень для голосу 

із супроводом фортепіано 
М. Лисенка (перший випуск) 
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європейського мислення, але типові для народної музики, виражальні при-
йоми до рангу нормативних у системі професійних художніх засобів.

У збірниках середнього періоду творчості композитор, як і в перших двох 
випусках, дбав про різноманітну тематику й усебічне жанрове охоплення. 
Він подав обробки історичних (переважно з козацького циклу), чумацьких, 
бурлацьких, жартівливих та побутових (про горе, кохання, родинне життя) 
пісень. У третьому випуску окремо виділено рубрику «Міщанські, реміс-
ницькі пісні», представлену піснею «Про Купер’яна». Четвертий випуск 
містить п’ять пісень із західноукраїнського регіону, які композитор записав 
від І. Франка (серед них два варіанти пісні про народного ватажка опришків 
Олексу Довбуша).

Продовжив композитор розпочате ще в другому випуску введення пісень 
про соціальну нерівність і панську кривду29. Дошкульну, з яскраво вираже-
ною антисамодержавною тенденцією пісню «Благодарим нашому цареві» та 
спрямовані проти свавілля багатіїв «Вчора була суботонька», «У неділю уно-
чі» було вміщено в сьомому випуску «Українських народних пісень».

Праця над піснями лірико-драматичного спрямування з багатою мелоди-
кою, що виявляється в русі характерних інтервалів і внутрішній динаміці мо-
тивних побудов, об’єднаних наскрізним розвитком емоційної ідеї, спонукала 
композитора до використання в сольних обробках різноманітних прийомів 
підголосково-поліфонічного письма з притаманною йому мелодичною роз-
кутістю й самостійністю голосів, що приводить до створення надзвичайно 
різнобарвної тканини. М. Лисенко переосмислив мелодико-підголосковий 
тип викладу багатоголосих пісень. Перенесені ним у фортепіанну фактуру 
принципи народного багатоголосся в сольних обробках відкривали можли-
вості для більш глибоких і багатовимірних образних узагальнень, закладали 
нові формотворчі основи.

У третьому й четвертому випусках «Збірника…» поряд із піснями соці-
ального звучання було вміщено чимало ліричних зразків (здебільшого се-
лянського походження) зі складною ладогармонічною організацією, з мело-
дикою, щедрою на мелізматику й метроритміку.

До четвертого випуску ввійшли пісні, що їх М. Лисенко занотував з голосу 
І. Франка, який, за словами композитора, знав силу-силенну пісень та інших 
зразків музично-поетичного фольклору. Там також уміщено цікаві наспіви, 
записані від М. Загорської з Чернігівщини та Г. Іщенко з Харківщини. В їх об-
робці виразніше застосовано поліфонізацію музичної тканини з характерною 
мелодизацією голосів у партії фортепіано. Так, пісні «Ой ти, місяцю-зоре» 
властиве поступове розгортання мелодії, що є ніби вивільненою енергією по-
етичного образу з його художніми паралелями, акцентуванням основної лі-
ричної ідеї твору.

Варіантно-інтонаційні переходи від однієї тематичної ланки до іншої ство-
рюють гнучку лінію, до якої М. Лисенко приєднав фортепіанний супровід, 
що вирізняється густим підголосковим мереживом і наспівною фактурою:

29 У другому випуску «Українських народних пісень» такими зразками є «Та не 
спав я нічку» й «Та поза садом, виноградом». До речі, це перші зафіксовані пісні на 
соціальну тематику в історії української музичної фольклористики.
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Як засвідчує нотний приклад, композитор підтримав вокальну лінію дво-
голоссям у фортепіанній партії, що йде переважно терцієвими ходами, часом 
розширюючись до секстових, квінтових та октавних сполук. Проте характер 
викладу недовго залишається стабільним. Уже в третьому такті «режисуру» 
змінює яскравий мелодичний голос у партії фортепіано, що починається з 
виразної синкопи. Його самостійність виявляється не лише в тому, що він 
проходить у верхньому регістрі, у напрямку, протилежному останній темі. 
Головна його функція — показати в надрах панівного Ля мажору новий мік-
солідійський лад, у якому звучатиме потім друга половина пісні. Цей вираз-
ний мелодичний підголосок є ніщо інше, як проведена в пощаблевій послі-
довності міксолідійська гама.

З витонченим відчуттям конструктивних пропорцій М. Лисенко в неве-
ликій дев’ятитактовій пісні зумів досягти значного розширення мелодичної 
фрази, яка починається ще з першої половини твору. Автор перевів ущіль-
нену фактуру до широкодіапазонного розташування голосів, перейшов від 
триголосся до чотириголосого розгалуження. У кульмінації твору знову 
з’являється змінена синкопована тема. Цікавим контрапунктом до головної 
пісенної мелодії проходить вона в одночасному ритмічному поєднанні з дво-
ма верхніми голосами в партії фортепіано. Утворюються фактурні звукові 
потоки, що рухаються назустріч. Функція такого підголоска — розширення 
елементів руху.

Отже, для досягнення максимального розгортання емоційного стану ком-
позитор удався саме до поліфонічно-лінеарних прийомів. Це цілком виправ-
дано, бо за умов натуральноладової гармонії з пануванням суміжнощаблевих 
зв’язків у творі (рух паралельними акордами в сьомому такті або заключний 
каданс із послідовністю ІІ34 – І, коли відсутня домінантова конфліктність і 
«приглушено» динаміку співзвуч) мелодизація тканини є найефективнішим 
способом розкриття художнього образу.

У ході вироблення й становлення нових форм взаємодії голосів М. Ли-
сенко, зберігаючи органічну єдність структури, нерідко вводив нові, функ-
ціонально важливі мелодичні послідовності. Будучи похідними варіантами 
теми, вони набирають у творі самостійного значення та сприяють поліфоніч-
ному зв’язку між окремими голосами протягом усієї композиції. Це ілюструє 
обробка «Ой горе тій чайці», уміщена в третьому випуску. Відому пісню, що 
була зафіксована у XVIII ст. і на друкована в багатьох збірниках (принагідно 
зауважимо, що її запис також є в М. Мусоргського), подано в новому цікаво-
му варіанті.

Наспів Лисенкової обробки відрізняється розгорненою строфічною бу-
довою з варіаційним повторенням фраз (на відміну від мелодії «Чайки», 
на друкованої М. Маркевичем у збірці «Южно-руські пісні з голосами», та 
близького до неї запису М. Мусоргського, де спостерігаємо точне повторю-
вання поспівок). Характерними є також «схлипування» форшлаґів і пере-
мінний розмір, що не сковує музичної думки, а навпаки, допомагає передати 
відчай згорьованої матері-козачки, яка втратила своїх дітей.

Фортепіанний вступ М. Лисенко побудував на виокремлених мотивах 
пісні, скомпонованих у мелодію-тему, яка сприймається важливою ідейно-
змістовою тезою:
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Для більшої виразності головних узагальнених інтонацій композитор 
удався до одного з прийомів контрапунктичної техніки — запис мелодії з про-
тилежним рухом (так званим розхідним). Мотив протискладення в басовому 
голосі ніби випереджає заплачкову фразу, що з’являється у вигляді неточної 
імітації в наступних тактах. Варто зауважити, що цей мотив — похідний від 
мелодії заспіву.

Однак для надання композиції більшої інтонаційної об’ємності й кон-
структивної чіткості автор не обмежився одноразовим показом наспівно 
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пластичного контрапункту. Останній для нього не є просто вдало знайде-
ною деталлю. Витворена композитором мелодична фігура стає своєрідним 
лейтмотивом, що проходить і в середньому голосі, і в октавно подвоєному 
басі та перетрансформовано звучить (разом із вокальною партією) драма-
тично схвильованим закінченням в останніх чотирьох тактах пісні. Подібне 
виокремлення мелодичних ліній спостерігаємо і в інших обробках, зокрема 
картинно-зображального змісту. Це свідчить про єдині творчі засади компо-
зитора, про перенесення типових прикмет поліфонії на форми з гомофонно-
гармонічним розвитком думки.

Даючи характеристику найбільш новаторським гармонізаціям пісень 
М. Лисенка, варто зупинитися на своєрідній обробці пісні «Про Купер’яна», 
що є зразком куплетно-варіаційного циклу. Дотепна ко міч но-жанрова сценка 
передає деякі привабливі моменти із цехового побуту ремісників-братчиків — 
слюсарів, музик, шевчиків, крамарів та інших «непростих людей», яких очо-
лює «Купер’ян цехмейстер над соломою»:

Мелодія пісні з досить яскраво вираженими рисами двочастинної реприз-
ної форми, з чіткою означеністю кадансових закінчень ніби включається в 
потік динамічного розгортання музичної думки. П’ятичастинна композиція 
одночасно формується в тричастинну структуру, де перший куплет — і тема 
для варіацій, і вступ до простої тричастинності. Композитор удалими фак-
турними й ладогармонічними засобами в партії фортепіано розкрив веселий 
характер і лагідний настрій гонорової «чесної компанії», який, однак, блиска-
вично зникає з появою «цехмейстерової» дружини.

М. Лисенко широко використав різноманітні прийоми перегармонізації, 
ладофункціональних «переключень», колористику альтерованих акордів. 
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Наприклад, для передачі іронії на словах «Купер’ян — цехмейстер над соло-
мою» автор застосував не властиві народній гармонії послідовності І7

7, IV6
#3, 

субдомінантовий секстакорд ужив за однойменним мінором, а в кінці замість 
мажорної тоніки ввів гармонію паралельного мінору. У четвертій варіації 
замість тонічного основного акорду (Фа мажор) — збільшений тризвук, що 
утворився внаслідок альтерації квінтового тону й відхилення до VI щабля. 
На кульмінаційних словах «Ось мамуся йде — всім біда буде» фа-мажорна 
гармонія переходить у септакорд із пониженою квінтою і септимою, який 
варто розглядати як альтеровану побічну домінанту до IV щабля.

Отже, збільшення кількості альтерованих акордів було пов’я зане з необ-
хідністю підсилення динаміки образного розвитку. Композитор використав 
традиційну для народної пісні куплетність і надав варіаціям завершеної ці-
лісності шляхом укрупнення розділів (в обробках раннього періоду також не-
рідко траплялася тричастинність).

Притаманні аранжуванням М. Лисенка формотворчі моменти свідчать про 
принципово важливе, новаторське для того часу переосмислення народних еле-
ментів і давньокласичних структур. У Лисенкових зразках сольних обробок на-
родний наспів — істотний, але не єдиний образний центр. Завдяки активному 
введенню нового музичного матеріалу, що містить авторську думку, фольклорна 
тема в його обробках нерідко набирає широкого змістового узагальнення.

Настанова композитора щодо використання гармоній, які б відповіда-
ли «духу і звуковому матеріалу самої пісні», чутливість до її ладових «по-
воротів» та до вивіреної ритміки, якій М. Лисенко надавав «всеоб’ємного 
значення», були породжені правдивим, науково виваженим етнографізмом. 
Поставивши вивчення музичного фольклору на міцні історичні підвалини, 
композитор відкрив шлях до активного пізнання творчості народу й пошуків 
нових принципів опрацювання її зразків.

Водночас бажання максимально зберегти чистоту народнопісенного архе-
типу позначилося на свідомих обмеженнях композиторського опрацювання 
ряду обробок, зокрема суто структурного плану. Звідси, наприклад, застере-
ження щодо обробки «Купер’яна», а також думка про недоцільність уміщен-
ня цієї обробки в збірнику народних пісень (про це композитор писав у листі 
до редакції газети «Зоря» від 6 квітня 1882 pоку). Гадаємо, що ця позиція 
була історично виправданою.

Творчий досвід М. Лисенка цікавив фольклористів Росії, Чехії, Болгарії, 
Сербії та інших слов’янських і неслов’янських країн. О. Сєров у статті «Соби-
ратели и гармонизаторы русских песен»30, не торкаючись обробок українських 
пісень, радив тим, хто «хоче ознайомитися з характером українських народних 
мелодій», збірку М. Лисенка, яка вийшла 1868 року. Знаменні слова, якими ро-
сійський критик і композитор закінчив розвідку: «Народна пісня, як велико-
російська, так і українська, для музичної обробки становить багате, ще незо-
ране поле. Мислячий музикант знайде тут невичерпний скарб для своєї праці 
й натхнення»31. Г. Ларош у статті-рецензії «Два сборника малороссийских 

30 Уперше опубліковано у виданні: Музыкальный сезон. — 1870–1871. — № 13.
31 Серов А. Н. Собиратели и гармонизаторы русских песен // Серов А. Н. Избранные 

статьи. — Т. 1. — С. 108.
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песен» (про збірки М. Лисенка й О. Рубця) зазначав, що Лисенкові збірки, 
«багаті на мелодії, вищої міри оригінальні й нерідко дивовижно красиві», є 
«важливим внеском у скарбницю руської музики»32. Я.-Л. Прохазка — редак-
тор празького журналу «Далібор», який слухав Лисенкові транскрипції під час 
концертного виступу Маестро в Празі, — високо оцінив перші випуски «Збір-
ника українських пісень». У листі до М. Лисенка від 19 жовтня 1873 року він 
писав: «Ваші пісні народні і власні я досить використовую і незабаром Ви одер-
жите “Далібора”, де буде більша про них розправа. Дивую на Ваш хист, через 
який Ви так майстерно натрапили на струну народну — з Ваших тонів бринить 
ота мрійна, героїчна Україна; багато чехів я зворушив ними до дна душі»33. 
Ґрунтовну рецензію на перших два випуски Лисенкових обробок написав 
Ф. Кугач — відомий хорватський учений, у ті часи віце-президент і професор 
Етнографічно-музичного інституту в Аграмі. Опубліковано її було в чеському 
журналі «Hudební listy» (1875, № 7, 8, 9). «Ця цінна праця, — писав він, — напев-
но, зацікавить кожного слов’янського музиканта як важливий сюжет для студії 
слов’янської музики. […] Пан Лисенко вступив на шлях, який визнаємо за єди-
но правильний, який би привів нас до пізнання усіх особ ливостей слов’янської 
музики»34. Критик відзначав в окремих місцях вплив німецької гармонії і жадав 
пояснень щодо симфонічних додатків до пісень, опрацьованих із таким «діаман-
товим супроводом», — «Ой гаю, мій гаю», «Дощик», «Ой чи цвіт чи не цвіт», 
«Ой ішов я вулицею раз, раз», «Коли б мені, господи». Водночас Ф. Кугач почув 
у обробках М. Лисенка засади «слов’янського елементу». «Пан Лисенко за це, — 
писав фольклорист, — заслуговує якнайбільшої похвали»35.

Отже, Лисенкові обробки, що отримали широкий усеслов’янський резо-
нанс, безперечно, відіграли значну роль у подальшому збагаченні музичної 
культури українського та інших слов’янських народів. Загалом розвиток 
жанру обробки для голосу з інструментальним супроводом (фортепіано) у 
другій половині XIX ст. був позначений переходом від простих гармонізацій 
до більш розвинених форм, де відобразилися пошуки нових методів, прийо-
мів та засобів виразності.

Над народною піснею працювали любителі музики, які усвідомлювали  
художнє значення творчості українського народу. Узагальнюючи зроблене 
попередниками, засновник національної композиторської школи в Украї-
ні М. Лисенко започаткував новий етап у галузі обробок. Його гармонізації 
пісенних мелодій підтвердили існування високорозвиненої ладогармонічної 
системи народної музики, здатної в умовах панування мажоро-мінору збага-
тити індивідуальну композиторську мову, вплинути на формування музич-
ного стилю. Вони відіграли значну роль у вихованні художніх смаків тогочас-
ного суспільства, були цінним практичним посібником для тих, хто працював 
над народною піснею. Наукова вагомість збірок українського митця дозволи-
ла їм посісти одне з чільних місць у слов’янській фольклористиці й відіграти 
свою позитивну роль у взаємообміні композиторським досвідом.

32 Ларош Г. Два сборника малороссийских песен // Голос. — 1873. — № 252.
33 Цит. за: Славістичний збірник. — К., 1963. — С. 431.
34 Hudební listy. — 1875. — N  8. — S. 30.
35 Ibid. — N  9. — S. 34.
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СОЛОСПІВИ

В українській музичній культурі ХІХ ст. поряд із хоровим та інструмен-
тальним мистецтвом активно розвивалися сольні вокальні форми музику-
вання, де втілилися філософія життя, прав диве розкриття внутрішнього світу 
людини, громадські події, сприйняті крізь призму поглядів окремої індивіду-
альності. На українському ґрунті ця творчість набула ще й особливого жан-
рового визначення — солоспів. Цим терміном позначилися і спосіб виконан-
ня, і жанрові різновиди (пісня, пісня-романс, романс), і романтично-стильові 
особливості, і форма (переважно періодична або двоперіодична). Близькість 
до ліричної чи драматичної за змістом народної пісні та її художньої природи 
стала мірилом активності побутування й поширення цих творів. Народ утри-
мував у пам’яті найяскравіші мелодії — емоційно щирі, забарвлені в теплі 
тони, з оригінальними поспівками. Їхні витоки могли міститись як у церков-
них піснеспівах (у тому числі псальмах і кантах, зафіксованих у друкованих 
і рукописних збірках XVIII ст.), так і в численних народних мелодіях різних 
жанрів або тих зразках фольклору, що мають риси авторського походження, 
зокрема у творах кобзарів і лірників. Саме вони й стали підґрунтям для на-
родження вокальної творчості нової мистецької доби — романтизму, — яка 
піднесла особистісні цінності людини на високий мистецький рівень.

Важливу роль у цьому процесі творення солоспівів відігравали анонімні 
творці пісень. Це були переважно народні музи́ки — кобзарі, лірники, торба-
ністи. Їхнє мистецтво поступово набувало камерного характеру. Відомі, на-
приклад, імена кобзарів ХVIII ст., яких запрошували до царського двору, — 
Григорій Любисток, Тимофій Білоградський. Цікавим із цього погляду є 
заснування в 1820-х роках у Саврані школи бандуристів і лірників при дворі 
польського магната В.-С. Ржевуського1 та створення гуртка «Польських 

1 В.-С. Ржевуський — мандрівник, орієнталіст, чий родовід, за переказами, походив від 
запорозького козака Петра Ревухи. Засновник гуртка «Нова Запорозька Січ» у Саврані. 
Йому приписують створення «Реквієму» для хору й оркестру (пам’яті Т. Чацького), музи-
ки до пісні про Кармелюка «За Сибіром сонце сходить» та ін. У часи повстання 1830–1831 
років проти Москви командував ескадроном київсько-подільського корпусу польсько-
українських вояків. Загинув від ран, отриманих у бою (докладніше див.: Лазаревский А. 
Очерки, заметки и документы по истории Малороссии. — К., 1898. — C. 104, 105; Ревуць-
кий Д. Козацькі пісні // Козацькі пісні. — К., 1927. — Вип. 2. — С. III, IV).
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українофілів». Його члени — поет Т. Падурра2 та аматор Я. Комарницький — 
скла дали вірші, що розспівувалися на мелодії, наближені до українських 
народних пісень. «Камернізація» мистецтва кобзарів і бандуристів зумовлювала 
відповідний репертуар — на зміну героїчному епосу прийшла романтизація 
старовини, у піснях переважали ліричні й гумористичні мотиви.

В історії солоспіву значну цінність становлять зразки, які подав 
М. Лисенко до статті «Про торбан і музику пісень Відорта». Його записи 
унікальні, оскільки нотних фіксацій репертуару торбаністів більше ніхто не 
залишив. Франц Відорт3, як і його батько Каетан і дід Грегор, був двірським 
рапсодом. М. Лисенко чув його спів та гру ще в 60-х pоках XIX ст., але записи 
здійснив під час другої зустрічі в 1891 році4.

За свідченнями М. Лисенка, репертуар Ф. Відорта переважно складали 
дýмки, невибагливий романс, куплетна пісенька на кшалт «Гандзя», а також 
українські й польські народні пісні «Про Саву Чалого», «Про Кармелюка», 
«Про Гриця», «Їхав козак за Дунай», «У сусіда хата біла», «Co kocham, to 
kocham», «A gdy przyjdzie со do czego» та ін. Пам’ять торбаніста зберегла 
чотири пісні, створені ще його дідом, — «Пісня Відортова», «Подорож 
Вацлава Ржевуського» («Гей, отамане Кирилове!»), «Золота борода» 
(«Злетів орел на Домброву»), «Спів Ревухи» («Гей, виїхав Ревуха»)5. Вони 
викликають інтерес, оскільки позначені деякими характерними елементами 
пісні-романсу. Найкращим твором з-поміж почутого М. Лисенко вважав 
«Спів Ревухи»:

, - - - - - - ,-

- - - - - - - - .-

Цікаво, що записувач назвав його думкою. У даному разі слово «думка» вка-
зує на близькість до українських народних зразків.

2 Т. Падурра — український і польський поет. 1925 року написав українською мо-
вою «бойову» пісню «Рухавка. Пісня козацька». Автор збірок польських (1842, 1844) і 
українських поезій («Співанки українця», 1878), записаних латинкою (докладніше див.: 
Гнатів Т. Т. Падурра — українсько-польський бард 19 ст. // Українська тема у світовій 
культурі: Науковий вісник НМАУ. — К., 2001).

3 Відорти — родина співаків-торбаністів: Грегор, Каетан, Франц.
4 Киевская старина. — 1882. — Т. 36. — Кн. 2. — С. 386.
5 Останні три присвячено В.-С. Ржевуському.
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Можна припустити, що різно-
вид пісенного жанру думка виник 
на межі XVIII–XIX ст. на україн-
ських і польських теренах і означав 
сповнену жалю й туги монологічну 
пісню елегійно-смутного характеру. 
Більшість дослідників підкреслює її 
українське походження. У ХІХ ст. 
збирачі народної творчості Я. Голо-
вацький, В. Залеський, О. Кольберґ 
та інші називали дýмками ліричні 
пісні про нещасливе кохання або 
тяжку селянську долю. Спочатку 
думка існувала як жанр для хат-
нього музикування, хоча її нерідко 
вводили в оперу (Ю. Дамсе, К. Кур-
пінський, С. Монюшко), але з се-
редини XIX ст. вона у виконавстві 
віртуозів-інструменталістів пере-
творилася на концертний жанр (зо-
крема, у Ф. Ліста).

Значного поширення в Україні 
думка набула в маєтках польської 
аристократії та міщанства від 

1820-х років. У Кракові в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. принаймні 
тричі у двох зошитах було видано 86 авторських і народних дýмок (у тому 
числі на вірші Б.-Ю. і С. Залеських, Ф. Карпінського, Ю. Коженьовського, 
М. Конопницької, А. Міцкевича, В. Сирокомлі, Я. Чечота та інших відомих 
польських поетів), які упорядкував О.-М. Жуковський6.

Тобто, виникнувши, імовірно, на Правобережній Україні та Галичині, думка 
невдовзі набула особливого розповсюдження в Наддніпрянській Україні й 
тих регіонах Польщі, що входили до складу Росії та Австрії (згодом — Австро-
Угорщини). Потім її побутування поширилося на чеські,  угорські, литовські 
(ідеться про землі польської людності), етнічно російські землі.

У літературній творчості до цього жанру зверталися західноукраїнський 
поет А. Метлинський, представники так званої української школи в поль-
ській поезії А. Бєльовський, Б.-Ю. Залеський (на його вірші дýмки написа-
ли Ф. Шопен, Л. Семенський, В. Сирокомля, Ю. Словацький та ін.), а також 
Т. Шевченко7. У «Кобзарі» є чотири думки: «Тече вода в синє море», «Вітре 
буйний», «Тяжко, важко в світі жити» і, мабуть, найвідоміша, покладена на 
музику різними авторами «Нащо мені чорні брови»:

6 Dumki polskie na fortepian z podłożonуm tekstem do śpiewu / Opracował Otton 
Mieczysław Żukowski. — Kraków, [б. д.]. — Op. 58. — Z. 1. — C. 1. — Wyd. ІІІ; Op. 62. — 
Z. 2. — C. 2. — Wyd. ІІІ.

7 Знаменитий вірш Т. Шевченка «Заповіт» також у другому виданні було назва-
но «Думка» (див.: Новые стихотворения Пушкина и Шевченки. — Лейпциг, 1859).

Обкладинка збірки 
«Польські думки»
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Нащо мені чорні брови,
Нащо карі очі,
Нащо літа молодії
Веселі дівочі?
Літа мої молодії
Марно пропадають,
Очі плачуть, чорні брови
Од вітру линяють…

Дýмки в музичній творчості — це народні або авторські лірико-елегійні 
пісні, іноді дуже близькі до пісні-романсу, журливо-мрійливого, сентименталь-
но-меланхолійного характеру. Для них загалом притаманні наспівна мело -
дика, невибагливі ритміка й гармонія, помірно повільний темп, гармонічний 
мінор і ладовий паралелізм, здебільшого дво- чи тридольний метр і, як пра-
вило, строфічна куплетна форма. У порівнянні з піснею-романсом думка має 
дещо вужчий діапазон звучання й менш розвинену мелодичну лінію.

Думка як музичний твір може бути не тільки для голосу із супрово-
дом (торбана або фортепіано), але й суто інструментальною (для гітари, 
фортепіа но, віолончелі з фортепіано, для фортепіанних тріо, квартету, квін-
тету, секстету, камерного та симфонічного оркестрів, іноді — із солюючим 
інструментом тощо). Вона може бути також окремим оперним вокальним 
номером.

Розрізняють побутові (аматорські) й концертні (професійні) дýмки. По-
бутовий різновид можна поділити на три типи. Перший — народні й авторські 
лірико-елегійні пісні, переважно такі, що мають літературне походження 
(«Віють вітри», «Ой не ходи, Грицю», «Сонце низенько», «Ой зійди, зійди, 
ти зіронько вечірняя», «Ох я нещасний, що маю діяти», «Кажуть люди, щом 
щаслива», «Зібралися всі бурлаки», «Червоная калинонька», «Нащо мені 
чорні брови», «Карі очі», «Де шлях чорний» та ін). Сюди також відносяться 
пізніші інструментальні та вокальні обробки з невибагливою гармонізацією, 
скажімо, українська «Одна гора високая», записана в польській збірці як 
«Jedna góra ta wysoka»:
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Другий тип побутової дýмки становлять польські лірико-епічні пісні 
на зразок балади, структурно, гармонічно й навіть інтонаційно пов’язані з 
українським фольклором (наприклад, з мелодією «Стояла сосна, палала»):

До третього типу належать такі, що хоч і не мали безпосередньо зв’язків 
з українським мелосом, але їхні тексти були написані на сюжети з життя 
українських селян чи козацтва й нерідко називалися «думка». Поміж них 
трапляються пісні, наближені за характером до козачків, шýмок, польок чи 
навіть мазурок і полонезів («Dumka kochanki»):
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Думку широко залучали у свою вокальну, інструментальну й навіть оперну 
творчість професійні музи́ки, як українські (М. Вербицький, М. Лисенко, 
С. Воробкевич, Д. Бонковський, В. і З. Заремби, М. Завадський та ін.), так і 
зарубіжні композитори (польські — Ф. Шопен, С. Монюшко, К. Ліпінський, 
Ю. Зарембський, Ю. Ельснер та інші; російські — П. Чайковський, М. Балакі-
рев, М. Мусоргський; чеські — А. Дворжак, Л. Яначек, В. Амброc, угорські — 
Ф. Ліст). Тобто, думка була поширена переважно в українській і польській 
музиці, менше — у чеській, російській та угорській8.

Отже, навіть на світську культуру, що здавалося б, далека від фолькло-
ру, значно впливала народномузична стилістика. Про це варто наголосити, 
оскільки для правильного розуміння особливостей становлення й розвитку 
світської вокальної музики надзвичайно важливим було осмислення процесу 
інтонаційних перетворень. Аналіз стильових засад інтонацій, що збагачували 
мелодичну й гармонічну мову, впливали на ладоутворення та структурну ди-
наміку вокальних мелодій, допомагає збагнути шляхи розвитку й кристаліза-
ції певних жанрових ознак.

Новий різновид солоспіву — пісня-романс — виник як розвиток дýмки в 
ході утвердження індивідуалізованих ліричних образів національно-виразної 
мелодики та засвоєння усталеної в західноєвропейській практиці гомофонно-
гармонічної системи музичного мислення.

Ведучи мову про різностильові витоки української пісні-романсу періоду 
кристалізації жанру, варто вказати на проникнення в нього елементів сен-
тименталізму. Вони, наприклад, проступають у творі М. Маркевича «Нащо 
мені чорні брови» («Сирітка») на слова Т. Шевченка. Характерна особли-
вість цього солоспіву, як і схожих із ним, полягає в тому, що його структура, 
незважаючи на примхливі поспівки, не «розпадається», її цементування здій-
снюється чітким метром, танцювальною ритмікою.

Перенесення в мелодику окремих прийомів, властивих інструментальній 
музиці (групето), та елементів аріозного стилю (розспіви-колоратури) роз-
ширювало арсенал виражальних засобів. Ці прийоми використовував, напри-
клад, А. Барцицький у романсах «На небе много звезд прекрасных» на слова 
І. Золотарьова9 і «В’язонька» на слова А. Метлинського.

8 Відомо, що українські дýмки виконував у Києві 1820 року польський скрипаль 
І. Рачинський, а симфонічна увертюра «Мазепа» (ор. 69) А. Совінського починалася 
вступом-думкою.

9 Романс А. Барцицького «На небе много звёзд прекрасных» опублікував «Дам-
ский журнал» (1829, № 3).
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Швидкий процес визрівання й кристалізації професійного романсу за-
вершився в другій половині XIX ст. На цей період припадає формування 
класичних рис українського солоспіву, що вповні проявилося у творчості 
М. Лисенка. Саме в його камерно-вокальних творах музична образність на-
була глибокої типізації та художньої виразності.

Процеси культивування і творення пісенно-романсових форм, поширених 
у міському побуті, майже не властиві художній еволюції М. Лисенка. У той 
час данину пісням романсового характеру, з огляду на виконання їх у домаш-
ніх умовах, віддали майже всі його сучасники, які писали солоспіви або му-
зику до театральних вистав, зосібна М. Вербицький, С. Гулак-Артемовський, 
В. Заремба, О. Рубець, П. Сокальський та ін. Їхня праця знаменувала певний 
стильовий період в українській вокальній музиці.

Рівень розвитку й характер сольних творів, написаних до появи перших 
Лисенкових романсів, засвідчують рукописні твори М. Вербицького, що ді-
йшли до нас у вигляді його автографів у альбомі п’єс для гітари10. Це невели-
кі за розміром солоспіви пісенного або танцювального характеру («Думка», 
«Прогулянка»), написані для голосу із супроводом гітари — досить пошире-
ного, як і цитра, інструменту в умовах домашнього музикування. На солоспі-
вах М. Вербицького позначився вплив побутового романсу, зокрема пісень із 
«Наталки Полтавки» І. Котляревського.

Фольклорна направленість притаманна солоспівам M. Вербицького «От-
дайте мі покой душі», «Думка», «Милий». Перший є відбитком традицій ро-
мантичної поезії. Він сприймається як монолог-сповідь зневіреного в житті 
співця. Для передачі лірично-схвильованого, повитого серпанком скорботи 
настрою композитор удався до залучення різно планових музичних звучань. 
Форма твору — тричастинна. У середній частині, де відчувається близькість 
до аріозного стилю письма, і репризі (по суті, лише тональній), побудованій 
на новому тематичному матеріалі, короткочасне пробудження давніх нездійс-
нених мрій поступається почуттю душевної спустошеності, самотності:

[Allegretto]

- - - - .

- - - - - - .-

Солоспів «Милий» написано на кшталт мелодій із центральних районів 
України. У ньому йдеться про вірність дівчини, яка присягає й по смерті лю-
бити свого коханого. М. Вербицький у найкращих зразках вокальної музики 

10 Альбом, що зберігався в архіві ЛНМА імені М. В. Лисенка, нині передано до 
ЛННБ імені Василя Стефаника. Перші друковані пісні М. Вербицького («Що мали 
сили», «Не плили слізоньки» та ін.) вийшли за назвою «Плач вдовиці» й були опу-
бліковані в музичному додатку до збірки віршів А. Лужецького «Плач вдовиці» (Пе-
ремишль, 1853).
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сміливо використовував деякі мелодико-гармонічні прийоми професійного 
мистецтва й майстерно поєднував їх з інтонаціями, типовими для української  
аматорської пісенно-романсової сфери, зокрема, для старогалицьких пісень.

Однак в історію музичної культури українського народу композитор 
увійшов насамперед як автор хорових творів. Його солоспіви, нечисленні й 
нерівно значні за художньою якістю, не відіграли помітної ролі в становленні 
й поступі українського професійного романсу.

Попередниками М. Лисенка в галузі камерно-вокальної музики можна вва-
жати (з певними застереженнями) С. Гулака-Артемовського й П. Сокальського. 
Незважаючи на те, що з-поміж сольних камерно-вокальних творів С. Гулака-
Артемовського відомо11 лише дві пісні на народні слова — «Стоїть явір над во-
дою» (1858) і «Спать мені не хочеться» (1861)12, — вплив його мистецького до-
робку на сучасників і композиторів наступних поколінь був незаперечним. 

В опері «Запорожець за Дунаєм» та в музиці до «Москаля-чарівника» 
С. Гулак-Артемовський продемонстрував уміння легко писати в пісенно-
романсових формах, де мелодичне начало ґрунтується на фольклорній націо-
нальній основі. Утвердження композитором певних стилістичних законо-
мірностей, підсумковий характер його творчої праці зумовили формування 
нових ознак українського вокального мистецтва.

Тенденція демократизації музичного мистецтва відобразилася в романсах 
 П. Сокальського, які відзначаються образною та жанровою різноманітністю 
(вальс, застольна пісня, балада, східна арія, російська пісня, дума). У біль-
шості солоспівів (їх усього сорок) П. Сокальський в інтерпретації поетич-
них образів наслідував традицію, що встановилася в російській вокальній 
ліриці першої половини XIX ст. Це помітно насамперед у декламаційній 
манері музичного висловлювання, пов’язаній із композицією вірша, його 
ритмічними особливостями.

Жанрова визначеність підказувала не лише певний тип вокальної мело-
ди ки, але й образність гармонії та фактури. Коли композитор звертався 
до віршів тих поетів, які писали в стилістиці, наближеній до народної, — 
О. Кольцова або О. Полежаєва, — він не міг уникнути прямих інтонаційних 
запозичень із російського пісенного фольклору. Наприклад, у «Пісні» («У ме-
ня ль молодца») на слова О. Полежаєва пружність мелодичних інтервалів, 
варіантний розвиток поспівок-ланок сприймаються як типові стилістичні 
ознаки російської пісні.

Своєрідність музичного висловлювання П. Сокальського з притаманним 
йому методом характеристики через жанр помітніша в романсі «Я пью за здо-
ровье твое» на слова М. Грекова. Композитор використав тип застольної пісні 
для розкриття психологічного стану, що наблизило твір до романсів М. Глин-
ки «епікурейського» зразка.

До кола творчих завдань П. Сокальського, який багато працював над опану-
ванням оперного стилю і для якого робота над романсами часом була підготов-

11 Приписуваний С. Гулакові-Артемовському романс «Я говорил тебе» на 
сл. М. Лермонтова досі не знайдено.

12 Обидві як вставні номери виконувались у виставі «Москаль-чарівник» І. Кот-
ляревського.
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чим етапом, входили пошуки живої розмовної інтонації. Результати цих пошу-
ків відобразилися в романсі на слова О. Пушкіна «Воротился ночью мельник», 
створеному на початку 1850-х років. Вони помітні також у вокальних творах 
пізнішого часу. Віддавши данину романтичним настроям, П. Сокальський пі-
шов шляхом поглибленого проникнення в народну музику, що позначилося на 
вокальних композиціях на вірші Л. Глібова й Т. Шевченка. Першим твором 
П. Сокальського, написаним на український текст, був «Малоросійський ро-
манс» («Не так мене правда, як думка зсушила») на поезію Л. Глібова (1861). 
Інтонаційно-стильовим джерелом його стала сфера української міської пісні-
романсу, з її елегійністю, спокійною течією широкоплинної мелодії:

Andante

- ,- - - ,-

- - - - - - .-

Окрему групу у творчості П. Сокальського становлять романси на вірші 
Т. Шевченка — «Утоптала стежечку», «Полюбила молодого козака дівчина» 
(обидва датовано 1862 роком) і «Дума». Уперше музичну інтерпретацію по-
езії Т. Шевченка композитор здійснив під час перебування в Санкт-Петербурзі 
(1861–1863). Зв’язок з епічними жанрами українського фольклору й музичним 
матеріалом міського побутового романсу особливо відчутний у «Думі». В осно-
ві тексту — уривок із другої глави поеми «Катерина» Т. Шевченка в перекладі 
М. Гербеля13, який було вміщено в журналі «Русское слово» (1860, № 9).

Мелодика романсу відзначається стійким типом наспівної, емоційно-
стриманої декламації, характерної для елегії. У розгортанні музичного ма-
теріалу, особливо у фортепіанних епізодах із типовою для кобзарського ви-
конання перéгрою і наслідуванням мотивів, відчутний вплив народних дум. 
Різноманітні метроритмічні, а особливо ладові, плагальні та суміжнощаблеві 
тональні зв’язки надають мелодії виразної характеристичності. Розширюю-
чи форму романсу, зокрема, фортепіанною партією (розгорнена інтродукція, 
перéгри), композитор, однак, не наважився вийти за межі обраної структури. 
Тричастинність романсу не виправдана ні текстом вірша, ні музичною компо-
зицією. Вона сковує плин музичної думки, не відображає розвиток Шевчен-
кового образу, де  яскраво відчувається перехід від роздумів і узагальнення до 
пристрасного пориву й навіть протесту («Затопчу неволю босими ногами!»).

На прикладі «Думи» можна бачити, як звернення до жанрово-стильових 
особ ливостей фольклору розкривало перед митцем можливість збагачення ком-
позиторської техніки, музичної лексики. Проте спроби дати щиру, по-мистецько-
му виразну декламацію, що узгоджується з мовною природою вірша, його смис-
ловими акцентами й емоційними змінами, не були повністю зреалізовані.

13 На друкованих нотах із цензурним дозволом від 17 березня 1881 року ім’я пере-
кладача «заховано» під двома зірочками.
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У солоспівах П. Сокальський свідомо спирався на самобутню народну 
музичну мову, це, власне, зумовлювало формування найважливіших компо-
нентів твору. Але відкрити цей, здавалося б, природний спосіб спілкування 
з широкою аудиторією судилося іншому українському композиторові — 
М. Лиcенку, який уже в перших зразках вокальної лірики продемонстрував 
майстерне поєднання прийомів народної та професійної музики з 
індивідуальним сприйняттям життєвих явищ.

Романси М. Лисенка, які він почав писати в кінці 1860-х pоків після 
тривалої та ґрунтовної роботи над обробками народних пісень, стали етапним 
явищем у подальшому розвитку української камерно-вокальної культури.

Композитор широко використовував тексти своїх сучасників — І. Франка, 
М. Старицького, Лесі Українки, Олександра Олеся, В. Самійленка, 
М. Вороного, Дніпрової Чайки та ін. Його приваблювали також поетичні 
образи Г. Гейне, А. Міцкевича, С. Надсона. Однак саме шевченкіана М. Ли-
сенка стала вершинним явищем в українській музичній культурі.

Музично-звукова основа, на яку спирався М. Лисенко, була широкою та 
різноманітною. Як музикант-професіонал він формувався на творах західно-
європейських композиторів класичного й романтичного спрямування, добре 
знав творчість М. Глинки, П. Чайковського, М. Римського-Корсакова. Мо-
лодий митець, який не мав можливості безпосередньо від якогось педагога 
перейняти традиції української композиторської школи, ставив за мету не 
лише збагатити національний камерно-вокальний репертуар, але й зреалізу-
вати ідейно-художні задуми в нових стильових нормах.

Перші романси композитор написав під час навчання в Лейпцизькій кон-
серваторії — «Туман, туман долиною», «Ой одна я, одна», «Над Дніпровою 
сагою». Вони започаткували монументальний цикл «Музика до “Кобзаря” 
Тараса Шевченка», що складався із солоспівів, ансамблів та хорових творів 
і охоплював сім серій14.

Усього на Шевченкові тексти М. Лисенко написав 54 романси (три з них 
не ввійшли до зазначеного циклу) У них композитор фактично подав пор-
третну галерею простих людей, показав їхній різноманітний душевний стан 
у життєвих конфліктах і соціально-історичних ситуаціях. Звідси — широ-
кий тематичний діапазон солоспівів: від філософського, героїчного, епіко-
драматичного характеру до психологічних музичних замальовок природи, 
побуту. Вибір певного жанрового типу багато в чому залежав від характеру 
віршів, їхньої мовностилістичної стихії — наспівної чи оповідної.

Пісенні вірші композитор інтерпретував переважно у жанрах, наближе-
них до фольклорних («Туман, туман долиною», «Ой стрічечка до стрічечки», 
«Якби мені черевики», «У перетику ходила»). Зокрема, солоспів «У тієї Кате-
рини» — від народної балади, але з унесенням архітектонічних елементів ро-
мантичної стилістики. До тієї самої групи творів наспівного характеру, яким 
М. Лисенко дав своє тлумачення, належать зразки музичних пейзажних за-
мальовок, зокрема «Садок вишневий», «У гаю, гаю вітру немає» та ін.

14 Знайдений в архіві композитора нотний аркуш із чернетковими записами до-
зволяє встановити точну дату початку роботи М. Лисенка над романсами на Шев-
ченкові тексти, а отже, й циклу загалом, — це 17 квітня 1868 року.
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Окреме місце в Лисенковій шевченкіані посідає романс для мецо-сопрано 
«Якби зустрілися ми знову». Написаний у традиціях камерно-романсової 
лірики, він може слугувати прикладом проникливого відтворення в музиці 
інтимних почуттів.

У творах оповідного характеру, де на перший план висунуто загально-
філософські проблеми, вокально-інтонаційне розгортання підкорено пошу-
кові декламації, що відображає не лише емоційні зміни у вірші, але й смис-
ловий підтекст твору. У цій групі солоспівів переважають драматизовані 
форми — ліричний монолог («Ой умер старий батько»), монолог соціально-
філософського звучання («Мені однаково»), монолог-медитація («Чого мені 
тяжко»), романс-арія («Гетьмани, гетьмани»), драматична сцена («Молітесь, 
братія, молітесь»), романс-дума («У неділю вранці рано»).

У «Музиці до “Кобзаря” Тараса Шевченка» М. Лисенко виробив 
художньо-стильові принципи, засновані на прийомах, характерних для кла-
сичної та романтичної музичної лексики, у синтезі з ладовими, ритмоінто-
наційними, формотворчими особливостями українського фольклору. Він 
широко використав у романсах варіантність та імпровізаційність як основні 
засади музико творення, а також нерозривний взаємозв’язок вокальної мело-
дії з ладогармонічною логікою, закоріненою в народній музиці з її діатонікою, 
ладовою мінливістю, перемінними устоями тощо.

Тяжінням до динамізації музичної образності пояснюється принцип «де-
струкції» пісенного стереотипу, здавна застосовуваного в піснях-романсах. 
Так, у романсі «Туман, туман долиною» мелодичне розгортання з типовими 
для протяжних пісень оспівуванням опорних тонів, нанизуванням мотивних 
фігур і піднесенням їх на нову висоту поєднується з внутрішнім розвитком, 
що виявляється в ладовій насиченості, органічному злитті діатонічних ладо-
вих сфер із мажоро-мінором:
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Якщо трансформація певних жанрових прототипів, від яких від-
штовхнувся композитор, дозволила йому передати образний зміст по-
етичного твору в узагальненому плані, то у виразно наспівній мелодиці 
не дуже помітно, що автор ставив за мету вийти з кола кантилени заради 
художньо-переконливої декламації. Подібного інтонаційного зламу вима-
гав, наприклад, сьомий рядок вірша з його запитальними та окличними ре-
ченнями («Де ти? Де ти? Озовися!»). Композитор, не бажаючи, очевидно, 
порушити форми (повторний період), подав ці слова на незмінний 
мотив, від чого було втрачено в музиці дуже важливе психологічне  
напруження.

З більшою драматичною експресією написано другий (за часом написан-
ня) романс «Ой одна я, одна», де М. Лисенко знайшов нові інтонаційні спів-
відношення. У поетичній мініатюрі передано глибоку драму дівчини-сироти, 
приреченої на самотність:

Andante

Andante

p

- , ,- - - - ,-

p
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3

З арсеналу народнопісенних прийомів — не лише мотивно-інтонаційні 
формули (наприклад, заплачковий мотив на початку солоспіву), кадансові 
звороти, ладова основа з м’якими тональними переходами, але й власне ха-
рактер розвитку музичного матеріалу. У творі панує принцип мелодичного 
новотворення, що коріниться в народному варіюванні.

Початкова фраза складається з двох коротких — у діапазоні терції — мо-
тивів, що приховують у собі енергію для розвитку й інтенсивного оновлення. 
Принцип інтонаційного новотворення, що базується на варіантній трансформа-
ції мотивів, зближує романс «Ой одна я, одна» з колисковою «Ой люлі, люлі»:
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За ідейно-образним спрямуванням це поезія соціального звучання — дра-
ма матері-покритки, яка вболіває за майбутнє своєї дитини. У найекспресив-
ніших епізодах широкотеситурна наспівна мелодія наповнюється деклама-
ційними, максимально наближеними до схвильованої мови інтонаціями, що 
з’являються в моменти душевного напруження.

Жанрові прикмети композитор використав дуже заощадливо. Семитактове 
фор тепіанне закінчення романсу «Ой люлі, люлі» з його заколисуючим 
рухом вісі мок у шестидольній пульсації та «розгойдувальним» мотивом у 
мелодії набирає ілюст ративного характеру, надаючи музиці просвітленого, 
заспокійливого настрою.

Працюючи над «Кобзарем», М. Лисенко не зміг оминути складених у на-
роднопісенних ритмах поетичних мініатюр на зразок «Ой стрічечка до стрі-
чечки», «У перетику ходила», «Якби мені черевики», «Утоптала стежечку», 
«Навгороді коло броду» та ін. Романси, написані на ці вірші, становлять окре-
му групу. У них композитор вдався до жанровості як засобу характеристики. 
У музиці романсу «Ой я свого чоловіка» розкрито драму бідної родини, де 
мати з горя стала п’яницею. Майстерно перетворені ритмоінтонаційні особ-
ливості гопака й козачкових мелодій набирають значення виразного чинника 
контрдії та підкреслюють страшну життєву правду.

Художньо закономірним в еволюції митця був перехід від романсів, по-
будованих на розвиткові одного музичного образу, до образно-контрастних 
композицій, де психологічні настрої поглиблено соціальними мотивами. Ово-
лодіння соціально вагомою образністю висувало складну музично-стильову 
проблему, пов’язану з тлумаченням романсу як жанру, здатного відобрази-
ти глибокі філософські узагальнення. Нові перспективи перед українською 
камерно-вокальною музикою відкрилися завдяки творчому засвоєнню досі не 
використаних елементів, властивих насамперед епічним зразкам фольклору.

Спираючись на історичні пісні й думи з їх високорозвиненою системою засобів 
виразності, М. Лисенко першим застосував оригінальні прийоми драматизації му-
зичних образів. У солоспівах «Ой чого ти почорніло», «За думою дума», «Гомоніла 
Україна», «Свято в Чигирині» композитор подав вільний розспів поетичних строф 
у музичних формах наскрізного розвитку, що загалом стало показовою рисою його 
творчого методу.

Своєрідна мелодика історичних дум і пісень у ході інтонаційно-жанрової 
трансформації виявилася цілком «придатним» стильовим компонентом у лі-
ричному контексті романсового жанру. Зв’язок з епосом вплинув на характер 
музики — лірика набрала певної суворості, емоційна схвильованість досягла 
пафосу пасіонарної патетики.

З появою творів М. Лисенка на історичну тематику в українській 
романсовій музиці з’явилися нові жанрово-стильові прикмети. Це на-
самперед трансформація пісенного типу висловлювання в речитативно-
аріозний, часом дуже експресивний, драматизований. Новаторським стало 
утвердження жанрової композиції — романсу-думи, що сприймається роз-
горненою вокально-інструментальною картиною («У неділю вранці рано», 
«За думою дума»).

М. Лисенко в романсах раннього періоду яскраво відтворив фольклорний 
епіко-драматичний стиль із його тенденцією руху неперіодичності до періо-
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дичності, висотно-енергетичною взаємодією речитативних, кантиленних та 
мовних елементів, напругою стійкості й нестійкості тощо15.

Думу невільника з поеми «Сліпий» композитор поклав в основу соло-
співу «У неділю вранці рано». Тут М. Лисенко майстерно використав 
художньо-виражальні елементи, характерні для кобзарських творів. Це 
і варіантні повторення фраз, і рецитації на одному звукові, і низхідні ка-
дансові розспіви, і кличні, суто мовні вигуки-звертання, і орнаментальне 
розцвічення мелодичної лінії, підпорядковане своєрідній ладовій системі, 
і контрастні за манерою вокальної подачі фрази, властиві кобзарському ви-
конавству:

[Poco moderato]

[Poco moderato]

- - -

cresc.

- - ,- - - - - - - -

3

p cresc.

3

- - - - ,

3

3

Поміж вокальних творів, що ввійшли до другої серії «Музики до “Кобза-
ря” Тараса Шевченка», — солоспів «Свято в Чигирині» («Гетьмани, гетьма-
ни»), позначений виразною образністю. Це справжня музично-драматична 
сцена. Роль фортепіанного супроводу така значна, що дозволяє розглядати 
інструментальну партію як художньо рівноправну із сольною. Розвинена 
інтродукція настроює на роздуми, які полонили героя. Водночас вона ніби 
провіщає динаміку ланцюга картин, що вималюються в ході подальшого 
розвитку музичного матеріалу. Вокальна мелодія солоспіву зосереджено 
драматична, величава. Її виразну початкову фразу покладено в основу лейт-

15 Див.: Козаренко О. М. Лисенко як основоположник української національної 
музичної мови: Дис. … канд. мистецтвознавства. — К., 1993.
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мотиву, що згодом став музичним символом патріотичної ідеї в опері «Та-
рас Бульба»:
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Майстер контрасту, М. Лисенко зумів поєднати в порівняно невеликому 
творі два плани — епічний та експресивно-дієвий. У першому епізоді соло-
співу з його психологічним напруженням і мужньою патетикою композитор 
синтезував думні рецитації з мотивами, типовими для оперних героїчних 
арій. Наступний — маршоподібний — епізод сприймається контрастно щодо 
фіналу твору, де панує настрій самозаглиблення (ніби людина від мрій по-
вернулася до дійсності). Варто зазначити, що таке закінчення — з раптовою 
зміною настроїв і немов тимчасовою зупинкою дії — більш властиве оперній 
драматургії.

У солоспівах 1870-х років М. Лисенко пішов шляхом монументалізації 
жанру. Його романcи-монологи відзначаються глибиною музичної думки, 
широким диханням, динамікою розвитку. Піднесений, пристрасний тон на-
дає їм рис поемності. Динамічність у розумінні синтезування й розширеного 
тлумачення структурно-драматургічних принципів фольклорної та акаде-
мічної музики зумовлювала новаторське ставлення композитора до власне 
жанру солоспіву як до вокальної концертної п’єси. Цікавим зразком таких 
творів є солоспів на слова Т. Шевченка «Мені однаково». У спадщині поета 
це один із вражаючих своїм гуманізмом патріотичний вірш. Автор-в’язень, 
перебуваючи в казематі, думає не про себе, а переймається долею Батьків-
щини. У ліричній мініатюрі, цілісної за композицією, досить легко виділити 
чотири розділи, які віддзеркалюють провідну ідею. В основі музичного роз-
витку переважає динамічна тенденція:
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У заключному епізоді композитор драматизує музичний образ, пов’язаний 
із темою Батьківщини. Після п’ятитактового речення (на слова «Мені одна-
ково, чи буде той син молитися, чи ні»), у якому є емоційний спад, почина-
ється нова хвиля розвитку. Невеликий фрагмент, де втілено образи само-
заглиблення й душевного відчуження, поступається епізодові, позначеному 
максимальним напруженням і вибуховістю енергії завдяки акцентованим 
акордам домінантової сфери, поєднанню гармонічних прийомів, властивих 
народній діатоніці й мажоро-мінорній системі.

У пошуках декламаційно-виразної мелодики й нових ладогармонічних за-
сад музики глава української національної композиторської школи йшов од-
ним шляхом із митцями «Могучої кучки», П. Чайковським, композиторами 
західнослов’янського світу. Цей мелодико-декламаційний принцип, за яким 
здійснюється розкриття романтичного музичного образу, знайшов подальше 
застосування, зокрема, у вокальних творах М. Лисенка на слова Г. Гейне в 
перекладі Лесі Українки й M. Славинського. Дванадцять романсів і два дуети 
композитора, написані переважно на тексти із циклу Г. Гейне «Ліричне інтер-
мецо», становлять єдиний вокальний цикл (1893).

Кожна Лисенкова мініатюра — це короткий, стислий «запис», що пере-
дає один настрій, душевний порив. Скріплені певною логікою дýмки, на-
скрізним драматургічним розвитком, вони сприймаються як об’єднані в 
єдине ціле окремі епізоди хвилюючої розповіді про нерозділене кохання, 
історія якого починається від зародження першого юнацького поруху по-
чуття («Коли настав чудовий май») і закінчується тяжкими хвилинами роз-
ставання («Коли розлучаються двоє»), усвідомленням того, що все минуло, 
як тяжкий сон («У мене був коханий, рідний край»). Своєрідну експозицію 
становить романс «Коли настав чудовий май». Це один із небагатьох тво-
рів, де панує світлий, безжурний настрій. Пісня закоханого серця злилася 
з ароматом квітів, зі співом пташок. Музика приваблює щирою схвильова-
ністю й безпосередністю. Цього композитор досяг насамперед завдяки во-
кальній мелодії, що побудована з коротких фраз із характерним затактовим 
рухом вісімок і проспіваною тривалою нотою на першій долі такту. Дра-
матургічною зав’язкою є наступний романс циклу — «Чого так поблідли ті 
рожі ясні». Щастя розбилося — кохана покинула, зрадила. Порівняно з по-
переднім твором цей романс глибший за психологізмом. Його й побудовано 
складніше — емоційного напруження композитор досяг, використавши сек-
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венційне піднесення пластичних, 
лірико-схвильованих запитальних 
фраз («Чого у зеленій траві запаш-
ній блакитні фіалки смутні? Чого 
жайворонок так сумно співа?»).

Основна тональність (соль мі-
нор) — однойменна для романсу 
«Коли настав чудовий май» — не 
утримується довго. Тривога, не-
певність змушують музичну дум-
ку перейти ряд тональностей 
(Сі-бемоль мажор — Ре мажор 
— Ля-бемоль мажор; мі мінор — до 
мінор). Композитор широко за-
стосував альтеровані акорди, на-
приклад IV7

#1, який він частіше 
розв’язує не у V щабель, а в тоніку, 
підкреслюючи гостроту напружен-
ня. За зовнішньою стриманістю 
й лагідністю вчуваються душевні 
страждання й туга, що проривають-
ся лише в кінці твору, залишаючи 
пекуче запитання без відповіді.

Продовженням драматичної лінії в циклі є романси «З мого тяжкого 
суму» й «Не жаль мені» (у перекладі Лесі Українки). Високохудожня мініа-
тюра «З мого тяжкого суму» свідчить не лише про тонке проникнення компо-
зитора у світ поетичних образів, але й про високу майстерність при передачі 
психологічного заглиблення, утіленого в простій і лаконічній формі.

Незважаючи на те, що романтично-схвильована музика Р. Шумана при-
ваблювала українського митця (а в деяких творах, наприклад у баладі «В роз-
кішній красі таємничій», вплив німецького композитора особливо відчут-
ний), у романсі «Не жаль мені» М. Лисенко прагнув знайти власну манеру 
висловлювання. У музиці провідний настрій тривоги передано через розви-
ток декламаційно-виразної мелодії, що в кульмінації набирає розспівності (з 
типовим для Лисенкового мелосу висхідним рухом по звуках розкладеного 
секстакорду й пощаблевим спадом від субдомінанти до тоніки). Колючі, хро-
матично ускладнені акорди (альтеровані тризвуки, септакорди, нонакорди, 
як-от: V65

#5b7, ІV9
#9b7, ІІ6 із розщепленою примою, ІІІ6

#5 тощо) значно драмати-
зують музичний розвиток.

Певним завершенням лінії драматичного нагнітання є дует «Коли розлуча-
ються двоє» (у перекладі М. Славинського). Розквітле в «чудовому травні» по-
чуття закінчилося тяжкою втратою, зосталися лише спогади й тяжка самотність.

Композитор написав дует у тональності, однойменній до Соль мажору, в 
якому звучав романс «Коли настав чудовий май». Це, з одного боку, скріплює 
сюжетну лінію циклу, а з другого, — вносить драматичний контраст. Елегій-
ний настрій поетичного першоджерела викликав у композитора асоціації з 
типовими для української пісні-романсу лексикою та прийомами мелодичної 

М. Лисенко
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побудови: мінорний лад, м’які, навіть інколи з підкресленою чуттєвістю інтона-
ції, ритмічний рисунок із плавним баркарольним рухом:
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Важливою ідейно-смисловою кульмінацією в розповіді ліричного героя є 
романс «У мене був коханий, рідний край». Це монолог-спогад: дедалі глиб-
ше в минуле відсуває пам’ять світлі картини життя, на зміну їм приходять 
лише розчарування й почуття німої туги.

Своєрідним епілогом, що логічно завершує цикл, можна вважати дует «На 
півночі, на кручі», де в символах сосни й кипариса втілено образи назавжди 
роз’єднаних, самотніх людей. Йому притаманні гармонійне поєднання двох 
мелодичних ліній, прозора фактура, національний український колорит.

Отже, усі композиції на слова Г. Гейне об’єднано ідейно-сюжетним 
стрижнем. У них М. Лисенко досяг значної художньої сили при переда-
чі узагальненого настрою поетичного першоджерела й окремих психоло-
гічних деталей. Позначена шляхетністю й стриманістю прояву почуттів, 
пошуками нових технічних прийомів, музика композитора на слова ні-
мецького поета-романтика свідчить про розширення образно-виражальної 
системи, що плідно позначилося на подальшому розвитку української 
камерно-вокальної творчості.

На романсовій творчості М. Лисенка можна простежити не лише еволю-
цію індивідуального стилю композитора, але й провідні тенденції розвит ку 
українського романсу. Творче переосмислення народного й професійно-
академічного, самобутні знахідки набрали в М. Лисенка класичних форм, 
засвоєних і розвинених композиторами наступних поколінь згідно з їхніми 
естетичними уявленнями.

У кінці XIX ст. в поезії та музиці досить виразно проявилося тяжіння до 
лірико-психологічного змісту, що стимулювало звернення до тем і сюжетів, 
пов’язаних із долею одного або небагатьох героїв. Цим шляхом, зокрема, на-
магався йти автор Української симфонії М. Колачевський, у творчому до-
робку якого є зразки романсової музики. З-поміж невеликої кількості його 
вокальних творів, що дійшли до нас, — шістнадцять романсів на тексти ро-
сійських поетів М. Лермонтова, І. Нікітіна, П. В’яземського, А. Голенищева-
Кутузова та деяких інших.

Наспівно-декламаційна мова вокальної творчості М. Колачевського 
пов’язана з інтонаційною сферою народно-побутового романсу («Серенада», 
автора тексту не зазначено). Подекуди відчуваються впливи окремих ком-
позиторів, наприклад М. Глинки («Не искушай меня без нужды» на слова 
М. Лермонтова). Із П. Чайковським українського автора зближують спільна 
для деяких романсів меланхолійна настроєвість та опора на побутуючі інто-
нації. Однак у романсах М. Колачевського відсутні загострений драматизм і 
широкий мелодичний розворот, що були притаманні найкращим психологіч-
ним творам П. Чайковського.

Переважна більшість романсів М. Колачевського легко виявляє пісенно-
ліричні джерела, що зумовили стильові засади вокальної творчості компо-
зитора. Аналіз гармонічної і тональної структур дозволяє відзначити часто-
вживані модуляції в паралельну тональність (найчастіше через VII7

#1), у 
то нальності субдомінанти (через Д7). Характерними для гармонічного мис-
лення композитора є суміжнощаблеві тональні зв’язки. 

М. Колачевський застосовував також гармонічні комплекси, що утверди-
лися у творчості композиторів-романтиків (акорди субдомінантової групи 
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гармонічного мажору, альтеровані септакорди ІІ, IV, VІІ щаблів). У романсах 
широко використано акордові зсуви, хроматизовані ходи в мелодиці.

У невеликій групі вокальних творів композитора особливе враження 
справляє глибокий за настроєм психологічний романс «Заступом копана яма 
глибокая» на слова І. Нікітіна, де своєрідно розвиваються традиції камерно-
вокальної лірики Ф. Шуберта. В українській вокальній музиці того часу це, 
мабуть, найпесимістичніший і найгнітючіший за настроєм солоспів, який 
можна назвати романсом-сповіддю. Водночас він скерований на зародження 
в слухача почуття соціального протесту.

Композитора глибоко хвилювала тема життя і смерті. У вірші І. Нікітіна 
він знайшов поєднання філософського та соціального забарвлення її тлума-
чення. Самотнє, безпритульне життя, сповнене лише бід і жалю, скінчило-
ся. Згасли надії, пісні. Образ смерті не лякає людину. Приреченість і безви-
хідь звучать у словах «Хто буде жертву якусь пам’ятать, нікому з болем її і 
згадать». На тлі репетиційно повторюваних тріольних груп тонічної октави 
у глухих басах з’являється зосереджена й сумна мелодія. З її початкової 
двомотивної фрази (розкладений мінорний тризвук і поступовий низхід-
ний рух від VI щабля) наче з тематичного зерна проростає вокальна лінія, 
що проходить кілька фаз розвитку. Створюється враження, ніби на основі 
однієї теми виникає ряд похідних мелодичних утворень, які, об’єднуючись, 
надають вокальній партії цілісного характеру. Взаємозв’язки мелосу во-
кальної партії та ладогармонічних сполук розкривають динамічну сутність 
діатоніки й хроматики:

[Molto moderato]

-
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Варто зазначити, що подібний мелодичний розвиток, ладогармонічна 
організація і тип фактури властиві не тільки романсам М. Колачевського, 
але й більшості солоспівів, написаних українськими авторами в останній 
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третині XIX ст. Зокрема, до цього 
грона вокальних творів належать 
романси О. Нижанківського. Що-
правда, в історії Галичини він також 
відомий як священик і громадсько-
політичний діяч, який згодом увій-
шов до складу уряду Західноукраїн-
ської Народної Республіки.

Перші кроки в камерно-во каль-
ній музиці О. Нижанківський зробив 
у 1880-х роках. Дует «До ластівки» 
(1885) на слова В. Навроцького, ро-
манси «Ах, де ж той цвіт» (1886) на 
вірші В. Масляка, «Прощай, подруго 
моєї весни» (1886) на поезію І. Іван-
ціва, «Минули літа молодії» (1888) на 
слова Т. Шевченка та інші приверта-
ють увагу своєю щирістю, наспівністю.

Подібно до М. Лисенка, О. Ни-
жанківський розглядав камерно-во-
кальну музику як ефективний засіб 
виховання художньо-естетичних 
смаків у слухачів. Недарма його най-

кращі солоспіви стали постійними в репертуарі не лише аматорів, але й ви-
датних професійних співаків — С. Крушельницької, О. Мишуги та ін.

Однією з визначальних стильових засад О. Нижанківського є його зв’язок 
із міською музично-мовною сферою. Він розспівує мелодію на широкому 
диханні, немов милуючись характерними секстовими й октавними ходами з 
подальшим їх заповненням. У творах композитора іноді вчуваються нетранс-
формовані поспівки й окремі мотиви з народних ліричних пісень і романсів. 
Авторові нелегко було позбавитися впливу типових для сентиментально-
чуттєвих пісень і арій мелодичних зворотів, фіоритурних прикрас тощо. 
Вони не завжди органічно пов’язані з конкретним текстом, особливо, коли 
останній є високохудожнім зразком. Цей недолік притаманний і одному з 
найкращих романсів О. Нижанківського «Минули літа молодії» на вірш 
Т. Шевченка, який, утім, привертає увагу цікавим композиційним задумом. 
Задовго до створення К. Стеценком романсу «О, не дивуйсь» О. Нижанків-
ський написав свій солоспів для тенора із супроводом скрипки й фортепіано, 
де партія струнного інструмента є рівнозначною з партією голосу, що зумови-
ло цілісність композиції. Напруженість мелодики декламаційного характеру, 
пов’язаного з образом волі, контрастує з панівним лірико-елегійним настро-
єм, викликаним спогадами про минулі літа й «думи гордії».

Одним із натхненних творів О. Нижанківського є романс «І молилася я», 
присвячений С. Крушельницькій. За образним складом вірш О. Кониського, 
на який написано музику, перегукується з поезією «Ой одна я, одна» Т. Шев-
ченка. У солоспіві йдеться про тяжку долю сиротини, яка змушена тяжко 
працювати в неволі.

О. Нижанківський
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Якщо М. Лисенко написав романс («Ой одна я, одна»), близький до на-
родної пісні, то О. Нижанківський у своєму творі відштовхнувся від аріозних 
зразків вокальної музики і створив розвинений лірико-драматичний моно-
лог, що складається з трьох великих розділів, які динамізуються, сприяючи 
напруженню всього твору:
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Підпорядковано основному задуму й закінчення романсу на матеріалі, що 
є стислим варіантом першої частини. Народна за стилем тема найкраще пере-
дає характер і душевний настрій героїні романсу, якій не властиві рефлексії 
та демонстрація внутрішніх переживань.

Отже, через жанр ліричного романсу О. Нижанківський стверджував ви-
сокогуманну ідею, що лежала в основі українського музичного романтичного 
мистецтва другої половини XIX ст., — протиставлення зовнішнім труднощам, 
що гнітили людину, її незламну моральність і душевну красу. Через узагаль-
нення образів людей нещасливої долі митці розкривали гострі проблеми того 
часу. Адже порушена ще в 1860-х роках тема особистості в умовах соціального 
тиску, у 1880–1890-х роках також була актуальною. Саме в період зростання 
протесту проти потворних явищ життя мистецтво допомагало утверджувати 
нездоланну силу людського духу.

Інтенсивним формуванням індивідуальної художньої манери позначено 
творчі починання Д. Січинського, С. Людкевича, Я. Лопатинського та ін. Хоча 
на кінець XIX ст. припадають лише поодинокі спроби написання ними роман-
сів — лірико-елегійних за настроєм, нескладних за формою. У Д. Січинського — 
це пісні-романси «У гаю, гаю» (1888) на поезію Т. Шевченка та «Скільки дум 
тут переснилось» (1891) на слова У. Кравченко16; у С. Людкевича — «Сирітка» 

16 Січинський Д. Альбом пісень. — Л., 1908.
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(«Ой бідна ж я сиротинка») на влас-
ний текст17, «Ти, як квітка», «Кожним 
вечером царівна» на вірш Г. Гейне 
(приблизно 1898–1900); в Я. Лопа-
тинського — «Давня весна» (1887) на 
слова Лесі Українки. Ці композитори 
здобули професійну освіту й у своїй 
творчій праці плідно розвивали закла-
дені М. Лисенком основи української 
національної музики. Вплив Лисен-
кових традицій згодом позначився та-
кож на музиці В. Сокальського, який 
у 1890-х роках дебютував як компози-
тор солоспівами на тексти російських 
і західноєвропейських поетів.

З огляду на об’єктивні зміни ху-
дожньо-стильової орієнтації історич-
ний розвиток жанру солоспіву наби-
рав стрімкого руху. Проте постулат 
нового поєднувався з тенденцією збе-
рігати за жанром коло образів і фор-
му, що склалися в попередній період. 
Адже художній процес не піддається 
регламентації, але й не «відштовхує» 

набутого, що традиційно утвердилось у свідомості слухачів.
У широкий потік пісенно-романсової лірики вливалися численні соло-

співи, основною сферою розповсюдження яких були домашнє музикування 
й любительські концерти. З-поміж таких творів можна назвати пісню-романс 
«Згадка щастя» на слова І. Гушалевича, кілька романсів на поезії Г. Гейне 
(«Прощальна пісня», «Ой плакав я впросонню», «Ти маєш брильянти й пер-
ли»), які написав В. Матюк. Найпопулярнішою з його доробку була «Веснів-
ка» («Цвітка дрібная») на вірш М. Шашкевича. Написаний в уподобаному 
композитором шестидольному метрі, твір відзначається гнучкою наспівною 
мелодією, у якій передано весняно-просвітлений настрій:

p dolce

- - - - - ,- - - :-

17 1898 року в підручному видавництві «Львівського Бояна» твір С. Людкевича 
помилково було видано за прізвищем Г. Топольницького.

Обкладинка видання романсу «Минули 
літа молодії» О. Нижанківського
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Технічно вправними, хоча й нескладними за фактурою, були пісні-романси 
А. Бігдая  «Тополя», «Ой сяду я під хатою», «Навгороді коло броду», пісні 
Є. Купчинського, поміж яких відомими були «Доля» на вірш Т. Шевченка й 
«Моя пісня» на поезію М. Бачинського, романс О. Горілого «Як буря у лісі» 
на слова М. Старицького, твори М. Кропивницького та ін.

Окрему групу становлять твори композиторів-аматорів «польсько-
українського напряму» (за визначенням М. Лисенка). Твори В. Заремби, 
Д. Бонковського, А. Шашкевича стали популярними в народі й виконували-
ся нерідко як народні пісні. В. Заремба написав тридцять творів для голосу з 
фортепіано на поезії Т. Шевченка (найкращі з них — «Утоптала стежечку», 
«Якби мені, мамо, намисто», «Якби мені черевики», «Чого мені тяжко» та ін.). 
Їх композитор об’єднав у дві серії «Музики до “Кобзаря” Тараса Шевченка». 
Вони відзначаються простотою технічних засобів, одноплановим інтонацій-
ним тематизмом.

Аналізуючи творчість цих авторів, неважко простежити, як музично обда-
ровані люди, засвоюючи елементи української міської пісенності, розкривали 
психологію та душевний світ своїх сучасників. Щирість у передачі почуттів, 
мелодійність їхньої музики приваблювали любителів співу. Те, що твори 
авторів-аматорів увійшли в народну музичну свідомість, свідчить про тон-
ко схоплені особливості музично-поетичного стилю народної пісні-романсу, 
яка розвивалася паралельно з професійним романсом, зазнавала часом його 
впливу й сама ставала художньо-лексичним ґрунтом для вокальної лірики 
композиторів-професіоналів.

Отже, український солоспів у XIX ст. пройшов складний процес фор-
мування визначальних жанрових рис. Розвиваючись в умовах фольклорної 
творчості, церковної співочої традиції, міської культури, він набув яскравих 
класичних ознак у результаті синтезу і творчої трансформації народної пісен-
ності (селянського фольклору й міської пісні-романсу) та лексики, виробле-
ної в професійно-академічній музиці. Розвиток української вокальної ліри-
ки розглядуваного періоду відзначався інтенсивними процесами жанрового 
синтезу й диференціювання, накопиченням важливих художньо-стильових 
елементів, формуванням специфічних прикмет національної музичної лекси-
ки. Українська вокальна лірика вбирала все краще, що було в російській і за-
хідноєвропейській музиці. Зразки пісенно-романсової творчості українських 
композиторів (як і фольклору) поширювалися за межами України, сприяли 
взаємообміну культурними надбаннями, плідно впливали на розвиток во-
кального виконавського мистецтва.
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Романс-солоспів із вузького камерного жанру, що задовольняв потреби 
домашнього музикування, досить швидко перетворився на динамічний, до-
хідливий за змістом і формою жанр камерно-вокальної творчості. Найкращі 
його зразки зазвучали з концертної естради, сприяли вихованню художньо-
естетичних смаків у слухачів. У загальній панорамі мистецтва український 
романс — особливо в другій половині XIX ст. — з його новаторськими образно-
тематичними й художньо-стильовими тенденціями став одним із переконли-
вих показників професіональної зрілості української композиторської школи, 
зробив вагомий внесок у загальний розвиток національної музики.

Пісня-романс

Український побутовий романс (або інакше — народний романс та 
пісня-романс) є органічною частиною української пісенної лірики. Як жанр 
пісня-романс сформувався в ХVІІ–ХVІІІ ст. в Україні18, є явищем міської 
побутової культури, поширеним серед різних суспільних верств міського 
соціуму. Мотиви й настрої туги, самотності та розчарувань, часто душевна й 
психологічна безвихідь — ось головна емоційно-образна шкала, що набуває 
домінантного сенсу в естетиці жанру і становить одну з особливостей роман-
тизму ХІХ ст. Водночас в образній палітрі пісень-романсів помітні сліди, що 
нагадують картини реального побуту та життєвих колізій.

Здебільшого це одноголоса пісня, витримана у формі куплету, з несклад-
ною й співучою мелодикою, розрахована на зручний і нескладний інструмен-
тальний супровід та відповідну манеру виконання. За цими ознаками пісня-
романс відповідає міському побутовому музикуванню. В історії української 
музичної культури вона посідає проміжне місце між традиційною народною 
та академічною вокальною музикою.

Витоки цього жанру беруть початок у світських кантах ХVІІ–ХVІІІ ст., 
у сольній пісні з інструментальним супроводом, народних ліричних піснях, 
а досвід його подальшого культивування віддзеркалює як синтез стилістики 
фольклорного й академічного походження, так і різні культурні впливи 
інонаціонального — польського, російського, італійського — характеру 
та стилістики професійної музики19. Досі вже світські канти охоплювали 
різноманітні за змістом, жанрами й музичною лексикою зразки, серед 
яких, наприклад, ліричні («О, розкошная Венера», «Ох жаль же мні себе», 
«Дівчино мила, що ж ти учинила»), застольні або бесідні «Гой, гой сядьмо 
в коло»), фривольно-жартівливі («Веліла мні мати зелен ячмінь жати») та 
багато інших. Не випадково на позначення канта застосовували різні терміни, 
зокрема, «авторська», «напівнародна пісня», «вірша-пісня», «піснь-світська» 
тощо. У музичній мові кантів ще зберігаються залишки монодичних ладів, 
але щораз відчутнішою є тенденція, пов’язана з проявами європейського ма-
жоро-мінору.

18 Термін «пісня-романс» уперше вжив М. Лисенко.
19 До середини ХVІІІ ст. пісня-романс з обов’язковим інструментальним супрово-

дом уже існувала, мала своє виразне стильове обличчя й відповідну сферу впливу.
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Процеси секуляризації культури, тісний і неперервний музичний обмін між 
містом і селом, розвиток української літератури, зокрема поезії, театру, а також 
значний західноєвропейський вплив у середині ХVІІІ ст. вивели пісню-романс 
на провідні позиції в музичному побуті України. У питанні вивчення природи та 
специфіки жанру постає проблема взаємодії народної лірики й ліричної книжної 
поезії ХVІІ–ХVІІІ ст., яка віддзеркалювала характер наукових дискусій, що 
актуалізувалися на межі ХІХ–ХХ ст.20 Скажімо, В. Перетц перебільшував 
тезу про залежність форм народної поезії від книжної, тоді як П. Сокальський 
і О. Потебня твердили, що силабічна ритміка, як і синтаксично-музикальні 
стопи українських народних пісень, була притаманною ще обрядовим пісням, 
а Ф. Колесса, не перебільшуючи значення колядок і щедрівок у цьому процесі, 
не применшував вплив пісенної та віршованої літератури на значний пласт 
ліричних пісень. Таким чином, перебіг зазначеної дискусії ілюструє картину 
тісної взаємодії народних, релігійних і світських авторських пісень, що були 
надбанням музичного побуту села та освічених кіл тодішньої України, зокрема 
середньої міської верстви (студенти Київської академії, школярі, канцеляристи, 
нижчі чини духовенства, молодший склад військових).

У середині ХVІІІ ст. побутували пісні-романси двох видів — фольклорного й 
авторського походження. Поетичною основою перших стали світські вірші ХVІІ–
ХVІІІ ст., які згодом фольклоризувалися. Так було з піснею-віршем «Ой біда, 
біда мні, чайці небозі», авторство якої приписують гетьманові Івану Мазепі, що в 
різних змодифікованих варіантах збереглася, наприклад, у чумацьких піснях21:

 ,  

,- - , - - ,- - -

- - - ,- - -

- - ,- - - - .-

20 Колесса Ф. Ритміка українських народних пісень // Колесса Ф. Музикознавчі 
праці. — К., 1970. — С. 211–217.

21 Іваницький А. Українська народна музична творчість. — К., 1990. — С. 262, 
263. — № 185; С. 191, 192. — № 114. (Дослідник розглядає пісні-романси фольклор-
ного, літературно-мистецького складу ХVІІІ — початку ХІХ ст., а також їхні зразки 
на тексти поетів-романтиків ХІХ ст.)
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Рушієм суспільно-культурних змін у середині ХVІІІ ст. стала українська 
шляхта, зокрема гетьмансько-старшинська верства. Вона ініціювала новий 
тип культурних стосунків між шляхтичем і козаком, відповідно до яких 
колишні козаки, мандрівні дяки ставали двірськими кобзарями, торбаністами, 
створювали нові жанри світської музики, формували її новий репертуар. Так, 
на вістрі взаємодії місцевої традиції та західноєвропейських віянь у побуті 
козацької старшини поряд із думами, народними козацькими історичними 
піснями почали виконувати вівати, урочисті мадригали на честь господаря та 
його родини, жартівливі, сатиричні пісні й пісні-романси в супроводі бандури 
чи торбана, що засвідчувало новий характер двірського музикування.

Два типи таких двірських музикантів уперше описав М. Лисенко22. Один 
із них — Грегор Відорт — відомий двірський музикант, учасник Савранського 
гуртка графа В.-С. Ржевуського. Залишки його репертуару, на думку 
дослідника українського романсу М. Грінченка, «становлять початки вже 
справжнього романсу»23. Цей торбаніст виконував пісні прославного харак-
теру на честь пана. Торбаніст із Полтавщини Іван Кошовий виконував лише 
народні пісні24.

Репрезентований у середовищі української шляхти новий тип світсько-
го музичного побуту збагачувався й видозмінювався під дією різноманітних 
зовнішніх впливів у синтезі нових історичних реалій і давніх культурних тра-
дицій, зазнав значної еволюції — від сольної форми музикування на пісен-
но-танцювальній основі до розвинених форм кріпацької музичної культури 
салонного типу. 

Друга половина ХVІІІ століття в історії України — це час остаточної 
ліквідації залишків колишньої автономії, у культурному аспекті — 
інтенсивний експорт значних інтелектуально-освітніх і культурних сил у 
Росію. Українські пісні потрапляли до російських рукописних збірників ще на 
початку XVII ст., значна кількість їх з’являлася також на початку ХVІІІ ст.25 
Мода на малоросійську пісню, танець заполонила царський двір, проникла в 
російську провінцію. Ними захоплювалися чиновники-канцеляристи, завдя-
ки яким вони потрапляли навіть у ділові документи 26.

В останній чверті ХVІІІ ст. українські пісні вже входили до друкованих 
нотних збірників російських пісень. Так, у журналі «Музыкальные увеселе-
ния» за 1774 рік серед популярних романсів було надруковано малоросійські 
пісні «Ой под вишнею, под черешнею», «Як сказала матуся», танець «Дергу-
нець» в обробці для скрипки з басом. 

У третій і четвертій частинах збірника українця з походження В. Тру-
товського «Собрание русских простых песен с нотами» (СПб., 1779, 1795), 

22  Лисенко М. Народні музичні інструменти на Україні. — К., 1955.
23 Грінченко М. Український романс // Грінченко М. Вибране. — К., 1959. — С. 203.
24 Лисенко М. Народні музичні інструменти на Україні. — С. 34.
25 Позднєєв О. В. Українські народні пісні в російських рукописних збірниках // 

Народна творчість та етнографія. — 1963. — № 3. — С. 50. За твердженням В. Перетца, 
«на початку ХVІІІ ст. українська пісня завойовує собі велику славу в Московській 
Русі» (див.: Перетц В. Малорусское влияние в Москве ХVІІ–ХVІІІ вв. // Историко-
литературные исследования и материалы. — СПб., 1900. — Т. 1. — С. 200).

26 Нудьга Г. Українська дума і пісні в світі. — Л., 1997. — Кн. 1. — С. 46–48.
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призначеного для домашнього музикування, уміщено тринадцять зразків ук-
раїнських народних пісень. Поміж них — «Ой гай, гай, гай зелененький», «Ой 
послала мене мати зеленого жита жати» («Косарі»), «Ой пойду я в сад погу-
ляю», «На бережку у ставка»27 та ін.

У збірнику «Собрание народных русских песен…» І. Прача й М. Львова 
(СПб., 1790) шість українських пісень становлять окремий розділ, а в на-
ступних перевиданнях (1806, 1815) уміщено шістнадцять українських пісень, 
зблокованих по вісім у двох частинах. Деякі з них запозичено зі збірника 
В. Трутовського, решта — нові, як наприклад: «Гей у полі вишня», «Чи то 
тая Кулина», «В славном городі Переяславі», «Чи я ж кому виноват», «Їхав 
козак за Дунай». У них домінують типові для сольної пісні сюжетні пери-
петії ліричного забарвлення, пов’язані з оспівуванням любовних стосунків. 
Спосіб опрацювання українських пісень І. Прачем у збірнику зумовлений 
специфікою тодішнього європейського інструментарію та особливостями 
гомофонно-гармонічного стилю, що досить наполегливо впроваджувався на 
рівні міського побутового музикування в освічених колах, а також у поміщи-
цькому середовищі. Видання було дуже популярним на початку ХІХ ст., про 
що свідчило неодноразове перевидання збірника.

Важливим етапом у фіксації пісень-романсів в Україні був «Сборник 
мало российских песен» М. Максимовича (М., 1827), що містив лише словес-
ні тексти пісень. Але вже тут надруковано такі яскраві зразки цього жанру, 
як «Ой і зрада, карі очі зрада», «Де ти бродиш, моя доле», «Сидить голуб на 
березі», «Сонце низенько», «Віють вітри, віють буйні» та ін.

М. Максимович усвідомлював необхідність видання українських народ-
них пісень із нотами. Тому поява 1834 року збірника «Голоса украинских пе-
сен, изданные Михаилом Максимовичем» в опрацюванні О. Аляб’єва стала 
наступним кроком в ознайомленні музичних аматорів з піснями українців. До 
мелодій окремих пісень, зокрема побутових селянських, веснянок та весіль-
них, яким властивий особливий музичний колорит, композиторові не вдало-
ся знайти адекватну гармонізацію, проте більшість уміщених пісень-романсів 
за своїм інтонаційним складом, чіткою квадратною структурою, характерни-
ми ввіднотоновими тяжіннями давали уявлення про так звану малоросійську 
пісню, що задовольняла музичні потреби різних міських верств українських 
і російських меломанів.

Збірник високо оцінив М. Гоголь. Видання стало джерелом для домашнього 
музикування в родині Аксакових у Москві, де залюбки виконували пісні «Од 
Полтави до Хорола», «Ой біда, біда чайці небозі», «Болить моя головонька од 
самого чола», «Одна гора високая, а другая низька», «І дощик іде, і метелиця 
гуде», «Ой під вишнею, під черешнею» та ін.28

1840 року вийшов друком збір ник «Народные украинские напевы, 
положенные на фортепиано Н. Мар кевичем», що містив шістдесят шість 
українських мелодій, 1857 — його ж «Южно-руські пісні з голосами», 
що за своїм характером теж цілком вписувалися в музичний репертуар 

27 «На бережку у ставка» була першою окремою нотною публікацією української 
народної пісні, здійсненою в Москві (1794).

28 Литературное наследство. — М., 1952. — Т. 58. — С. 725–727.

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

336

міського побутового середовища й 
дворянських маєтків тодішньої Ма -
лоросії. Останній збірник містить 
чимало пісень-романсів, як напри-
клад: «Стоїть явір над водою», «Ой 
не ходи, Грицю, та на вечорниці», 
«Дівчино кохана, здорова була», 
«Віють вітри, віють буйні» та ін. 
В окремих зразках спостерігається 
тенденція привнесення до мелодій 
поширених народних пісень інтона-
цій романсового походження. На 
думку фольклористки З. Василен ко, 
такі нововведення були резуль та том 
втручання «панночок-дилетанток, 
які часто в справжні народні 
мелодії вносили не властиві їм 
прикраси і зміни»29, оздоблюючи їх 
форшлаґами, мордентами, вводячи 
до темпоритму не притаманні лірич -
ним народним пісням тріолі, пунк -
тирні ритми, агогічні зміни. Опра-

цювання М. Маркевичем пісень дає уявлення про тодішню аранжувальну 
практику, що повністю відповідала характерові аматорського музикування. 
Серед її ознак — невибагливий за гармонією та фактурою фортепіанний 
супровід, представлений терцієвим і секстовим дублюванням мелодії пісні, 
акордами гітарного типу, інколи — гармонічною фігурацією, опертям на 
основні щаблі мажоро-мінору з підкресленням паралельно-перемінної 
ладовості, властивої пісням-романсам.

Збірники, що з’явилися в другій половині ХІХ ст. — А. Єдлічки, 
С. Карпенка, А. Коціпінського, О. Рубця, Марка Вовчка та Е. Мертке — 
були етапними в подальшому нагромадженні пісенного матеріалу, знаного 
вже образно й стилістично, проте представленого в оновленому варіанті 
авторського аранжування. Щодо цього показовим є збірник учителя 
музики з Полтави, чеха з походження, А. Єдлічки «Собрание малорос-
сийских песен» (ч. 1, ч. 2 — 1861). У ньому здебільшого представлено ук-
раїнські народні пісні-романси ліричного характеру. Цей репертуар «на 
Полтавщині набув найдосконалішого вигляду», широкої популярності в ос-
вічених колах30. Серед уміщених зразків — пісні, що зберегли свою худож-
ньо-естетичну цінність до сьогодні, а саме: «Ой ти, дівчино, горда та пишна», 
«Та туман яром котиться», «Добрий вечір, дівчино», «Чом, чом не прийшов», 
«Та внадився журавель», «Сидить голуб на березі», «Од Києва до Лубен», а 
також пісні з п’єси І. Котляревського «Наталка Полтавка» «Та кохав мене 

29 Василенко В. З історії української музичної фольклористики кінця ХVІІІ — 
середини ХІХ ст. // Живі сторінки української музики. — К., 1965. — С. 24.

30 Там само. — С. 39.

Обкладинка збірника «Южно-руські 
пісні», виданого коштом Г. Ґалаґана
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батько», «Сонце низенько», «Видно шляхи полтавськії», «Була собі Маруся», 
«Віють вітри, віють буйні» та ін.

Рівень опрацювання творів вирізнявся професійним підходом, відчут-
тям жанрової специфіки пісень-романсів і вмінням «схопити» та передати 
їхній український колорит. Варто підкреслити, що на цей історико-куль-
турний пісенний шар незабаром звернув увагу М. Лисенко (на початко-
вому етапі збірники А. Єдлічки слугували йому за взірець), і саме на цьо-
му ґрунті відбулася реалізація фольклористичних зацікавлень митця, що 
відображено в семи випусках (десятках) «Збірника українських народних 
пісень» (1868–1911), з якого виросла значна частина його композиторської 
творчості.

До популярних видань, де були вміщені зразки пісень-романсів, належить 
збірник «Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Мало-
росії, списані і переложені під музику А. Коціпінським» (1862). 

Суто практичним інтересом керувався автор збірки «Васильківсь-
кий соловей» (для одного голосу із супроводом фортепіано) С. Карпенко 
(СПб., 1864). Зміст пісень збірки, їх жанровий склад та характер виявляє 
суттєву рису — відображення музичних смаків і особливостей побуту різ-
них соціальних верств. Так, частина пісень має сценічне походження, зок-
рема вокальні номери з «Наталки Полтавки» І. Котляревського, «Сватан-
ня на Гончарівці» Г. Квітки-Основ’яненка, і поміж ними такі, що виросли 
з інтонацій як народної сольної пісні, так і побутового романсу. Скажімо, 
чудову ліричну пісню-романс «Ой не світи, місяченьку» подано у варіан-
ті, що був використаний М. Лисенком і зберігся донині. Водночас серед 
уміщеного матеріалу є пісні й романси авторського походження (видається, 
що самого С. Карпенка) з невибагливою сюжетною канвою, на що існував 
попит безпосередньо в побуті. Представлені в збірці пісні ліричного, жар-
тівливого та гумористичного характеру були популярними в середовищі 
сільських панночок та паничів («Ой казали вражі люди», «Гарбуз»); інші 
ж за тематикою нагадують українські міщанські романси («Ой сміх публі-
ка») або вокальні зразки, що побутували у дворянських садибах («Дівчи-
но, рівчино, здорова була»), а також «жорстокі романси» («Ой ти милий 
миленький», «Дядечко» та ін.). Збірник містить значну кількість пісень-
романсів літературного походження, а саме: «Всякому городу нрав і пра-
ва», «Ой ти, пташко жовтобока», «Був Грицько мудрий», «Стоїть явір над 
горою» на слова Г. Сковороди, «Тяжко-важко в світі жити», «Чи я ж тобі 
не вродливий» на поезії Т. Шевченка, «Де ти ходиш, моя доле» на вірші 
С. Писаревського та ін. Вони засвідчують позитивний процес входження 
літератури в музичну практику та побут.

Заслуга збирання, опрацювання й видання пісень-романсів належала 
М. Лисенкові, як і перша спроба науково-теоретичного осмислення цього 
жанру. Сім випусків «Збірника українських народних пісень» демонстру-
ють багатство й різноманіття пісень-романсів фольклорного складу. Назві-
мо лише деякі з них: «Ой не шуми, луже», «Ой не світи, місяченьку», «Ох 
і не стелися, хрещатий барвінку», «Ой глибокий колодязю, золотії ключі». 
Вони вирізняються широким діапазоном мелодії, багатими розспівами, жи-
вою та мінливою ритмікою, тонким індивідуальним фразуванням. Водночас 
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ладогармонічна мова пісень-романсів помітно змінює їхні мелодичні обриси, 
підсилює емоційно загострене відчуття інтонації через увіднотонові тяжіння 
гармонічного мінору:
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Найпоширенішими вони були в середовищі української міської та сільської 
інтелігенції, з якої вийшла переважна і найактивніша частина кореспондентів, 
які надсилали М. Лисенкові власні записи зразків цього жанру. Автор ство низ-
ки пісень-романсів, поміж яких уже два століття популярні «Ой не ходи, Гри-
цю, та й на вечорниці», «Віють вітри, віють буйні», «Засвистали козаченьки» та 
інші, приписують легендарній полтавчанці Марусі Чурай31. Високу оцінку цим 
пісням дав С. Людкевич у статті «Українська музика в сього часний момент»32. 
Розглядаючи їх у контексті італійських культурних впливів ХVІІ–ХVІІІ ст., 
він підкреслював, що «українська народна пісня, особливо придніпрянська, так 
під оглядом тексту, як і мелодії, є часто радше викінченим мистецьким твором, 
багатим у настрій і нюанси, чим якоюсь екзотичною примітивною появою»33, 
а тому вважав, що «оригінальність українських народних пісень лежить... не в 
якихось специфічних звукорядах або ритмах, але вже артистичній концепції і 
структурі мелодики й гармонії» [курсив наш. — О. Ш.]34.

На початку ХІХ ст. в умовах народження нової української літератури 
й українського театру І. Котляревського в музичному побуті України набув 
поширення такий різновид пісні-романсу, як елегійний (старосвітський) 
романс, яскраві зразки якого з’явилися 1819 року в «малоросійській опері» 
«Наталка Полтавка». Це сентиментальні пісні-романси «Віють вітри, 
віють буйні», «Сонце низенько», «Чого вода каламутна», «Видно шляхи 
полтавськії», які виявляють тісний зв’язок з українською пісенною традицією 
ХVІІІ ст. і водночас демонструють романтичну тенденцію, пов’язану 
з індивідуалізацією емоційного висловлення. Про популярність зазначених 
творів свідчить той факт, що музичні версії «Наталки Полтавки» здійснювали 
багато авторів, зокрема М. Лисенко, А. Барцицький, А. Єдлічка, А. Колосов, 
О. Маркович, М. Васильєв-Святошенко, І. Озаркевич, Ф. Ліст, Я. Ляндвер 
та ін. Їх не оминув жоден з укладачів відомих пісенних збірок ХІХ–ХХ ст. 
Першу публікацію пісень із «Наталки Полтавки» («Віють вітри», «Ой 
я дівчина Полтавка», «Дід рудий») було здійснено 1833 року харківським 
педагогом і композитором А. Барцицьким в альманасі «Утренняя звезда».

Розвиваючи й утверджуючи в українському театрі естетичні засади 
романтизму, автори вистав апелювали до українських народних пісень, 
надавали їм певної самостійності й демонстрували багатство та своєрідність. 
Практику введення пісень-романсів до театральних вистав у першій половині 
ХІХ ст. продовжували Г. Квітка-Основ’яненко («Сватання на Гончарівці»),
С. Писаревський («Купала на Івана»), В. Александров («За Німан іду», 

31 З цього питання існує багато літератури, започаткованої ще в ХІХ ст., зокрема, 
відомою є брошура музикознавця Л. Кауфмана «О популярных украинских 
песнях и их авторах» (М., 1973). Нещодавно ретельно проведене професором 
НМАУ імені П. І. Чайковського М. Степаненком дослідження про Марусю Чурай 
підтверджує версію про її існування (див.: Степаненко М. Коло Марусі Чурай // 
Народна творчість та етнографія. — 2008. — № 1).

32 Людкевич С. Українська музика в сьогочасний момент // Людкевич С. Дослі-
дження, статті, рецензії, виступи / Упоряд., редакція, переклади, вступна стаття і 
примітки З. Штундер. — Л., 2000. — Т. 2.

33 Там само. — С. 373.
34 Там само. — C. 374.
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«Ой не ходи, Грицю»), Я. Кухаренко («Чорноморський побит») та ін. Так, 
пісня Г. Квітки-Основ’яненка «Хусточко ж моя, шовковая» з оперети «Сва-
тання на Гончарівці» конденсує характерні образні мотиви (хусточка як сим-
вол кохання й нещасної долі) та музично-стильові риси цього жанру. 

Подальший розвиток пісні-романсу характеризується появою класичних 
зразків. Він пов’язаний із діяльністю Харківського гуртка поетів-романтиків 
(згодом їх називали «преромантиками», тобто «передромантиками»), до яко-
го входили молоді люди, «преданные идее возрождения малорусского языка и 
литературы»35. З-поміж них С. Писаревського, М. Петренка, В. Забілу, О. Афа-
насьєва-Чужбинського як авторів популярних у той час романсів називали 
«романсистами»36. Спираючись на народнопісенні джерела, зокрема на ліричні 
пісні, вони підхопили й розвинули той лад почуттів і настроїв, що був близький 
освіченим інтелігентським верствам міського середовища тогочасної України.

Їхнім поезіям притаманні типові для романтиків тематика самотності, мо-
тиви невдоволення навколишньою дійсністю, пошуку кращої долі, а поряд 
із тим — незбагненна сила людської щирості. Ще за життя авторів ці твори 
швидко поширилися і стали популярними серед демократично налаштова-
ної частини суспільства. У цьому сенсі показовою є пісенна спадщина С. Пи-
саревського — провінційного священика з Харківщини37. З деяких джерел 
відомо, що він був автором низки текстів і мелодій до пісень, відзначався 
музикальністю, гарно грав із нот на гуслях38. Навчаючись у Харківському ко-
легіумі, на початку 1830-х років він написав пісні-романси «За Німан іду» та 
«Де ти бродиш, моя доле». Авторство пісень «Ой я нещасний, що маю діяти» 
та «Ой і зрада, карі очі, зрада» також приписують С. Писаревському. 

У пісні «За Німан іду» розкрито типову для історичних козацьких пісень 
тему прощання козака з дівчиною перед військовим походом39. Діалог зако-
ханих переростає у велику театралізовану сцену (на ту саму тематику є низка 
пісень, зокрема «Їхав козак за Дунай», «Козак од’їжджає, дівчинонька плаче», 
«Їхав козак на війноньку», «Прощай, село ріднесеньке» та ін.). Не випадково 
В. Александров 1872 року на основі цієї пісні написав одно йменну оперету. 
Якщо в текстах пісень С. Писаревського критика відзначала певну штучність, 
що суперечило народним пісням, то своєю мелодичною будовою вони цілком 
відповідали новій ситуації, були відкриті для запозичень із професійного ро-
мансу й оперної арії, убирали та виявляли музичні смаки міщанської вітальні 
чи панського салону:

35 Зеров М. Харківський гурток. А. Л. Метлинський // Зеров М. Історико-
літературні та літературознавчі праці: У 2 т. — К., 1990. — Т. 2. — С. 77.

36  Шевчук О. Український побутовий романс і пісні «романсистів» // Вісник 
мистецтвознавства. — К., 2002. — Вип. 6.

37 Із середовища духовенства в музичну культуру Наддніпрянщини ввійшли му-
зиканти-аматори Г. Гладкий, Д. Крижанівський, композитори М. Леонтович, К. Сте-
ценко, П. Козицький, диригент О. Кошиць, а також письменники Л. Глібов, А. Свид-
ницький, І. Нечуй-Левицький, С. Руданський.

38 Айзеншток І. Українські поети-романтики // Українські поети-романтики 20–
40-х років ХІХ ст. — К., 1968. — С. 48, 49.

39 Зміст пісні пов’язаний із виступом українських козаків у складі російського 
війська 1813 року проти Наполеона.
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У поданому зразку спостерігається індивідуалізація образної характерис-
тики через мелос. Скажімо, початкова дворядкова строфа козака — утілення 
чоловічого первня — виписана скупими й невибагливими мелодичними зво-
ротами в рівномірному пульсуванні чверток. Натомість чотирядкова строфа 
дівчини незрівнянно цікавіша з мелодичного боку — з елементами роз співу, 
м’якими опуклими зворотами, що передають динаміку почуття, розпач від 
звістки про від’їзд козака. У цьому наспіві сфокусовано знайомі поспівки та 
характерні інтонаційно-романсові ходи й кадансові закінчення, як напри-
клад: вниз від V щабля через VІІ увідний до тоніки соль мінору.

Пісня «Де ти бродиш, моя доле» — авторський монолог, квінтесенція мо-
тиву недолі, характерного для пісень-романсів початку ХІХ ст. Уперше текст 
пісні було надруковано в збірці М. Максимовича 1827 року за назвою «Де ти 
ходиш, моя доле», а з нотним текстом — у збірці А. Єдлічки40. Її використа-
но також у п’єсі «Купала на Івана» С. Писаревського. Відомий у концертній 
практиці мелодичний варіант у формі дуету належить М. Кропивницькому й 
В. Зарембі:

40 Едличка А. Собрание малороссийских народных песен. — СПб., 1861. — Ч. 2. — 
С. 67.
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Усе в ньому дихає благородною простотою, внутрішнім достоїнством і 
осяяне красою. Другий голос — це майстерно виписаний «партнер» першого: 
він то комплементарно доповнює його, то творить до нього вдалий контра-
пункт або ж зливається з ним в єдиному пориві в заключних каденціях ро-
мансу. (На сьогодні зберігся на платівці високомистецький і неповторний за 
виконанням зразок цього дуету в інтерпретації І. Козловського та Б. Гмирі.)

1841 року в альманасі «Ластівка» в Санкт-Петербурзі було опубліковано 
вірш О. Афанасьєва-Чужбинського «Скажи мені правду, мій добрий козаче». 
Його зміст визначають образи самотності, сердечної туги за людським щас-
тям, типові для доби романтизму. Пісня поширилася й здобула популярність 
із музикою Р. Пфеніґа. Важливу смислову роль у її мелодії відіграє секстова 
інтонація — нею послуговується автор мелодії в зачині, середній та заключній 
частинах композиції:

,  

- - ,- - - ,-

- - ,- - - ?- - - -

- - ,- - - - - ?-

Характерною постаттю серед українських романтиків-піснярів є В. За-
біла. Він не був членом Харківського гуртка, але його художньо-естетичні 
настанови були близькі йому. Народився поет на Чернігівщині, походив із 
багатого козацько-старшинського роду, приятелював із Т. Шевченком, нале-
жав до кола лівобережної української шляхти, що гуртувалася довкола помі-
щика В. Тарновського та історика М. Маркевича41. Музикуючи у власному 
домі, В. Забіла виконував під супровід бандури пісні й танці. Невдале осо-
бисте життя дало потужний поштовх до творення романсової лірики. Ідеться 
про його відомі вірші «Гуде вітер вельми в полі» та «Не щебечи, соловейку». 
Музику до них написав М. Глинка під час гостювання 1837 року в маєтку 
В. Тарновського в Качанівці. Героєм цих поезій був сам поет. Це — типова ро-
мантична особистість того часу, схильна до надмірних переживань, для якої 
невдале кохання фатально руйнує всі ідеали й життєві плани. Наслідуючи 
поетику народних пісень, В. Забіла використовував традиційний паралелізм 
(птаство у «Не щебечи, соловейку» й сердитий вільний вітер у пісні «Гуде ві-
тер вельми в полі»). Таке образне наповнення часто становило фабулу твор-
чості поетів-романтиків. Пісні-романси успішно дебютували у великопансь-
кому качанівському салоні, а невдовзі перетворилися на народні.

41 Франко І. Поезії Віктора Забіли // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. — 
К., 1982. — Т. 37. — С. 42.
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Мелодія пісні-романсу «Не щебечи, соловейку» ввібрала типові інтонації 
та мелодичні звороти, характерні для сентиментальних елегій, близьких до 
народнопісенної лексики «Наталки Полтавки»; вона перегукується з деяки-
ми зразками російської пісенної лірики, зокрема з романсами О. Варламова. 
Водночас її початкова інтонація споріднена з початком іншої пісні-романсу — 
«Там, де Ятрань круто в’ється»:

Натомість мелодія романсу «Гуде вітер вельми в полі» — це самостійніший ав-
торський варіант із переосмисленням інтонаційної моделі українського пісенного 
зразка. Варто зазначити, що ці мелодії пристосовували навіть до деяких Шевчен-
кових текстів ще за життя поета. До інших своїх віршів — «Пісня» («Не плач, дів-
чино, по своїй долі») та «Човник» («Пливе човник без весельця») — В. Забіла сам 
створив мелодії, які поширювалися через рукописні збірки та були улюбленими 
серед широких демократичних кіл українського суспільства.

Найпопулярнішим донині є романс «Дивлюсь я на небо», створений на сло-
ва М. Петренка в 40-х роках ХІХ ст. Автором мелодії була Л. Александрова — 
донька відомого харківського діяча, письменника В. Александрова. На жаль, 
доля не була особливо прихильною до М. Петренка. Зміст і настрій вірша відтво-
рюють почуття відчаю та безнадії, передаючи їх у романтично-піднесеній формі. 
У поезії відсутній пасивний елегійний тон, і це напрочуд вдало відчула й пере-
дала в музиці Л. Александрова. Логіка спіралеподібного висхідного розвитку 
з досягненням яскравої кульмінації та короткий спадний рух на завершення 
характеризують мелодичну будову романсу:
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Вірш М. Петренка «Туди мої очі, туди моя думка» нібито спричинився до 
появи знаменитої пісні «Бандура», однак спільними для обох текстів є лише 
два рядки й загальноромантичний настрій ліричних переживань. Ця пісня (у 
первісному варіанті вона починалася словами «Де грім за горою») виникла у 80-х 
роках ХІХ ст. Автором її музики (а можливо, і слів) був професійний полтав -
ський музикант (композитор і піаніст) кінця ХІХ — початку ХХ ст. О. Не-
меровський. На думку музикознавця Л. Кауфмана, пісню написано наприкінці 
1880-х чи на початку 1890-х років і видано в Києві 1900 року видавництвом 
Л. Ідзіковського. У 1896 році Г. Давидовський створив знамениту хорову 
сюїту «Бандура», де зазвучав «уже популярний народний варіант пісні» 
О. Немеровського42. До того ж у віршах і О. Немеровського, і народних з’явилися 
такі початкові слова: «Взяв би я бандуру та й заграв, що знав». У ході побутуван-
ня пісні сформувався її загальновідомий варіант.

До авторів, чиї пісні-романси збереглися у своєму первісному вигляді, на-
лежить Є. Гребінка. Насамперед ідеться про його пісню «Українська мелодія» 
(«Ні, мамо, не можна нелюба любить») і російськомовні «Молода еще девица 
была» та «Очи черные». Перший твір вийшов друком в альманасі «Ластів-
ка» 1841 року і протягом наступного десятиліття вже широко побутував на 
Поділлі, про що свідчить запис Л. Плосайкевича43.

Типовим зразком пісні-романсу є «До карих очей» на поезію К. Ду-
митрашка44 (перший рядок в оригіналі — «Карії очі, чорнії брови»), що поши-
рився за назвою «Чорнії брови, карії очі». Автор музики — невідомий. Упер-
ше цю пісню-романс було надруковано в збірці Т. Безшляха45. Ідейно-образна 
канва твору дещо відрізняється від змісту віршів М. Петренка й В. Забіли. 
У ньому переважає експансія зовнішніх зорових вражень — неймовірна краса 
дівочих очей формує екстатично піднесений стан головного героя. Зміст усіх 
куплетів утверджує всеперемагаючий настрій захоплення:

Цей візуальний образ викликав відповідний тип мелодії. На перший 
погляд, малооригінальні ходи по звуках тонічного тризвуку, висхідні 

42 Кауфман Л. О популярных украинских народных песнях и их авторах. — 
М., 1973. — С. 33. 

43 Див.: Пісні літературного походження / Упоряд. В. Бойко, А. Омельченко. — 
К., 1978. — С. 457.

44 К. Думитрашко народився на Черкащині в родині священика.
45 Безшлях Т. Українські метелики. — Ростов-на-Дону, [б/р]. — Зб. 4.
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секстові інтонації з плавним низхідним заповненням, м’які звороти з 
оспівуванням октавного тону тоніки за участю інтонацій мелодичного 
мінору та V щабля за допомогою IV підвищеного — створюють напрочуд 
гнучку й рухливу мелодичну тканину твору з добре відчутою та 
вибудованою драматургійною канвою. Навіть рівномірно повторювана 
ритмічна структура q q q | h q не гальмує динаміки поривання й активного 
піднесення. 

Таким чином, поезії М. Петренка, С. Писаревського, В. Забіли та К. Ду-
митрашка вписувалися в літературно-культурний контекст, характерний саме 
для формування романтизму в Лівобережній Україні. Естетика трактування 
людських сентиментів та емоцій сягала тут дивовижної психологічної 
глибини й особливої щирості висловлювання.

Дещо іншу вісь становлять пісні-романси Д. Бонковського — автора ряду 
віршів і мелодій, своєрідного меломана й музи́ки-аматора (за родом занять — 
чиновник-канцелярист у Новограді-Волинському та на Радомишльщині). 
Він охоче ініціював і підтримував домашнє музикування. Йому належать 
пісні-романси «Чорні очі» (на музику Ю. Белло), «Де шлях чорний», 
«Козак-українець», «Нудьга козача», «Гандзя» та «Тропак». Серед них 
«Козак-українець» за своєю філософією, оптимістичним настроєм нагадує 
знамениту «Гандзю», а «Нудьга козача» — це гра в дещо задекорований під 
сентименталізм козачий сум. Панівний здоровий оптимізм і життєрадісний 
дух, життєвий гедонізм, самовпевненість героя, хвацького до «корчомки» й 
дівчат, але й такого, що не забуває про козацьку славу («Козак-українець»), 
милування й захоплення вродою та всіма принадами земної красуні 
(«Гандзя»), як і образ молодої дівчини, яку мати наділила гарною долею 
(«Тропак»), — ось провідні мотиви й сюжети пісень Д. Бонковського. 
Водночас у них багато дотепів, жартів і доброзичливого ставлення до 
оточення. Ці пісні розвивають моторні особливості танцювальних зразків 
української музики й часто підкреслюють гумористично-жартівливий 
підтекст. У вокальній і фортепіанній партіях пульсують танцювальні ритми 
польки, козачка та синкопованість, запозичена з українських і польських 
танцювальних мелодій. Невибагливий гармонічний супровід вдало 
підкреслює описані настрої та провідні сюжетні лінії пісень. 

Тематика пісень Д. Бонковського і домінуюча в них танцювальна основа 
не мислимі поза культурним контекстом Правобережної України. Родом 
із Вінниччини, поляк із походження, він особливо добре відчув ідейно-
художню атмосферу Поділля із залишками двірської культури, пройняту 
ідеями «козакофільства», симпатіями до народної пісні та польськими 
психологічними мотиваціями.

Характеризуючи музичні особливості романсів XIX ст., М. Грінченко 
відзначав властиву їм «повну перевагу музичної інтонації над мовною»46. «Уся 
експресія романсу, — писав музикознавець, — заложена в пісенності співу, 
який у своїй спокійній течії не передбачає ані конфліктності положень, ані 
зіставлення контрасних елементів, ані виявлення взагалі будь-яких гострих 
точок, що могли б показати окремі драматичні моменти, що розкрили б 

46 Грінченко М. Український романс. — С. 231.
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динаміку сюжетної лінії»47. На відміну від народної пісні, де образний
зміст передбачає безліч мелодико-ритмічних і ладоінтонаційних варіантів, 
пісні-романси мають певне коло знайомих інтонаційних поспівок, зворотів, 
каденційних закінчень, що підтверджують висновок М. Грінченка про «ста-
тичність» розвитку й «постійність» музично-стильових характеристик жанру. 

Мелодичні риси пісень-романсів повністю залежать від функціонально-
гармонічних зв’язків європейського мажоро-мінору, що засвідчують часто 
повторювані ходи по звуках тризвуку, домінантсептакорду, наявні в мелодії 
октавні кроки, мінорний нахил, інколи з підвищеним ІV щаблем і обов’язковим 
гармонічним мінором, як і автентичним кадансуванням у межах незмінного 
паралельно-перемінного ладу. До того ж структура пісні-романсу зумовлена 
структурою вірша і здебільшого відповідає куплетній формі. Романси зі 
складнішою архітектонікою є, радше, винятком («За Німан іду», «Де ти 
бродиш, моя доле»). 

Певні особливості має також метроритмічний склад пісень-романсів. 
Якщо ліричні пісні селянської традиції відзначаються неабиякою метро-
ритмічною свободою та розмаїттям, то пісням-романсам властиві ритмічна 
періодичність, акцентна ритміка, чітке рівномірне фразування, обмежене 
коло ритмічних рисунків; частовживаним у них є тридольний метр («Скажи 
мені правду», «Дивлюсь я на небо», «Чорнії брови» та ін.).

Типовими для пісні-романсу є зразки  пасторального настрою з ха-
рактерними пейзажними замальовками — образами мальовничого україн-
ського вечора, ночі з місяцем-князем, солов’їним тьохканням, золотавими 
зорями, сріблястими березами («Ніч яка місячна, зоряна, ясная», «Тихо над 
річкою», «Ставок заснув», «Як ніч мя покриє», «Сонце ся сховало» та ін.), 
що було близьким психології поетів-романтиків і їхніми серцями відчуто. 
Нерідко в них оспівуються дівочі образи з використанням промовистих 
порівнянь та яскравих епітетів: дівчина — краля, зіронька, рибонька; у неї 
чорнії брови, яснії, карії очі, гнучкий стан, уста солоденькі («Вечір надворі», 
«Над Прутом у лузі» та ін.).

Багато спільних рис мають народні ліричні та пісні-романси в образно-
поетичній мові. Так, останнім притаманний образний паралелізм, що 
властивий народним пісням, як наприклад: «Стоїть явір над водою, в воду 
похилився,/На козака пригодонька, козак зажурився...». З-поміж інших за-
собів поетики жанру варто назвати діалогізм, що розкривається часто через 
діалог між дівчиною і козаком, козаком/дівчиною і природою, дівчиною та 
матір’ю:

Andante

- - - ,- - - - ,-

47 Грінченко М. Український романс. — С. 232.
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Водночас частіше застосовується в піснях-романсах такий засіб образно-по-
етичної мови, як монологізм виявлення змісту («Там, де Ятрань круто в’ється», 
«Ой я нещасний, що маю діяти» та ін.). Вони допомагають глибше розкрити ти-
пові для романсової лірики мотиви нещасної долі, тему сирітства, змарнованих 
літ, нерозділеного кохання, втрати близької людини тощо. За всієї типовості 
інтерпретації теми кохання в українській пісенності в народних піснях «взає-
модія характеру музики і змісту тексту включає і контрастність, і складні асо-
ціації, і побутову функцію»48, тоді як у піснях-романсах ліричне здебільшого 
ототожнюється із сумом і тугою та набуває самодостатнього характеру. 

Певними особливостями позначенний шлях формування, розвитку та по-
бутування сольної ліричної пісні на теренах Західної України. Культурні реалії 
в Галичині протягом XIX ст. були передусім віддзеркаленням громадського, 
культурно-побутового та суспільно-політичного життя на чолі з провідною 
соціальною верствою — греко-католицьким духовенством. Із цього середовища 
вийшли роди Шашкевичів, Устияновичів, Могильницьких, Ступницьких, 
Петрушевичів, Левицьких. Вони «як панотці у Великій Україні, — писав 
Р. Смаль-Стоцький, — стояли найближче до сільського люду, до села, до тих 
природніх джерел української мови. Вони були й перші, що починали вживати 
тієї мови в розмові та в письмі»49. Священики були також творцями й носіями 
нової міської пісенності, як і сполучною ланкою в обміні культурними ціннос-
тями між містом і селом, через них здійснювався обмін музичною інформа-
цією: народні мелодії або характерні мелодико-ритмічні формули вливалися 
в музичний побут міста, а звідти вже популярні в міському середовищі пісні 
знову поверталися в село, де адаптувалися і ставали «своїми» (народними).

У цьому середовищі зародилася, сформувалася й поширилася так зва-
на старогалицька пісня. У широкому значенні — це питоме явище міської 
побутової культури Східної Галичини в ХІХ ст., у вузькому — пісенний жанр, 
аналогічний до пісень-романсів Наддніпрянщини. Я. Головацький чи не 
першим ужив до цих зразків визначення «пісня образованнаго сословія»50. 
У першій частині тритомного видання пісень — «Думы и думки» — знач-
ну кількість зразків автор розмістив у розділі «Народні», решту — у розділі 

48 Іваницький А. Музичний склад чумацьких пісень // Чумацькі пісні. — 
К., 1976. — С. 50.

49 Смаль-Стоцький Р. Софрон Васькевич-Витвицький // Науковий збірник Укра-
їнського Вільного університету. — Мюнхен, 1956. — Т. 6. — С. 236.

50 Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Головацким. — 
М., 1878. — Кн. 1. (Автор відносить дýмки до пісень ліричного змісту й поділяє їх на 
любовні, родинні та «житейські».)
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«Думки образованнаго сословія». Серед них — чимало запозичень, переваж-
но зі збірників Залеського – Ліпінського. А. Вахнянин у «Споминах з житя» 
зауважив, що в 1850–1860-х роках за цими піснями закріпився термін «руські 
світські пісні» (на противагу церковним). На початку ХХ ст. С. Людкевич у 
передмові до першого тому збірки «Галицько-руські народні мелодії» звер-
нув увагу на пісні так званого культурного походження, що відрізняються 
від «щирих» або «консервативних» народних пісень51. У 30-х роках ХХ ст. 
Б. Кудрик у статті «Про чужі впливи в українській музичній культурі» по-
слуговувався терміном «старогалицька пісня», що виник у середовищі га-
лицького духовенства на початку ХІХ ст. Музикознавець вважав, що вона 
належить до «новітніх верств популярної знароднілої пісні, що витворилася 
під західним впливом»52. Що ж до впливів, які суттєво позначилися на сти-
льових особливостях культурної галицької музики, то С. Людкевич диферен-
ціював їх на внутрішні, що здійснювалися через посередництво церкви, шко-
ли, письменну й напівписьменну інтелігенцію краю, сільське «дворацтво» із 
залишками «балагульщини», та на зовнішні, до яких спричинилася рекрут-
чина в її чесько-словацькому варіанті й найближчі сусіди — поляки з їхніми 
сентиментально-дворацькими піснями на польські та руські тексти53. Тобто 
розкриття стильової специфіки старогалицької пісні стосується питання іно-
національних впливів на неї елементів польського, німецького, чеського та 
італійського походження. 

Певну кількість пісень культурного походження представлено в збірці 
«Галицько-руські народні мелодії» (ч. 971–983, 1003–1012), значно більше 
їх у виданні В. Залеського, що вийшло друком у двох книгах 1833 року54 у 
Львові. Укладаючи пісенний матеріал, автор спирався на розповсюджену в 
той час думку, що «народною піснею можна вважати кожну пісню, яка виник-
ла в народі або стала в народі популярною». Що ж до музики русинів-україн-
ців, то вона, як збирач тенденційно вважав, є частиною польської, а отже, він 
сприй мав і трактував її «jako jednąe calość»55. Серед представлених пісень тут 
чимало зразків, популярних у міському побуті Галичини: одні з них наближені 
до фольклорних («Бодай ся когут знудив», «Дівчино хороша, здорова була»), 
інші — пісні літературного походження з України («Їхав козак за Дунай»), 
зокрема, деякі з них — дворацького походження з козакофільськими 
мотивами, складені поляками, на зразок пісень Т. Падурри («Гей їхав козак 
з України», «Слава наша козацкая», «На Украйні всього много, і паши,

51 Галицько-руські народні мелодії / Зібрані на фонограф Й. Роздольським. Спи-
сав і зредагував С. Людкевич. — Л., 1906. — Ч. 1. — С. 299.

52 Кудрик Б. Про чужі впливи в українській музичній культурі // Українська му-
зика. — 1937. — Число 5–6. — С. 67.

53 Докладніше див.: Людкевич С. Передмова до першого тому збірника «Галицько-
руські народні мелодії» // Людкевич С. Дослідження, статті, рецензії, виступи. — 
Т. 2. — C. 195, 196.

54 Pieśni polskie i ruskie ludu Galicyiskiego. Z muzyką instrumentowaną przez Karola 
Lipińskiego. Zebrał i wydał Wacław z Oleska. — We Lwowіe, 1833; Muzyka do pieśni 
polskich i ruskich ludu Galicyjskiego zebranych i wydanych przez Wacława z Ołeska. Do 
śpiewu i na fortepian ułożył Karol Lipiński. — We Lwowie, 1833.

55 Muzyka do pieśni polskich i ruskich… — С. ХLІІІ.
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і браги», «Ти козаче, пся паро») та А. Шашкевича («Там, де Ятрань круто 
в’ється», «Кажуть люде, щом щаслива», «Сім день молотила», «Ой ти 
кажеш, мій миленький»)56, а ще — пісні, які зображають дещо консервативне 
священицько-дяківське життя («Гей, внадився кіт по чужоє сало», «Журилася 
попадя», «Ой як мене моя мати віддала до школи»).  

Збірки містять також різні зразки сольних старогалицьких пісень, зокрема 
ліричні або, за термінологією С. Людкевича, дýмки-елегії (аналогічні до 
пісень-романсів), де в сконцентрованій формі постають образи самотності, 
журби, зради, соціальної нерівності тощо («Ти, дівчино, із Подоля», «Що 
ж я буду бідний діяв», «Шумить, шумить дібровонька», «Ой ти, дівчино, 
горда, пишна», «Ой смутна же я, смутна», «А тись поїхав, менесь понехав», 
«Ах я нещасний, що маю діяти» та ін.). Почуття туги за рідним краєм 
властиве пісням «На чужині загибаю», «Коби мені крила», «В далекий край 
відходжу», за втраченою молодістю — «Сумно, марно по долині», «Заспіваю, 
що минуло» та ін. 

Трагізмом переживань пройняті дýмки-елегії, присвячені темі втрати 
близької людини. Типовим зразком є «Там, де Чорногора угрів край витає»:

56 Франко І. «Король балагулів». Антін Шашкевич і його українські вірші // 
Франко І. Зібрання творів: У 50 т. — К., 1982. — Т. 35. (Слово єврейського походжен-
ня «Bałagułе» означає «фірман». Балагульство як явище стосується польського сус-
пільного життя в Україні в 30-х роках ХІХ ст. Центром балагульства став Бердичів. 
Тут щороку відбувалося по чотири-п’ять ярмарків, на яких вирували торги кіньми. 
Представники балагульства писали вірші українською мовою, у яких апелювали до 
історичного минулого, козаччини і в такий спосіб загравали з українським селян-
ством. Після поразки повстання 1863 року частина балагулів опинилася у Львові, 
серед них — А. Шашкевич.)
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Автором її тексту був отець Заклинський зі Старих Богородчан, що поблизу 
Станіславова. Йому належать також пісня «Кажуть мені люде, що мій друг 
живе» і поезія «Щоб я крила мав»57. Пісню «Там, де Чорногора угрів край 
витає» написано 1860 року у зв’язку з трагічною смертю молодої дружини. За 
музичною стилістикою вона близька до пісень-романсів Наддніпрянщини. 
Про це свідчать м’які, плавні інтонаційні звороти (секундовий рух у межах 
малої терції), розмірений хід мелодії в першому періоді. Кульмінація на 
словах «Там ти, любко моя мила», з якої починається другий період пісні, 
«гаситься» плавним низхідним рухом секвенційних зворотів, потім мелодія 
спадає через так звану польську каденцію (ІІІ–ІІ–І) до І щабля. До цього 
додається розмірений ритмічний рисунок і повільний темп. Загалом такий 
тип мелодичної будови створює відчуття зворушливої простоти й щирості 
висловлювання, що особливо приваблює в старогалицьких піснях.

Пісня «Як ніч мя покриє» (слова Ю. Федьковича, мелодія невідомого 
автора) характеризується подібними рисами музичної мови, але в дещо 
іншому співвідношенні:

Так, мелодія першого періоду складається з послідовності двох 
секвенційних ланок, основою яких є висхідна секста: 

Відповідно до цього другий період побудовано на дзеркально обернених 
мелодичних інтонаціях, основаних на малій та великій терціях: 

57 Загайкевич М. Музичне життя Західної України другої половини ХІХ ст. — 
К., 1960. — С. 24.
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Інші риси мелодії — ціпкий секундовий рух у формуванні інтонаційних 
ліній, фразування, що відповідає чіткій квадратній структурі пісні, 
роль автентичних гармоній та польська каденція. Як і в пісні «Там, де 
Чорногора…», тут панує повільний розмірений темп, а організуючу роль 
в обох піснях виконує виразне акцентування першої долі кожного такту 
при чотиридольному метрі, що нагадує крок і асоціюється з маршовою 
стилістикою. Переважний у наддніпрянських піснях-романсах тридольний 
метр надає їм більшої пластики й широти дихання. 

Усі ці пісні та багато інших були популярними не лише в освічених колах 
галицької суспільності ХІХ ст., але й прищепилися в музичному побуті 
села, зберігаючи свою художньо-естетичну привабливість у ХХ ст. Причина 
такої популярності — тісний зв’язок старогалицьких пісень із народними 
піснями свого краю, а також із наддніпрянськими, зокрема, у властивому 
для них єдиному пафосі ліричних переживань. У висновках щодо значення 
старогалицьких пісень в історії української музики С. Людкевич писав: 
«...при всій своїй невиробленості мистецької форми [вона. — О. Ш.] зберігала 
все-таки щирість і безпосередність і не попадала в схоластичний пафос і 
трафарет, а старалась, по змозі, з нього вивільнитися». Порівнюючи музичний 
і поетичний аспекти старогалицької пісенності, дослідник стверджував, що 
«музика, мелодика і форма старогалицької пісенности стоїть, безумовно, 
вище, ніж поетичний зміст та форма і мова тих пісень»58.

Характерні зразки пісенної поезії створив також буковинець Ю. Федько-
вич. Він грав на гітарі, лірі та флейті, читав ноти з листа, умів записувати нот-
ні тексти. Під час служби в австрійському війську в чині офіцера він почав не 
лише писати поезії, але й складати пісні та активно популяризувати їх серед 
жовнірів — буковинців і галичан. Ю. Федькович часто пристосовував відомі 
народні мелодії до своїх віршів. Тому вже в 1864–1865 роках «Буковинські 
пісні з голосами Ю. Федьковича» було надруковано у львівському журналі 
«Нива». У циклі поезій «Жовнярські пісні», написаному ним 1859 року під 
час війни Австро-Угорщини з Італією, поряд із бойовими, маршовими у своїй 
основі піснями були й так звані веселі — з побуту рекрутів, жовнірів, а також 
контрастні за характером і засобами вираження, означені автором як дýмки 
(«Ой брате, мій коханий», «Болит мене головонька, від чого, не знаю»)59. 

Поява національно-означених форм побутової музики на теренах Схід-
ної Галичини й Буковини допомагала протистояти денаціоналізації, усвідом-
лювати мовну проблематику та дбати про власний шлях розвитку музично-
культурного життя. Саме з пісні почався процес національної ідентифікації 
краю, і про це з усією очевидністю писав у «Споминах…» А. Вахнянин: «Вий-
шовши з гімназії, глаголили ми на всіх язиках, лише свого не знали.., а по русь-

58 Людкевич С. Старогалицька пісенність ХІХ століття // Людкевич С. Досліджен-
ня, статті, рецензії, виступи. — Т. 2. — С. 403.

59 1915 року «Жовнярські пісні», підготовлені В. Щуратом і Ф. Колессою, було 
видано у Відні.
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ки хиба з катехитом, на хорах в церкві»60. За таких умов світська пісня ставала 
не просто елементом розваги, а чинником національного самоусвідомлення. 
Так, перші музикування відбувалися в Перемишлі й були пов’язані з іменем 
І. Лаврівського, в оселі якого збиралася музично обдарована молодь. Тут но-
воскомпоновані чоловічі квартети співали, зокрема, «Річеньку», «Сумно, мар-
но по долині», «Красна зоре» І. Лаврівського, пісні М. Вербицького та ін. Під 
впливом цих музикувань А. Вахнянин, будучи семінаристом, написав свій пер-
ший твір — мелодію на слова Ю. Федьковича «Чи знаєш, де країна наша мила». 
Не маючи змоги відкрито музикувати, молоді богослови співали руських світ-
ських пісень на «Підгірю в саді Менцінського». Отоді можна було почути пісні 
«Козак пана не знав з віку», «Як ніч мя покриє», «Корона золотая», «На долині 
при Чигрині», «Мир вам, браття»61. Також збиралися й співали в «саді Ябло-
новської» (теж на Підгір’ї) і, нарешті, на так званих «Будах» у Липовіцькім лісі 
й на Високому замку. У 1850-х роках молодь Галичини ще не знала пісень із 
Наддніпрянщини, а в 1860-х роках окремі з них уже співала62.

У «Споминах…» О. Барвінського63, присвячених національно-культурно-
му життю на Поділлі в 50–60-х роках ХІХ ст., зазначено, що співали пісню 
Т. Падурри «Козак пана не знав з віку», «Ще не вмерла Україна», а також 
«Вже більше літ двісті, як козак в неволі» (сл. А. Свидницького.), що в Києві 
належала до заборонених64.

Ф. Колесса у «Спогадах про Миколу Лисенка» перераховував хоровий ре-
пертуар стрийських гімназистів у 80-х роках ХІХ ст., наголошуючи на тому, 
що серед молоді дуже популярними були німецька хорова література, числен-
ні зразки якої містив збірник «Regensburger Liederkranz» («Регенсбурзький 
вінок пісень»), пісні С. Монюшка, В. Желенського зі збірки, виданої 
львівською «Лютнею», а також чеські й сербські хори в опрацюванні чеха 
А. Товачевського — диригента з Відня65. Своїм походженням цей хоровий 
репертуар завдячував німецьким застольним пісням Liedertafel, від яких у 
міський музичний побут галичан увійшов музичний стиль, що ототожнювався 
з чоловічим чотириголоссям, куплетною формою з рівномірною ритмікою, 
європейською мажоро-мінорною гармонічною системою. На місцевому 
ґрунті з’явився й розвинувся жанр молодіжних застольних і патріотичних 
пісень, сповнених енергії, життєвої наснаги та оптимізму.

Наступний етап у розвитку й поширенні пісні-романсу в Україні 
пов’язаний із шевченківською добою в літературі, лисенківським періодом 
у музиці, увиразненням культурно-естетичних потреб і смаків української 

60 Вахнянин А. Спомини з житя. — Л., 1907. — C. 26.
61 Там само. — C. 27.
62 Там само. — С. 28.
63 Барвінський О. Спомини з мого життя. — Л., 1912.
64 Дві останні пісні «імпортував» Л. Лопатинський, який 1864 року, повертаю-

чись із Києва до Львова, завітав до Тернополя.
65 Колесса Ф. Спогади про Миколу Лисенка // М. В. Лисенко у спогадах сучас-

ників. — К., 1968. — С. 435. (Регенсбургери — активні учасники німецького хорового 
руху в м. Регенсбурзі — виникли як епігони хорової музики, зокрема чоловічих квар-
тетів Ф. Шуберта. Вони видавали й виконували чоловічі хори німецьких компози-
торів, написані в стилістиці Liedertafel.)
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інтелігенції після скасування кріпацтва в Галичині (1848) та царській Росії 
(1861). Музичне аматорство в той час, як і раніше, зберігало свою специфіку — 
Лівобережжя зазнало відчутного російського впливу, на Правобережжі 
дали про себе знати польські впливи, у Галичині так звана «весна народів» 
1848 року сколихнула хвилю патріотичного піднесення. Після виходу у світ 
«Кобзаря» Т. Шевченка (1840) українство отримало могутній культурний 
поштовх для розвитку.

Виданий окремою книжкою в Санкт-Петербурзі 1840 року, а також в 
альма насі «Ластівка» 1841 року, «Кобзар» містив вісім поезій, а саме: «Думи 
мої, думи», «Перебендя», «Тополя», «Нащо мені чорні брови», «Іван Під -
кова», «Та расова ніч», «Катерина», «До Основ’яненка». Окремі з надрукова -
них поезій підхопили музиканти-аматори66. У 1850–1860-х роках на Чернігів-
щині почали співати «Нащо мені чорні брови» та «Тяжко, важко в світі жити 
сироті без роду». Серед перших музичних публікацій на поезії Т. Шевченка 
була пісня «Боже, з неба високого» [«Малороссийские песни» М. Максимовича 
(М., 1827)], «Тяжко, важко в світі жити» в аранжуванні А. Єдлічки, «Єсть на 
світі доля» зі збірки «Васильківський соловей» С. Карпенка.

1887 року в Харкові в нотній збірці «Народний пісенник з найкращих 
українських пісень» В. Александрова з’явилися чотири пісні на вірші 
Т. Шевченка: «Плавай, плавай, лебедоньку», «Нащо мені чорні брови», «Реве 
та стогне Дніпр широкий» і «Така її доля». А три пісні («Ой жили наші славні 
запорожці», «Б’ють пороги» та «Світе тихий, краю милий») тодішня цензура 
не допустила до друку. Поезії Т. Шевченка почали швидко поширюватися 
завдяки різним так званим лубочним збіркам, що активно з’являлися в Україні 
в останній чверті ХІХ ст. — на початку ХХ ст. Вони виходили з різноманітними 
назвами, привабливими для споживачів, великими тиражами й містили лише 
літературні тексти. Цей недолік їх укладачі пояснювали зрослою потребою 
музикуючого загалу в поетичних джерелах, не вважаючи відсутність мелодії 
перешкодою для їх поширення. У збірниках «Кобзарь. Полный сборник са-
мых любимых и общеизвестных украинских песен» (М., 1879, 21883), «Бан-
дурист» (М., 1887), «Молодой черно морец» (М., 1889), «Украинский Коб-
зарь. Малорусские песни знаменитых писателей Шевченка, Котляревского 
и прочих» (М., 1889; 2К., 1902) було надруковано близько сорока віршів і 
уривків із творів Т. Шевченка. Як засвідчив дослідник В. Данилов, упоряд-
ники окремих таких збірників часто прізвища поета не називали (за окреми-
ми винятками), вважаючи пісні народними67. Водночас серед пісень на вірші 
Т. Шевченка вирізняється кілька, що стали загальнонародними. Музику до 
них створили музиканти-аматори. Це — «Заповіт» Г. Гладкого, «Реве та стог-
не Дніпр широкий» Д. Крижанівського, «Думи мої, думи мої» К. Борисюка, 
«По діброві вітер виє» І. Чернишова, для яких музика була «чи не єдиною 
втіхою і смислом життя»68.

66 Про це див.: Правдюк О. Т. Г. Шевченко і музичний фольклор України. — 
К., 1966.

67 Данилов В. Украинские лубочные песенники // Киевская старина. — 1905. — 
№ 3.

68 Правдюк О. Т. Г. Шевченко і музичний фольклор України. — С. 133.
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М. Грінченко, досліджуючи проблематику, пов’язану з українською міською 
музичною культурою, торкнувся суті музичного дилетантизму. Він уважав, що 
в любительстві необхідно «вбачати початок справжньої музичної культури, бо 
воно підготувало шлях вищим її формам»69. У цьому контексті він оцінював 
творчість композиторів долисенківської доби як таку, «що постала не зі знання 
й розуміння своєї музики і мистецтва, але з великої любові до нього»70.

Серед музикантів-любителів варто назвати Г. Гладкого. Будучи вчителем 
хорового співу, він співав і грав на гітарі, опрацьовував народні пісні, музику-
вав у полтавському товаристві півчих-семінаристів. Працюючи прикажчиком 
у крамниці з продажу чаю в Полтаві, Г. Гладкий відвідував курси теорії музики, 
організовані П. Щуровським. Крім мелодії до «Заповіту» Т. Шевченка, напи-
сав «Зоре моя вечірняя», «Протоптала стежечку» та «Ой на горі ромен цвіте». 
Створені наприкінці 1860-х років, вони вийшли друком 1908 року в хоровому 
опрацюванні О. Юрченка в збірці «Буромские зимние досуги». Варіант мелодії 
«Заповіту», написаний Г. Гладким, здобув першість серед безлічі інших, авто-
рами яких були українські професійні композитори та аматори. Варто наголо-
сити, що кількість таких творів охоплює понад шістдесят зразків — від обробок 
до розгорнених кантат, симфонічних і оперних полотен.

Автором пісні «Реве та стогне Дніпр широкий» був Д. Крижанівський — 
вихованець Новоросійського університету в Одесі (історико-філологічний 
факультет), учитель латинської та російської мов Болградської семикласної 
гімназії71, який народився на Херсонщині в родині священика. Написана в 
1880-х роках, пісня швидко стала популярною. Уперше її було надруковано в 
Одесі 1886 року за назвою «Романсы и песни. Музыка Д. Крыжановского», а 
відтак — у Харкові в 1887 році в збірці В. Александрова «Народний пісенник 
з найкращих українських пісень». У цих виданнях пісню подано у варіанті, 
що споріднює її з російським романсом «Нe брани меня, родная»:

У такому вигляді вона була популярною в музичному побуті остан ньої 
чверті ХІХ ст. Загальновідомий гімноподібний варіант, натомість, випра-
цьовувався, шліфувався та усталився в ході демократизації форм музичного 
життя в Україні на межі ХІХ–ХХ ст. та під впливом професійної компози-
торської практики.

69 Грінченко М. Музика українських міст та його околиць [зберігається в НАФРФ 
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, ф. 36-3, од. зб. 139 (ІІІ)].

70 Там само.
71 Болград — нині місто в Одеській області, де проживають переважно болгари.
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Природно, що в інтерпретації поезій Т. Шевченка пріоритет належить М. Ли-
сенкові. Проте в міському музикуванні побутували також нижчі за художнім 
рівнем пісні для голосу й фортепіано до «Кобзаря», аранжовані В. Зарембою 
(тридцять зразків). Серед них ті, що він стилізував під народні пісні («Утоптала 
стежечку», «Якби мені черевики», «Якби мені, мамо, намисто» та ін.).

У другій половині ХІХ ст. з’явилися пісні на вірші Я. Щоголіва, Л. Глібова, 
С. Руданського, А. Свидницького, С. Воробкевича, Ю. Федьковича, М. Кро-
пивницького, М. Старицького, Олени Пчілки та ін. Процес фольклоризації 
пісень-романсів, що почався в першій половині століття, не припинився, і ці 
твори активно ввійшли в тогочасне суспільне й музично-культурне життя. 
Так, дуже популярною була пісня на слова С. Руданського «Повій, вітре, на 
Вкраїну». Уперше її опублікував журнал «Основа» (1861, № 1), а наступного 
року передрукував календар «Львовянин». У музичному варіанті Л. Алек-
сандрової пісню використано в опереті В. Александрова «За Німан іду». До 
того ж вона відома в аранжуванні В. Заремби. С. Руданський є також авто-
ром низки інших віршів — «Ти не моя, дівчино дорогая», «Хлопці, молодці, 
пийте, гуляйте», «Голубонько-дівчинонько, зіронько моя»,72 — популярних 
на Поділлі в другій половині ХІХ ст. як пісні.

Широковідомий вірш Л. Глібова «Стоїть гора високая («Журба») було на-
друковано в 1859 році в «Черниговских губернских ведомостях», а в 1861 — 
у журналі «Основа». Висловлена в ньому романтична сентенція про те, що 
молодість мине й ніколи не повернеться, накладається на детально виписаний 
поетом український ідилічний сільський пейзаж. Мелодію, яку приписують 
Л. Глібову, витримано в традиційній для жанру елегії музично-стильовій ма-
нері. На відміну від багатьох інших романтичних віршів середини ХІХ ст., по-
езія «Стоїть гора високая» ввійшла до сучасних шкільних підручників.

Досі популярною є пісня-романс «Ніч яка місячна, зоряна, ясная» 
(«Виклик»), написана 1870 року М. Старицьким. Квінтесенція поезії — гімн 
природі, апофеоз ночі, екстатично-піднесений стан закоханого перед поба-
ченням із дівчиною. З-поміж сюжетів багатьох пісень-романсів цей — най-
світліший, найпозитивніший, з музичного погляду він уписується в стильову 
палітру міської вокальної лірики. З незначними змінами пісню використав 
М. Лисенко в опері «Утоплена».

Певною своєрідністю вирізняється пісня-романс «Ой у саду на вишень-
ці» на музику М. Кропивницького з оперети «Зальоти соцького Мусія», що 
поширилася в аранжуванні В. Заремби для голосу з фортепіано. Знайома 
образно-тематична канва твору — прощання козака з дівчиною перед розлу-
кою, її песимістичні передчуття та смерть коханого на чужині — вилилася 
у високомистецьку художню форму концертного зразка. Це стало можли-
вим завдяки індивідуалізації музичної мови твору наданням мелодії біль-
шої інтонаційної гнучкості й укрупненням його композиції до двочастинної 
форми. Специфічною в мелодії є роль верхнього регістру, що позначається 
на динамічних якостях музики й посиленні її експресивного тонусу. Цей ро-
манс — приклад індивідуальної творчості, а також зразок синтезу гнучкої, 

72 З нотним текстом їх надруковано в збірнику «Пісні літературного походжен-
ня» (К., 1978. — С. 232, 233). 

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

356

витонченої за своїми обрисами й лініями сольної народної ліричної пісні з 
елементами професійного романсу:

Зазначені пісні поширилися по всій Україні, їх не оминав жоден упоряд-
ник чи видавець тодішніх співаників та лубочних збірок. З особливим пієте-
том до них поставилися в Галичині, що свідчило про спільність художньо-ес-
тетичних переживань українського народу, який тривалий історичний період 
був роз’єднаний.

У другій половині ХІХ ст. в демократичних студентських колах Київської 
духовної академії набули популярності пісні, автором слів і мелодій яких був 
А. Свидницький. Родом із Поділля, він походив з українського духовенства. 
Серед його пісень — «В полі доля стояла» (в оригіналі — «В полі тополя стоя-
ла»), «Вже більше літ двісті», «Україно, мати наша» та «Горлиця»73.

Таким чином, пісня-романс, як і думка та старогалицька пісня-елегія, 
ре презентує характерний романтичний жанр, що широко побутував із ло-
кальними літературно-музичними відмінностями в Наддніпрянщині й Га-
личині, резонуючи із загальноромантичними тенденціями, притаманними 
суспільно-культурному й художньо-мистецькому життю Європи ХІХ ст. Так 
звані репертуарні друковані збірки пісень, що призначалися для потреб до-
машнього музикування, зберегли значні пісенні надбання у формі численних 
аматорських аранжувань і опрацювань. Вони відтворюють музично-побуто-
ву атмосферу, естетичні смаки й музичні потреби освічених і напівосвіче-
них верств, розкривають участь місцевої інтелігенції у створенні побутового 

73 За винятком пісні «Вже більше літ двісті», тексти решти було надруковано у 
виданні: Свидницький А. Твори / Упоряд., підготовка текстів, вступна стаття та при-
мітки В. Я. Герасименка. — К., 1958. Зазначену пісню в радянські часи з огляду на її 
антимосковські мотиви забороняли. Уперше її виконав на Всеукраїнському фольк-
лорному форумі в Києві наприкінці 1980-х років автентичний сільський колектив із 
Дніпропетровщини.
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репертуару та його популяризації. Ці збірки є значними пам’ятками музич-
но-побутової культури ХІХ ст., дають багатий і різноманітний матеріал для 
осмислення культуротворчих підвалин української академічної професійної 
музики. У цьому сенсі вихід пісні-романсу за вузькі межі домашнього музи-
кування на громадську вечірку, у широкі молодіжні кола, в українофільські 
салони часів М. Лисенка мав неабиякий вплив на формування українського 
театрального життя — національної оперети, опери, стимулював розвиток 
камерно-інструментальної та симфонічної музики. Досліджуючи українську 
пісню-романс, М. Грінченко сформулював принципово важливий висновок 
про те, що «саме з романсом ця [українська. — О. Ш.] музика виходить з тери-
торіально обмежених масштабів села до міста, яке в умовах свого економічно-
го й політичного розвитку несе і розвиває далі»74 .

Ідейно-образний зміст пісень-романсів із притаманними їм безпосеред-
ністю та щирістю висловлювання, вкрапленням у поетичну основу картин 
із народного побуту, одухотворенням  природи, ідеалізацією рідної сторони 
не втратив тісного зв’язку з історією України, героїчною козацькою добою. 
Лірика пісень-романсів не законсервувалася на рівні самодостатності, а за-
лишила виразний слід у піснях патріотичного змісту (протягом 1848–1850 
років — у Галичині, у 1860-х — у Наддніпрянщині), отримала нове дихання в 
піснях українських січових стрільців та вояків УПА у ХХ ст., становила но-
вий етап розвитку в міжвоєнному двадцятилітті на західноукраїнських зем-
лях та в повоєнному десятилітті в українській музиці за радянських часів.

Витворена піснею-романсом лірична сфера висловлювання й естетичних 
переживань становить важливу сторінку музично-культурного життя України 
в ХІХ ст., є органічною частиною художньо-мистецького єства української му-
зики й тією стихією, що зближує пісню-романс зі стильовими напрямами й течі-
ями української професійної та масової популярної музики на сучасному етапі.

74 Грінченко М. Український романс. — С. 190.
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КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНА МУЗИКА

Українська інструментальна музика ХІХ ст. розвивалася на засадах, 
закладених у попередній період. Однак у першій половині століття інтен-
сифікувалися тенденції до появи на українських мистецьких обріях ново-
го стилю — романтизму, що в ході свого розвитку набував різних проявів. 
Упродовж перших десятиліть почали з’являтися твори, позначені рисами 
раннього романтизму1, з-поміж яких вирізнялися високим художнім рів-
нем і професіоналізмом цикли фортепіанних варіацій на теми українських 
народних пісень, а також ноктюрни й мазурки для фортепіано О. Лизогу-
ба, що були надруковані в Санкт-Петербурзі у 20-х роках XIX ст., Полонез 
для фортепіано А. Данилевського, виданий там само 1820 року, а також 
Соната для фортепіано з акомпанементом віолончелі І. Лизогуба. Ці ком-
позитори, як і інші тогочасні українські автори, унаслідок історичних об-
ставин здебільшого творили на теренах Росії, однак про їхній духовний 
зв’язок з Україною виразно свідчить інтонаційно-образний склад музики, 
її художній зміст і особливо ліричний характер оригінальних і самобутніх 
опусів, що рельєфно віддзеркалюють українську ментальність таланови-
тих митців.

У зв’язку з появою романтизму значно посилилась увага до фольклору і 
його використання у фаховій творчості не лише як музично-тематичного й 
жанрового підґрунтя для зразків камерно-інструментальної музики та щед-
рої цитатної інкрустації їх народними мелодіями, але і як змістовно концеп-
ційного чинника при формуванні програмності, що набула поширення в за-
значений період і стала однією з прикметних рис нової музичної стилістики 
й жанрового розмаїття, викликаних до життя епохою романтизму. З цього 
погляду вирізняються програмні твори, присвячені драматичним подіям 
національно-визвольної боротьби проти поневолювачів, наснажені герої-
кою та духом патріотизму, глибокими емоційними спалахами, підкресленою 

1 Ґрунтовно досліджувала культурологічний аспект романтизму в українсько-
му музичному мистецтві XIX ст. Л. Корній — автор тритомного підручника «Істо-
рія української музики». У третьому томі цього видання, присвяченого ХІХ ст., де-
тально висвітлено музичні явища і творчість композиторів із погляду романтизму, 
підкреслено особливості українського національного музичного стилю в контексті 
того часних європейських досягнень інструментальної музики.
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експресією і психологізмом, що за об-
разністю зближують їх із народними 
думами, історичними й козацькими 
піснями.

Значну роль у розвитку інстру-
ментальної музики ХІХ ст. відігра-
вали оркестри й капели, власниками 
яких були заможні поміщики та маг-
нати. Безпосередньо в цих музичних 
осередках виникали твори місцевих 
авторів — талановитих виконавців і 
композиторів, які, здобувши фахову 
освіту (часом навіть за кордоном), 
робили свій внесок у поступ вітчиз-
няного інструментального мисте-
цтва. Зокрема, відомими були твори 
скрипаля Аркадія Голенковського  та 
його брата Андрія — автора увертю-
ри, варіацій для віолончелі на тему 
української народної пісні «Про Пе-
труся» та кількох кадрилей, що зву-
чали у виконанні одного з найкра-
щих в Україні кріпацьких оркестрів 
поміщика П. Ґалаґана в с. Дігтярі, що 
на Полтавщині. А. Голенковський 
був знайомий із Ф. Лістом та П. Cелецьким — одним із керівників Київсько-
го відділення РМТ. Як засвідчують спогади П. Селецького, «за капельмей-
стера був німець Краузе — відмінний музика; перша скрипка — кріпак Артем 
[Наруга]2, який три роки прожив у Дрездені; він брав уроки коштом пана у 
Ліпінського»3. У Тульчині симфонічним оркестром керував капельмейстер 
Т. Феррарі4, який вісім років навчався в Неаполі й чотири — у Римі, писав 
музику, був автором опери «Фауст».

У XIX ст. еволюція української камерно-інструментальної музи-
ки не позначалася стабільністю. У першій половині століття її розвиток 
був менш інтенсивним, унаслідок чого до сьогоднішніх днів дійшла не-
значна кількість тогочасних композицій. Однак аналіз творів, які вдало-
ся відшукати, впровадити в науковий (С. Людкевич, О. Шреєр-Ткаченко, 
М. Загайкевич, М. Дремлюга, Н. Кашкадамова, В. Лапсюк, Т. Старух, 
Л. Корній та ін.) і виконавський обіг (М. Дремлюга та Г. Курковський5, 

2 Записки Петра Димитриевича Селецкого // Киевская старина. — 1884. — 
Т. ІХ. — Август. — С. 622, 623.

3 Скрипаль Артем Наруга став прототипом Тараса в повісті «Музикант» Т. Шев-
ченка.

4 Справжнє ім’я — Федір Ковальчук.
5 Украинская фортепианная музыка ХІХ столетия / Сост. Г. Курковский, муз. ред. 

Н. Дремлюга. — К., 1973. — Вып. 1; 1974. — Вып. 2; 1975. — Вып. 3.

Обкладинка видання 
Фантазії для скрипки з фортепіано 

Арк. Голенковського
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М. Степаненко6), дозволяє зробити висновок про особливе значення тогочас-
них нечисленних клавірних зразків для української музичної культури. Адже 
саме тоді виникла самостійна галузь інструментального мистецтва — форте-
піанна музика, що успішно розвивалася впродовж ХІХ ст. 

Гра на фортепіано, яке поступово витіснило клавесин, клавікорд та орґан, 
увійшла в побут заможних верств населення України ще в другій половині 
XVIII ст., а також поширилася в різних навчальних закладах. Спочатку ін-
струмент завозили з Москви й Петербурга, у 1790 році було відкрито фабри-
ку з виготовлення фортепіано в Києві, а згодом і в інших містах України. Це 
стимулювало композиторську творчість, сприяло популяризації виконавства 
на цьому інструменті.

Яскраву сторінку в українському фортепіанному мистецтві ХІХ ст. відкри-
ли піаністи-віртуози: Ґ. Гесс де Кальве, Т. Шпаковський, Т. Безуглий, які та-
кож писали музику для фортепіано. З творчістю цих композиторів пов’язаний 
стиль музичного викладу brilliantо, що характеризується, зокрема, багатством 
фактурних видозмін, щедрим застосуванням різноманітних технічних прийо-
мів, зумовлених виконавськими можливостями концертуючих піаністів висо-
кого рівня, якими були названі композитори й педагоги. Поширення в Україні 
зазначеного віртуозного виконавського стилю та відповідної йому компози-
торської творчості значною мірою було зумовлено концертними гастролями 
1847 року талановитого угорського піаніста-віртуоза й композитора Ф. Ліста.

У середині й другій половині ХІХ ст. інструментальна музика зазнала суттє-
вих якісних змін. Композиторська праця в цій ділянці творчості значно активізу-
валася. З’явилося багато нових авторів, які створювали музику для концертного 
виконання, домашнього музикування, а також твори педагогічного репертуару 
(Й. Витвицький, В. Заремба, М. Завадський, М. Колачевський, В. Пащенко 
та ін.). Продовжувалося опрацювання, точніше — перекладення народних пі-
сень для фортепіано, а також робота над варіаціями на народні теми (Г. Мороз-
Ходоровський, О. Рубець, А. Єдлічка та ін.). Новостворені опуси були написані 
переважно для фортепіано. Їхні автори — попередники й сучасники М. Лисенка, 
а саме: П. і В. Сокальські, Т. Шпаковський, Т. Безуглий та інші, яким у своїх 
програмних фортепіанних мініатюрах вдалося відтворити національну самобут-
ність української музики та її лірико-емоційну образність. У той самий період 
у Західній Україні плідно працювали: на Буковині — С. Воробкевич, у Галичи-
ні — О. Нижанківський, Д. Січинський, молодий С. Людкевич, які насичували 
українську інструментальну музику новою інтонаційною лексикою, що мала 
своєрідне колоритне забарвлення й була пов’язана зі специфікою мелодичної, 
ритмічної та ладової основи народнопісенних джерел західних регіонів. 

6 Украинская фортепианная музыка / Ред.-сост. М. Степаненко. — К., 1973. — 
Вып. 2; 1973. — Вып. 3; 1974. — Вып. 4; 1974. — Вып. 5; Українська фортепіанна 
спадщина. Хрестоматія / Упоряд., редакція, вступна стаття та коментарі М. Сте-
паненка. — К., 1983. — Вип. 1; Невідома українська музика / Упоряд. та редакція 
М. Степаненка. — К., 2002. — Вип. 1. [М. Степаненко, починаючи від 70-х років 
XX  ст., здійснив редакцію, упорядкування та видання багатьох творів камерно-
інструментальної музики в численних збірниках серій «Фортепіанна музика» (шість 
випусків), «Українська музична спадщина» (три випуски), «Музичний архів» та ін. 
Він також виконав і записав на компакт-диски фортепіанну музику ХІХ ст.]
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З появою в останній чверті ХІХ ст. багатогранної та могутньої творчої 
особистості, якою був М. Лисенко — композитор, піаніст, педагог, фолькло-
рист, громадський діяч, — почався новий етап у розвитку інструментальної 
музики, насамперед пов’язаний зі створенням національного стилю, що базу-
вався на органічному синтезі національних традицій (фольклорних джерел і 
професійної музики) та здобутків світової культури. Автор багатьох вагомих 
національно-увиразнених творів різноманітних жанрів для ряду інструмен-
тів та інструментальних ансамблів, де остаточно сформувався український 
романтизм, М. Лисенко став основоположником української національної 
композиторської школи, яку ще за життя митця було визнано самобутнім 
явищем в європейській музичній культурі.

У ХІХ ст. в галузі інструментальної музики працювало багато компози-
торів. У другій половині століття розширилося коло авторів, які писали тво-
ри для сольних інструментів та камерно-інструментальних ансамблів, стала 
інтенсивнішою та результативнішою творча праця митців у найрізнома-
нітніших жанрах. Поряд із високопрофесійними композиціями з’являлося 
безліч аматорських опусів, нерідко салонного характеру, призначених для 
домашнього музикування невибагливих виконавців-дилетантів. За своїми 
творчими можливостями, професійними навиками, а також за мистецькою 
спрямованістю автори камерно-інструментальної музики суттєво різнили-
ся між собою, але всі, безперечно, зробили певний внесок у цю галузь мисте-
цтва, вплинувши на її поступ. Ось як про це висловилася відома дослідниця 
фортепіанної творчості зазначеного періоду Н. Кашкадамова: «ХІХ сторіччя 
у всіх своїх проявах було багатогранним і суперечливим, і це повною мірою 
далося взнаки у сфері музики. В його культурній палітрі примхливо перемі-
шалися високі здобутки композиторської творчості та тривіальні, шаблонні 
ужиткові твори, революційне новаторство та відродження старовини, до-
сконалість концертного виконання і хвилинні мініатюри, фантазійна імпро-
візація й академічна точність тексту. Визначальною прикметою у цій суміші 
мистецьких ідей і форм стала демократизація музичного мистецтва»7.

Однією з важливих сфер діяльності музикантів XIX ст. була їхня праця 
в галузі фіксації, мистецького опрацювання та видання зразків пісенного 
й танцювального фольклору. З цього погляду привертають увагу «П’ять 
українських танців», надрукованих у збірнику «Українська фортепіанна 
спадщина»8 за виданням «Collection de danses cosaque, russe et bohemiennes 
pour le pianoforte. St. Petersbourg chez Paez» (1814). Поміж них — три Ко-
зацькі танці (C-dur, D-dur, D-dur), які в петербурзькому збірнику опублі-
ковані за назвою «Cosaque». В основу останньої п’єси «Косарі» покладено 
мелодію відомої української пісні «Вийшли в поле косарі», ще у ХVIII ст. 
опрацьованої для скрипки й баса композитором І. Хандошкіним. Усі п’єси 
мають досить виразну танцювальну мелодію, чітку квадратну форму, яка 
розвивається за принципом повторності, просту фактуру, що зручна для ви-
конання:

7 Кашкадамова Н. Історія фортепіанного мистецтва ХІХ сторіччя. — Тернопіль, 
2006. — C. 6.

8 Українська фортепіанна спадщина. — Вип. 1. — С. 69—72. 
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Водночас продовжилася праця в галузі аранжування й публікації мело-
дій народних пісень з інструментальним супроводом. У той час вийшов ряд 
збірників для голосу в супроводі фортепіано, а саме: «Голоса украинских пе-
сен, изданые Mихаилом Максимовичем» в обробці О. Аляб’єва (М., 1834), 
«Muzyka do piеśni polskich i ruskіch ludu Galicyjskiego…» Залеського — Лі-
пінського (Л., 1833), «Українки з нутою Тимка Падурри» (Варшава, 1844). 
У більшості цих видань мелодії виписано окремо. Водночас вони повторю-
ються у фортепіанній партії, що уможливило їх виконання без співу. Мелодія 
часто дублюється в терцію або сексту на тлі тоніки й домінанти.

Розмаїтістю інструментальної фактури позначений збірник пісень в об-
робці польського композитора й скрипаля К. Ліпінського. Тут трапляються і 
гармонічні фігурації, і акордовий виклад, і октавні ходи, і терцієве й секстове 
дублювання мелодії, і бурдонне звучання тонічних та домінантових акордів 
переважно з пропущеною терцією. На їх тлі звучать одноголосі коломийко-
ві й козачкові мелодії (із зазначенням назв «Козак», «Коломийка»), а також 
ряд популярних українських пісень. У супроводі до них особливо відчутний 
зв’язок із практикою народної ансамблевої гри. Прикметно, що цей збірник 
став популярним і до нього зверталося багато музикантів. Зокрема, мелодію 
пісні «Ох я нещасний, що маю діяти» використали К. Ліпінський у «Військо-
вому» («Militare») скрипковому концерті D-dur (ор. 21) та Т. Безуглий в 
«Українській фантазії», а «Бодай ся когут знудив» опрацював С. Людкевич 
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для мішаного хору. Внесок К. Ліпінського у справу запису й популяризації 
українських пісенних мелодій високо оцінив І. Франко9.

Збірник «Голоса украинских песен…» Максимовича — Аляб’єва став 
значною подією в історії української культури. Адже це була перша спроба 
окремо видати мелодії українських народних пісень. Видання було здійсне-
но в Москві й дістало схвальну оцінку М. Гоголя10 та О. Сєрова. О. Аляб’єв 
опрацьовував пісні так, як вони звучали в умовах міського музичного побуту. 
Звідси опора при гармонізації на звичну тоніко-домінантову сферу, а також 
легка прозора фактура, зумовлена виконавськими можливостями аматорів. 
Акомпанемент переважно дублює мелодію, часто — терціями й секстами на 
тлі тоніко-домінантових функцій. Трапляються зразки й більш витонченої 
гармонізації, де композитор прагнув підкреслити характерні моменти змісту, 
наприклад: 

а)  
 

      

          б)

 

О. Аляб’єв відчув у пісні «Ой біда, біда чайці небозі» (а) елементи на-
родного голосіння, підкресливши його хроматизмами в акомпанементі. 
В інструментальному супроводі подекуди вражає композиторська винахід-
ливість — індивідуалізація голосів фактури пісні «Ой жила Катруся» (б), в 
арпеджованих акордових співзвуччях — спроба імітації звучання народних 
інструментів тощо11.

Обидва збірники (Максимовича — Аляб’єва та Залеського — Ліпінсько-
го) засвідчують постійні культурні взаємини України з російським і поль-
ським народами.

Про поширення танцювальних і побутово-прикладних жанрів інструмен-
тальної музики в XIX ст. збереглося більше відомостей, аніж у ХVІІІ ст. (зо-
крема, про конкретні твори та їхніх авторів). Такі п’єси були тісно пов’язані 
з домашнім музикуванням. Цим зумовлені простота їхньої фактури, невели-
кий розмір, переважно тричастинна форма. Використані в них народнопісен-
ні мелодії подано у вигляді звичайних аранжувань. Усе це притаманно фор-
тепіанним п’єсам М. Маркевича12, творам А. Коціпінського (польки, мазурки, 

9 Див.: Загайкевич М. Діяльність Кароля Ліпінського в контексті української 
культури // Науковий вісник НМАУ. — К., 2001. — Вип. 17. — С. 260—268.

10 Гоголь Н. О малороссийских песнях // Гоголь Н. Собрание сочинений. — 
М., 1950. — Т. VI. — С. 67.

11 Детальніше див.: Фільц Б. Обробки українських народних пісень О. О. Аля-
б’єва // Народна творчість та етнографія. — 1959. — № 4. — С. 62, 63.

12 Народные украинские напевы, положенные на фортепиано Николаем Марке-
вичем. — М., 1840.
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козак-полька «Ярмарок на Україні»), 
Й. Витвицького [«Сльоза» (ор. 25), 
«Коломийка»], пісням і танцям для 
фортепіано в чотири руки О. Дю-
бюка тощо. Такі самі риси властиві 
п’єсам невідомих авторів для гітари 
(поширеного в ті часи в аматорських 
колах інструменту), уміщених у ру-
кописному збірнику львівських се-
мінаристів13. З-поміж різноманітних 
композицій цього збірника — думок, 
коломийок, перекладів творів західно-
європейських композиторів — виріз-
няється цікавий (хоча, безумовно, 
досить наївний) зразок програмного 
музичного твору — коломийковий 
марш для гітари, що складається з 
ряду невеликих п’єс, у яких визна-
чено жанр: марш, тріо, марш. Зазна-
чений збірник містить «Думку укра-
їнську» І.-Х. Сінкевича — музиканта 
з Перемишля, учителя гри на гітарі. 
Він, до речі, навчав М. Вербицько-
го, писав музику для гітари. Окремі 
фольклорні поспівки «Думки укра-

їнської» чергуються з типово гітарними акордами. Її мелодія нагадує пісню 
«Ой не ходи, Грицю», однак різниться метром (замість 4/4 — 3/4):

У першій половині XIX ст. продовжував розвиватися жанр інструмен-
тальних варіацій на народні теми, зокрема, для гітари, скрипки, віолончелі, 
флейти, фортепіано. У цьому річищі найбільш плідною була творчість піаніс-
та й композитора О. Лизогуба14, яка вирізняється високим професіоналізмом 
і до сьогодні не втратила своєї художньої цінності. Написані ним на початку 
XIX ст. цикли фортепіанних варіацій на теми українських народних пісень 
«Ой ти, дівчина гордая», «Да була ж у мене жінка», «Ой не ходи, Грицю» 

13 Збірник зберігається в ЦДІАЛ (ф. 514, оп. 1, од. зб. 174).
14 У наш час твори О. Лизогуба вийшли друком у виданні: Лизогуб О. П’єси для 

фортепіано / Редактор-упоряд. М. Степаненко. — К., 1991. 

Обкладинка видання Варіацій 
для фортепіано на тему народної пісні 
«Ой у полі криниченька» О. Лизогуба
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втілюють романтичну образність, приваблюють щирістю й безпосередністю 
почуттів, майстерною фортепіанною фактурою. У варіаціях на мелодію пісні 
С. Давидова15 «Среди долины ровныя» О. Лизогуб використав техніку по-
двійних нот, октав, віртуозних пасажів16. Розробляючи тему, він підкреслив 
(у 1-й, 3-й, 5-й варіаціях) спорідненість мелодії С. Давидова з українською 
піснею «Їхав козак за Дунай»17. До найдосконаліших варіаційних циклів 
О. Лизогуба належать варіації на тему української народної пісні «Ой у полі 
криниченька», уперше опубліковані у видавництві Пеца й Ленґольда в середи -
ні 20-х років ХІХ ст. На відміну від попередніх варіаційних циклів, у цьому 
творі автор прагнув подолати образну замкнутість окремих варіацій, вико-
ристовуючи принцип наскрізного варіювання. Жанрово-зображальний ха-
рактер музики змінюється тут лірико-психологічним:

Крім варіацій, відомі два ноктюрни (Es-dur, As-dur) і мазурка (Es-dur) 
О. Лизогуба, що були першими зразками цих жанрів в Україні. Вони позна-

15 С. Давидов — композитор українського походження, який працював у Росії (до-
кладніше див.: Федоровская Л. Композитор Степан Давыдов. — Ленинград, 1972).

16 Цей твір було неодноразово видано в ХІХ ст., у тому числі й відомою фірмою 
«Брейткопф і Ґертель». 

17 Є. Гіппіус назвав мелодію «Среди долины ровныя» переробкою пісні «Їхав ко-
зак за Дунай» (див.: Гиппиус Е. Русские народные песни. — М., 1943. — C. 63).
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чені витонченим ліризмом, характерним для ранніх романтиків. У жанрі нок-
тюрна композитор був продовжувачем ідей Дж. Фільда й одним із поперед-
ників Ф. Шопена. Романтичні тенденції також яскраво проявилися в його 
варіаціях не тему романсу «В твоїх прекрасних очах». Митець зумів розкрити 
душевний світ людини, передати щирість і піднесення  людських почуттів.

До яскравих фортепіанних творів перших десятиріч ХІХ ст., що написані 
в романтичному віртуозному стилі на основі українського пісенного фольк-
лору, належать варіації на тему української народної пісні «Як сказала мату-
ся» угорця з походження Ґ. Гесса де Кальве — піаніста й диригента, теоретика 
музики й композитора, учня В.-А. Моцарта, автора однієї з перших, виданих 
у Російській імперії двотомної «Теорії музики» (Х., 1818), професора Харків-
ського університету й доктора філософії з 1812 року. Від 1810 року він про-
живав в Україні (Харкові, Куп’янську та Луганську), досліджував творчість 
Г. Сковороди, українські й російські пісні, виступав як концертуючий піаніст, 
який володів блискучою віртуозною технікою.Про це свідчать зазначені варі-
ації — єдині, що збереглися з-поміж його творів:

Він також був автором концерту для двох фортепіано з оркестром, який, 
на жаль, утрачено18. Темою для варіацій, імовірно, послужила невеличка 
фортепіанна п’єса невідомого автора, опублікована разом з українським тан-
цем «Дергунець» у журналі «Музыкальные увеселения» за 1774 рік. Обидві 
композиції музикознавці небезпідставно вважають одними з перших дру-
кованих українських інструментальних творів19. Принаймні про це свід-
чить майже тотожний виклад дванадцятитактової теми варіацій із чіткою 

18 Муха А. Композитори України та української діаспори. — К., 2004. — С. 66.
19 Див.: Хрестоматія української дожовтневої музики. — К., 1970. — С. 128; Історія 

української музики. — К., 1989. — Т. 1. — С. 295, 296.
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квадратною структурою, мінорним ладом, тією самою тональністю g-moll та 
фортепіанною фактурою з наявністю в партії лівої руки «альбертієвих» басів 
тощо. Зазначені варіації було надруковано в Санкт-Петербурзі у видавництві 
І. Пеца близько 1815 року20. Твір складається з теми та п’ятнадцяти варіацій, 
в основі розроблення яких лежать фактурні видозміни теми із застосуванням 
різноманітної складної піаністичної техніки — пасажів (подеколи тридцять 
другими й навіть шістдесят четвертими тривалостями), акордового й октав-
ного викладу та їхніх послідовностей, мелізмів, трелей тощо:

На увагу заслуговують також ладові контрасти в окремих варіаціях, іно-
ді зумовлені переходом в однойменну тональність, використання в кінцевих 
варіаціях модулюючого розвитку теми в різних ладотональних площинах. 
Зокрема, це стосується блискучої, широко розбудованої фінальної варіації в 
темпі Presto (кількість тактів зросла з дванадцяти до ста тридцяти!), якою 
Ґ. Гесс де Кальве ефектно завершив увесь цикл.

20 Сучасне перевидання варіацій здійснив М. Степаненко (див.: Невідома україн-
ська музика. — С. 13—37).
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Ряд варіацій для фортепіано написав композитор Й. Витвицький. Його 
твори були в той час досить популярними, їх друкували в Москві, Києві, 
Лейпцигу. Й. Витвицький прагнув передати у фортепіанних варіаціях і пара-
фразах на теми народних танців, коломийок, шумок етнічно-локальні обра-
зи, намагався відобразити звучання народної пісні в її інтонаційній, ладовій, 
ритмічній своєрідності. З образами української природи та побуту пов’язані 
такі його твори, як «Прогулянка пароплавом по Дніпру», «Натхнення річкою 
Борисфен», варіації на тему пісні «Чумак» тощо.

Уже в перших варіаціях на тему народної пісні «Зібралися всі бурлаки 
до одної хати» за назвою «Українка» (op. 1), написаних близько 1836 pоку, 
накреслено основний принцип розробки, якого дотримувався компози-
тор, — змінність фактури з елементами віртуозності. Сама тема має елегійно-
задумливий характер із впливом сентименталізму й водночас близька до 
українського побутового романсу першої половини ХІХ ст.:

У п’яти варіаціях «Українки» фактура видозмінюється переважно рит-
мічно, лише один раз (в останній варіації) тема розробляється в одноймен-
ному мажорі, зумовлюючи перед фіналом ладовий контраст. У цій варіації, а 
також у розгорненому фіналі, у правій руці з’являються гамоподібні пасажі 
тридцять другими (навіть шістдесят четвертими), що й у повільних темпах 
Adagio та Andante вимагало від виконавця відповідних піаністичних навичок. 
У пізніших варіаціях Й. Витвицький більше уваги приділяв ладовим контра-
стам, уносив метричні зміни, зіставляв різні тональності. Наприклад, у кон-
цертних варіаціях на тему «Соловей» О. Аляб’єва головна тональність d-moll 
поступається місцем B-dur у середніх епізодах.

Про захоплення композитора віртуозним стилем свідчать назви його 
творів, а саме: Великі концертні варіації на російську тему «Не шей ты мне, 
матушка, красный сарафан», концертні варіації на тему «Соловей», Блиску-
чі варіації на тему української народної пісні «У сусіда хата біла», Концерт-
на фантазія для фортепіано і скрипки на теми опери М. Глинки «Жизнь за 
царя». В останньому творі партія фортепіано відіграє роль, рівноправну з 
партією скрипки, і характеризується дещо зовнішньою віртуозністю, що по-
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деколи ускладнює сприймання музичної думки. Зазначеним композиціям 
притаманна певна строкатість музичної мови — поряд із народними темами 
з’являються сентиментальні мелодичні звороти, що свідчать про орієнтацію 
Й. Витвицького на невибагливі смаки аматорів.

У першій половині ХІХ ст. композиторами було створено ряд варіацій 
та дрібних п’єс для гітари, популярних серед любителів гітарного музику-
вання, а також варіації для скрипки у супроводі фортепіано, для квартету 
тощо. Наприклад, у Львівському рукописному збірнику вміщено варіації для 
гітари на тему «Їхав козак за Дунай», у рукописній збірці М. Вербицького 
«Guitare № 16»21 також є п’єса у формі варіацій, досить розповсюджена тоді 
в побутовому музикуванні. Композитор, як відомо, був учителем гри на гі-
тарі, написав ряд творів і «Школу гри» для цього інструменту22, що має на-
зву «Поученіє Хитари ведле Мих. Вербицького». Як зазначає М. Загайкевич: 
«Привертають увагу вміщенні тут вправи на засвоєння різних способів гри на 
гітарі, які є своєрідними “мінікомпозиціями”. Незважаючи на загальну про-
стоту викладу, зумовлену методичними міркуваннями, тут помітний певний 
творчий підхід: мелодична виразність звучання, засвоєння певних жанрових 
форм (вальс, народний танок, варіації), з цього погляду особливо цікавою є 
композиція № 3, яка нагадує козачок»23:

Унаслідок історичних подій сталося так, що сольна інструментальна спад-
щина видатного композитора М. Вербицького — засновника перемишльської 
школи — пов’язана передовсім з єдиною збереженою рукописною збіркою 
«Guitare № 16», де вміщено як вокальні твори, що були окремими номерами 
численних «співоігор» композитора, так і інструментальні п’єси різних жанрів 
(1840—1860-ті роки). М. Вербицький занотовував до свого зошита композиції, 
засновані і на власних, і на запозичених темах, а також послуговувався матеріа-
лами фольклорної збірки Залеського — Ліпінського «Muzyka do pieśni polskich i 
ruskich ludu Galicyjśkiego…». Із загальної кількості творів (31), уміщених у збірці 
«Guitare № 16»24, тринадцять становлять інструментальні п’єси, а саме: вальси 

21 Обидва збірники зберігаються в бібліотеці ЛНМА імені М. В. Лисенка.
22 Автограф «Школи гри» теж зберігається в бібліотеці ЛНМА імені М. В. Лисенка.
23 Загайкевич М. Михайло Вербицький. Сторінки життя і творчості. — Л., 1998. — 

С. 13, 14.
24 Складаючи бібліографію творів М. Вербицького, С. Людкевич зазначав, що та-

ких збірок у композитора було значно більше (про що свідчить порядковий номер), 
але вони не збереглися (див.: Людкевич С. Бібліографія творів М. Вербицького // 
Людкевич С. Дослідження, статті, рецензії, виступи. — Л., 1999. — Т. 1. — С. 311).

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

370

(№ 3, 29), галоп (№ 23), польки (№ 5, 22), чардаш (№ 6), мазурка (№ 24), ко-
зак (№ 27). В окремі композиції об’єднано кілька однотипних жанрових танців. 
Фактурно нескладні, вони написані здебільшого у простій дво- або тричастин-
ній формі. Мелодію викладено для голосу з гармонічною підтримкою гітари.

До окремої групи п’єс зазначеної збірки входять твори варіаційної фор-
ми — Тема з варіаціями (№2), Вальс (№3), Варіації (№4)25. До неї можна 
віднести програмну п’єсу віртуозного характеру «Венеціанський карнавал» 
(№ 21)26, створену на тему однойменної віртуозної п’єси Н. Паґаніні — ви-
датного італійського скрипаля, гітариста та композитора, який переніс зі 
скрипкового в гітарне виконавство принципи романтичного стилю. Творам 
варіаційної форми М. Вербицького притаманна романтична образність, засто-
сування принципу вільних (характерних) варіацій. Цикл композитор трактує 
як тричастинну композицію з інтродукцією та кодою. Останню за традицією 
засновано на впровадженні нового матеріалу — полонезу (Alla polacca), що 
тематично контрастує з попереднім варіаційним циклом27. 

Про значну роль гітари у творчості митця свідчить не лише гітарна збірка, 
але і його власноручний запис пісні «Ще не вмерла Україна» із супроводом 
гітари28. Крім сольних гітарних композицій, М. Вербицький створював ансамб-
леві п’єси, з яких частково збереглася Серенада для віолончелі й гітари29. Для 
камерного оркестрового складу написано Вальс і Полонез30, а також інструмен-
тальну сюїту «Коломийка і Мазур» (a-moll — G-dur) для флейти, двох скрипок, 
альта й віолончелі (фрагменти цих творів збереглися в рукописах).

П’єси для семиструнної гітари, у тому числі в популярному тоді жан-
рі варіацій, писав Г. Рачинський — скрипаль, гітарист, композитор (cин 
знаного львівського композитора, автора церковних творів А. Рачин-
ського). Як виконавець він з успіхом концертував у Москві, Києві, Хар-
кові та інших містах, популяризуючи українські й російські народні 
мелодії у власному опрацюванні. Зокрема, йому належать п’єси для се-
миструнної гітари на тему «Вечер был я на почтовом на дворе», фанта-

25 Варіації С-dur для гітари — дидактичного характеру і, мабуть, входили до 
«Школи гри» на гітарі М. Вербицького, що не збереглася.

26 У нотографії рукописної збірки М. Вербицького, що міститься в праці М. За-
гайкевич «Михайло Вербицький. Сторінки життя і творчості», цей твір має назву 
«Карнавал венецький. Варіації. Andante grazioso. Ля мажор».

27 Див.: Сидоренко В. М. Вербицький — композитор-гітарист // Академічне 
народно-інструментальне мистецтво та вокальні школи Львівщини. — Дрогобич, 
2005. — С. 183—191.

28  Див.: Лисько З. Піонери музичного мистецтва в Галичині. — Л.; Нью-Йорк, 
1994. — С. 45.

29 Авторська назва твору — Серенада для віолончелі соло з акомпанементом гіта-
ри, G-dur. Збереглася лише сольна партія віолончелі (записана в басовому ключі), за 
якою вдалося встановити, що ця концертна п’єса написана у формі попурі з розгор-
неним вступом (Andante) піднесено-ліричного характеру та швидкою схвильовано-
драматичною другою частиною (Allegro), заснованою на зіставленні кількох тем. 
Серенада завершується урочистою кодою. За стильовими ознаками цей твір можна 
віднести до пізніх творів композитора (1860-ті роки).

30 У Вальсі d-moll збереглася партія другої валторни in A. Очевидно, цей твір, 
заснований на темах трьох вальсів, написано в тричастинній формі з тріо та інтро-
дукцією. У Полонезі збереглася лише партія контрабаса.
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зії «На берегу Десны»31, варіації для скрипки на теми українських і росій-
ських народних пісень, високо поціновані сучасними композиторами32. 
З-поміж сорока трьох творів для скрипки33 — варіації з прита манними 
їм колоритністю, тембровим розмаїттям, що пов’язане з використанням 
прийомів народного виконавства на скрипці (гра щипком, дерев’яною части-
ною трості смичка, гра біля підставки, застосування глісандо тощо). На теми 
українських народних пісень Г. Рачинський створив такі варіації: «Малорос-
сийская пастушеская песня», «Ой кряче, кряче молоденький ворон», «Віють 
вітри», «За долами, за горами». Останній твір, у якому композитор викорис-
тав звуконаслідування, викликає особливий інтерес, оскільки він, як засвід-
чує афіша, написаний для інструментального квартету: «Г. Рачинський будет 
играть новую русскую песню “За долами, за горами” в квартете, с вариациями 
собственного сочинения, в которой некоторые вариации будут выражать пе-
ние овсянки»34. Характерні прийоми звукопису, наявні у варіаціях «Мало-
российская пастушеская песня» й «За долами, за горами», близькі, як слушно 
зауважив І. Ямпольський, до танцювальних награвань із Гуцульщини35. По-
дібність виконавських прийомів засвідчують мелодії гуцульських танців, які 
записав фольклорист Р. Герасимчук36:

Вплив колористично-тембрового трактування інструментів, пов’язаного з 
відображенням народного побуту (інколи навіть з елементами звуконасліду-
вання), позначився на інструментальних творах вітчизняних авторів пізніших 
років, зокрема на «Українській фантазії» для скрипки з акомпанементом орке-
стру А. Тарновського37, створеній у середині XIX ст. (надруковано в 1854 pоці). 
До речі, у заключний епізод твору, де зображено косовицю, введено «звучання» 
коси — авторські ремарки вказують, що трубач має в певні моменти «гострити» 
або «бити косу». На цьому тлі скрипка виконує протяжну пісню38.

Варіації для скрипки на відомі мелодії, у тому числі на теми українських 
народних пісень, наприклад, «Чи я така уродилась, чи без долі охрестилась», 

31 Див.: Ямпольский И. Русское скрипичное искусство. — М.; Ленинград, 1951. — 
С. 190.

32 Лисенко І. Уславлений український скрипаль // Музики сонячні дзвони. — 
К., 2004. — С. 258—260.

33 Відомості подано за: Лапсюк В. Гаврило Андрійович Рачинський // Український 
музичний архів. — К., 1999. — Вип. 2. — С. 122; Китченко Ф. Гавриил Андреевич Ра-
чинский, знаменитый скрипач (биографический очерк) // Там само. — С. 123—129.

34 Цит. за: Ямпольский И. Русское скрипичное искусство. — С. 190.
35 Там само. — С. 197.
36 Herasymczuk R. W. Tańce huculskie, melodie taneczne. — Lwόw, 1939.
37 Партія скрипки й оркестрові голоси зберігаються в РНБ (шифр М 630—4/33).
38 Див.: Ямпольский И. Русское скрипичное искусство. — С. 198.
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написав і виконував згадуваний раніше композитор і відомий скрипаль К. Лі-
пінський. 1818 року він здійснив спільне турне з Н. Паґаніні, побувавши у 
Франції, Великій Британії, Італії, Австрії, Німеччині. Концертував також в 
українських містах — Києві (у 1822—1844 роках неодноразово грав під час 
Київських контрактів), Одесі, Кам’янці-Подільському, Кременці39. 

На початку ХІХ ст. в галузі фортепіанної музики працював визначний пі-
аніст, педагог і композитор А. Данилевський, який народився на Харківщині. 
Від 1808 року він жив у Санкт-Петербурзі, де викладав гру на фортепіано, 
писав інструментальну, хорову та камерно-вокальну музику. Був учителем 
О. Даргомижського, якому прищепив любов до української культури, на-
родних пісень і танців. Промовистим є факт використання цим російським 
композитором козацького танцю, опублікованого в Санкт-Петербурзі 1814 
року як тематичний матеріал до його відомої симфонічної фантазії «Мало-
російський козачок». З композиторського доробку А. Данилевського зберігся 
лише Полонез для фортепіано, виданий у Санкт-Петербурзі (1820) й переви-
даний М. Степаненком у Києві (1983) у збірнику «Українська фортепіанна 
спадщина». Цей твір приваблює образним змістом і вольовим патетичним 
характером; він вирізняється високими художніми якостями: досконалою 
піаністичною фактурою та вишуканою мелізматикою. Полонез, що написа-
ний у складній тричастинній формі в тональності d-moll, має характерну для 
цього жанру ритмічну формулу, чітку квадратну структуру. Середня части-
на — тріо — звучить в однойменному мажорі, який вносить ладовий кон траст 
у загальну палітру твору. Композитор часто застосовує також динамічні 
контра сти (f і p). Цікавим і сповненим експресії є середній восьмитактовий 
епізод тріо, що розгортається на орґанному пункті домінанти з поступовим 
посиленням звучності, що в момент кульмінації доходить до ff.

На увагу заслуговують також фортепіанні твори інших композиторів, які 
писали свої мініатюри в перших десятиліттях ХІХ ст. Поміж них — Екосез, 
Вальс та Кадриль композитора-дилетанта Л. Іллєнка, що відзначаються ви-
тонченим мелодизмом, в інтонаційній основі якого відчутний зв’язок з укра-
їнськими народними джерелами. Ці п’єси було надруковано в 1820-х роках. 
У той самий час у Харкові працював викладачем фортепіано піаніст і компози-
тор А. Барцицький. Його діяльність високо оцінювали харківські ре цензенти 
в пресі 20—30-х років ХІХ ст. У 1845 році в Москві було опубліковано Три 
фортепіанні багателі митця (Вальс, Мазурка, Галоп), що своїми художніми 
якостями приваблюють виконавців і у XXI ст. Яскраву сторінку українського 
музичного романтизму становлять твори піаніста-імпровізатора й самобутньо-
го композитора другої половини ХІХ ст. А. Гусаковського. До його творів, які 
донині є популярними серед виконавців, належить «Листок з альбому» для 
фортепіано, сповнений щирих ліричних почуттів і задушевності.

З-поміж інструментальних творів привертають увагу дві мазурки для ві-
олончелі із супроводом фортепіано композитора, віолончеліста Анд. Голен-

39 У 1829—1836 роках К. Ліпінський проживав у Львові; від 1839 — упродовж двад-
цяти років був концертмейстером Королівської капели в Дрездені, а від 1859 — жив 
у своєму маєтку в с. Вирлів, де заснував однокласну музичну школу для селянських 
дітей.
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ковського, видані 1839 pоку за назвою 
«Спогад про Малоросію»40, та варіа-
ції на тему української народної пісні 
«Петрусь». Як віолончеліст він висту-
пав у маєтку Ґалаґанів, де 1845 року 
познайомився з Т. Шевченком. Його 
брат Аркадій був автором скрипко-
вих творів, зокрема фантазій на теми 
українських народних пісень, мазур-
ки «Спогад про Київ» (ор. 8) та ін. 

В інструментальній музиці кінця 
XVIII — першої половини XIX ст. по-
ряд із дрібними п’єсами, варіаціями та 
фантазіями на народні теми набули 
певного розвитку твори великої фор-
ми, зокрема циклічно-сонатного типу. 
Їх появу, що була пов’язана із загаль-
ним розвитком музичної культури як 
у Росії, так і в Україні, зумовлювали запити домашнього музикування в арис-
тократичних салонах і панських маєтках, де, починаючи з останніх десятиліть 
XVIII ст., звучала камерна й симфонічна музика західних композиторів.

До високохудожніх камерно-ін струментальних творів великої форми нале-
жить тричастинна Соната для фортепіано з акомпанементом віолончелі І. Ли-
зогуба, надрукована у 20-х роках XIX ст. в Дрездені41. Це яскравий твір великої 
форми, що ввійшов в історію української музики як перший зразок творчості 
для віолончелі. Соната, побудована на інтонаціях українських пісень-романсів, 
близька до творів ранніх романтиків, зокрема Ф. Шуберта, й виявляє спільні 
риси з камерно-інструментальними композиціями М. Глинки.

Перша частина твору (Allegro) лірико-оповідна за характером, з елемен-
тами драматизму: розвинена (у сольних епізодах) партія фортепіано контра-
стує з проникливою кантиленою віолончелі:

40 Повна назва видання: «Souvenir de la petite russie, deux masurques роur le 
violoncelle avec accompagnement de Pianoforte, composées et dédies à sa tante madame 
Sophie de Galagan, par André Hallenkowsky».  

41 Сучасне видання здійснено 1980 року в Києві (редактори В. Червов і М. Степа-
ненко). Сонату записано на компакт-диск у виконанні М. Степаненка (фортепіано) 
та В. Червова (віолончель). 

Обкладинка видання 
Сонати для фортепіано з акомпанементом 

віалончелі І. Лизогуба
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Друга частина (Adagio) схожа подекуди на повільні частини ранніх віо-
лончельних сонат Л. Бетховена. Якщо в крайніх епізодах відображено світлі 
настрої, то середня частина — зосереджена й нагадує скорботні, жалобні мар-
ші. Музика третьої частини (рондо) інтонаційно пов’язана з темами першої 
частини. Проникливі ліричні діалоги віолончелі й фортепіано змінюються 
бурхливими, сповненими романтичної патетики епізодами. 

І. Лизогуб як професійний військовий брав участь у війні з Наполеоном 
1812 року. Після виходу у відставку оселився в родовому маєтку в с. Седнів 
на Чернігівщині (1821), де влаштовував концерти, виступав як піаніст і віо-
лончеліст.

Загалом родина Лизогубів залишила помітний слід в українській культу-
рі. Гарним музикантом був Андрій (брат Олександра та Іллі) — композитор 
і фольклорист. Відома його п’єса для віолончелі «Розвага» («Passe-temps»), 
рукопис якої зберігається в Санкт-Петербурзькій консерваторії. Важливо 
зазначити, що А. та І. Лизогуби підтримували дружні стосунки з Т. Шевчен-
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ком під час його перебування на за-
сланні. Усупереч царській забороні, 
вони листувалися з поетом, надси-
лали йому фарби, олівці, папір, під-
тримували його морально й матері-
ально. Після повернення в Україну 
Т. Шевченко побував у їхньому ро-
довому маєтку й намалював портре-
ти обох братів: Андрія — олівцем на 
папері, Іллі — олійними фарбами на 
полотні42.

В Україні в першій половині 
XIX ст. було написано ряд інструмен-
тальних композицій великої форми, 
про які трапляються поодинокі згад-
ки в літературі, хоча нотного матері-
алу, на жаль, майже не збереглося. 
Автори цих творів — І. Вітковський, 
який написав шість фантазій для 
скрипки і фортепіано (1805), а також 
Ораторію на відкриття Харківського 
університету (1805), ; Лепеха; І. Ло-
зинський, який мав у своєму твор-
чому доробку варіації для флейти, 
Симфонію (1815), дві увертюри, Концерт для кларнета, Дивертисмент (та-
кож він був автором першої в Україні «Школи скрипкової гри»); П. Селець-
кий, який створив симфонії, одну з яких було виконано в Дрездені, увертюру, 
що прозвучала в Києві на одному з концертів Київського відділення РМТ.

Інструментальні твори першої половини ХІХ ст. позначені самобут-
німи національними рисами, що зумовлено впровадженням у музичну 
тканину окремих інтонацій або й цілих мелодій українських, а також ро-
сійських і польських народних пісень, поширених у тогочасному побуті. 
Здебільшого метод використання фольклорних зразків — цитатний, що 
було властиво європейській музиці ранньоромантичної доби. Упевнено 
входили в мистецький арсенал такі жанри й форми творчості, як варіації, 
мазурки, дýмки, шумки, фантазії, концертно-віртуозні обробки народних 
пісень та популярних мелодій, що характеризувало новий етап розвит-
ку музичної культури в тогочасному суспільстві — перехід від салонно-
аристократичного до концертно-естрадного, більш публічного й демокра-
тичного музикування.

Камерно-інструментальна музика середини ХІХ ст. розвивалася під 
знаком національного відродження, викликаного хвилею визвольних рухів 
у Європі, які започаткувала революція 1848 року, що дістала назву «весна 
народів». Формування нових романтичних тенденцій у музиці відбилося 

42 Див.: Тарас Шевченко: Мистецька спадщина: У 4 т. — К., 1961. — Т. 1. — Кн. 1. — 
С. 52. — Прим. 133, 134.

Портрет А. Лизогуба.
Художник Т. Шевченко
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на тематиці творів, оновленні сти-
лістики ка мер но-інструментальних 
жанрів, збагаченні жанрової струк-
тури, зумовленої передусім зацікав-
ленням композиторів історичним 
минулим, величними сторінками 
козаччини, а також культурою ін-
ших на родів. Вагомого значення в 
камерно-інструментальній творчос-
ті за значеного періоду набула епіч-
на, героїчна тематика, утілення якої 
еволюціонувало від традиційно-
аматорського до високомистець-
кого, узагальнюючого рівня й було 
пов’язане з поглибленим вивченням 
жанрів українського епосу. Одно-
часно продовжила свій розвиток 
лінія побутових (пісенних та ін-
струментальних) жанрів, пов’язана 
з поглибленням інтересу до націо-
нального фольклору. Процес фор-
мування національного стилю в 
жанрах камерно-інструментальної 
музики досягнув кульмінаційної 

вершини у творчості М. Лисенка — фундатора професійної національної 
музичної школи, послідовники якого (як у Східній, так і в Західній Украї-
ні) розвинули цю галузь протягом 1880—1890-х років. З іменем М. Лисен-
ка пов’язане завершення формування романтичного стилю в різних жанрах 
камерно-інструментальної музики України та зародження неокласичних 
тенденцій. 

Як і в попередній період, камерно-інструментальна музика розвивала-
ся на перетині різноманітних стильових тенденцій, в основі яких, з одного 
боку, лежали народні засади піснетворення й інструментального музикуван-
ня, а з другого, — творче осмислення європейських романтичних традицій 
(австро-німецької, чеської, польської, угорської, російської). Це позначи-
лось як на інтенсивному культивуванні вже опанованих жанрів камерно-
інструментального музикування (інструментальні обробки народних пісень, 
дýмки, шумки, козачки; з-поміж творів великої форми — соната, сюїта, ва-
ріації), так і на утвердженні нових, привнесених добою романтизму (вальс, 
мазурка, полька, ноктюрн, полонез, баркарола, рапсодія, фантазія, балада, 
пісня без слів, експромт, ескіз, мрія, програмна сюїта тощо). Композитор-
ська творчість зосереджувалася переважно на фортепіанній музиці. Однак 
уже наприкінці 1860-х — у першій половині 1870-х років з’явилися перші 
національно-зорієнтовані зразки камерно-інструментальних циклічних тво-
рів — ансамблева п’єса, фантазія, тріо, квартет. 

На початку 1860-х років продов жилася традиція жанру обробки народ-
ної пісні для інструментального виконання, започаткована у збірках перших 

Портрет І. Лизогуба.
Художник Т. Шевченко
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десятиліть ХІХ ст., зокрема М. Мар-
кевича. Зазначимо, що перекладення 
вокальних зразків народної пісен-
ності для різних інструментів — фор-
тепіано, скрипки, гітари, флейти, 
цитри — у 1860—1890-х роках було 
надзвичайно поширеним.

У 1860—1861 роках А. Єдлічка 
видав у Санкт-Петербурзі збірку 
«Сто мало российских народных пе-
сен» у двох частинах, яку 1870 року 
переклав для фортепіано М. Бер-
нард43. Аранжування музичного ма-
теріалу із цієї збірки за подібними 
принципами, але вже для скрип-
ки соло, здійснив А. Кіндінгер44. У 
1862 році вийшла друком збірка 
А. Коціпінського «Пісні, думки й 
шумки руського народу на Поділлі, 
Україні і в Малоросії», що містила 
сто українських народних пісень. 
Вона стала провісницею формуван-
ня науково-етнографічного підходу 
до опрацювання фольклорних джерел. У збірці вперше було опублікова-
но пісню-романс Д. Бонковського «Гандзя», на основі якої А. Коціпінський 
створив п’єсу «Полька». Фортепіанний переклад збірки згодом здійснив 
В. Зентарський, відомий також як автор фортепіанних перекладень народних 
пісень у двох перших збірках М. Лисенка. 

Аранжування пісенних та інструментальних зразків української фольк-
лорної традиції для сольних інструментів, що широко практикувалось 
у  творчості тогочасних музикантів-аматорів, було викликане потреба-
ми розвитку міської музичної культури, свідчило про тісний взаємозв’я -
зок вокальної та інструментальної сфер камерного домашнього й салон-
ного музикування, а головно — про їх популярність серед різних верств 
суспільства.

Збірка С. Карпенка «Васильківський соловей»45 стала першим виданням, 
присвяченим українській народній танцювальній музиці, записами якої по-
слуговувалося чимало композиторів. 

43 Сто малороссийских народных песен, собранных А. Едличкою и аранжирован-
ных для одного фортепиано М. Бернардом. — СПб., 1870. — Ч. 1.

44 Сто малороссийских народных песен, собранных А. Едличкою и 
аранжированных для одной скрипки А. Киндингером. — [1878]. — Т. 1.

45 Васильковский соловей Киевской Украины. Славяно-русский альбом для од-
ного голоса с аккомпанементом фортепиано, составленный из 115 малороссийских и 
некоторых русских, польских, червонорусских, болгарских и молдавских песен, дум 
и романсов с присовокуплением малороссийских и еврейских танцев Степаном Кар-
пенко, малороссийским певцом и актером. — СПб., 1864.

М. Маркевич
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Новий професійний підхід до трактування жанру інструментальної 
обробки окреслився в другій половині 1870-х — упродовж 1880-х років 
і був пов’язаний з іменами О. Рубця та Г. Ходоровського. Так, 1876 року 
з’явився перший випуск збірки О. Рубця «Народні танці (малоросійські 
козачки)», що містив двадцять танців46. Більшість зразків — козачки, хоча 
трапляються й метелиці (№ 13, 19), гречаники (№ 17), а також танець 
«Журавель» (№ 14). Збіркою було започатковано систематичне наукове 
збирання української народної інструментальної музики. Якщо порівняти 
інструментальні мелодії цієї збірки із записами козачків («Козак-полька», 
«Киянин», «Козак-гетьман»), уміщених у збірці «Васильківський соло-
вей» С. Карпенка, то можна констатувати більш точне відтворення мело-
дії та створення відповідного їй фортепіанного супроводу, що здебільшого 
імітує бурдонне звучання ліри або басолі в народних ансамблях троїстих 
музик (№ 1, 2, 3, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 20). Для гармонізації іншої групи танців 
(№ 4, 5, 12, 14, 18, 19) О. Рубець застосував підголосковість і специфічне 
ладове забарвлення (IV високий щабель у мінорі): 

Особливо вагомим із мистецького погляду був збірник Г. Ходоровсько-
го «14 малорусских песен, аранжированных для фортепиано» (К., 1883). 
В аранжуваннях композитор використав етнографічні записи, здійснені, оче-
видно, його батьком, про що свідчить авторська примітка: «Усі пісні записані 
К. Ходоровським»47. Показово, що вперше в історії жанру обробки етногра-
фічні записи було відмежовано від суто мистецьких аранжувань народних 
пісень і подано в кінці збірки як нотний додаток. Більшість пісень — давньо-
го походження. Це колискова («А, а, котку»), веснянка («А в перепелки та 
головка болить»), весільні («У городі калинонька», «Та не бійся, матінко»), 
трудова («Закотилось сонечко за зелений гай»), а також голосіння («Та моя 
ж матінко»). Останнє, на думку К. Квітки, є хронологічно першим з-поміж 
опублікованих зразків цього жанру в українській фольклористиці. «Дав-
ніше, — писав він, — переважно вибирали з народного репертуару багатші, 

46 1872 року в Москві О. Рубець видав збірку «216 українських народних наспівів».
47 14 малорусских песен, аранжированных для фортепиано Г. Ходоровским. — 

К., 1883. — С. 1.
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розвиненіші і інтересніші з сучасного художнього погляду мелодії, а в за-
значеному збірникові помітне бажання представити народну пісенність 
об’єктивно, в зразках різних її родів»48.

Опрацьовуючи народні пісні, Г. Ходоровський творчо поставився до 
фольклорних записів. На противагу попередникам, які в інструменталь-
них аранжуваннях пісень обмежувалися переважно звичайною гармоніза-
цією (іноді прикрашаючи обробку вступом і постлюдією), композитор ак-
тивно втрутився в будову пісні, трансформуючи її, широко застосовуючи 
народно-поліфонічні засоби розвитку. Фольклорний запис був для нього 
почасти лише поштовхом до створення індивідуалізованого авторського об-
разу. Таким зразком є опрацювання лірницької пісні «Нема в світі правди». 
Зважаючи на її мелодичну будову (восьмитактовий період, що розпадається 
на чотири симетричні фрази), автор вільно перекомпонував дві крайні фра-
зи, змінивши мелодичний каданс. Це не порушило загального складу піс-
ні, а лише сприяло створенню цілісного художнього образу. Обробка цього 
пісенного зразка має куплетно-варіаційну форму. Кожен із трьох куплетів 
вирізняється зміною фактури. Подекуди відчутно намагання відтворити 
звучання ліри:

В останньому куплеті теми подано в акордово-гармонічному викладі, від-
тіненому елементами підголоскової поліфонії, що споріднює її з історичними 
піснями маршового характеру. Отже, значну роль у створенні авторського 

48 Квітка К. Григорій Ходоровський // Записки історико-філологічного відділу 
ВУАН. — 1928. — Кн. 21, 22. — С. 357.
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образу відіграли фактурні засоби розвитку і принцип фактурно-тембрового 
перезабарвлення теми (перший і другий куплети).

Значної трансформації зазнав і трагедійний образ голосіння «Та моя ж 
матінко». Запис подано в тридольному метрі, що не зовсім відповідає речи-
тативній природі народного голосіння. П’єса Г. Ходоровського починається 
розгорненим вступом, у якому домінує пригнічений настрій. На тлі витрима-
ної «застиглої» тонічної гармонії з’являється основна тема, що набуває рис 
жалобного маршу. Прагнучи поглибити образ, композитор доповнив серед-
ню частину новою, просвітленою темою хорального складу в паралельному 
мажорі (Сі-бемоль мажор), після якої знову повернувся до основної, суворо-
похмурої теми. Тобто, фольклорний запис народного голосіння спричинив-
ся до створення Г. Ходоровським самостійної фортепіанної п’єси трагічного 
характеру. 

Обробки народних пісень, здійснені Г. Ходоровським, можна умовно 
поділити на дві групи: пісні, де переважає акордово-гармонічний склад 
фактури, та пісні, опрацьовані гомофонно-поліфонічними засобами. Ви-
користання цих прийомів зумовлене бажанням глибше проникнути в 
інтонаційну природу українського мелосу, є прикметною рисою збір-
ника. Принципи підголоскової поліфонії яскраво проявилися в піснях 
жартівливо-танцювального характеру «Ой на дворі метелиця» й «Чи се ж 
тії чоботи». Останню витримано у двоголосій фактурі, що відтіняє основ-
ний наспів тонким мереживом підголоска: 

Акордово-гармонічний виклад більш індивідуалізовано в обробках 
«А, а, котку» й «Закотилось сонечко за зелений гай». В останній усю гар-
монізацію витримано на тонічному орґанному пункті, унаслідок чого ви-
никають свіжі біфункціональні співзвуччя. При опрацюванні колискової 
Г. Ходоровський удався до гармонічного варіювання основного мотиву. 
Застосування цього принципу викликане остинатним повтором короткої 
архаїчної мелодичної поспівки, якою починається наспів. У фольклорно-
му записі, поданому в кінці збірника, ця поспівка звучить двічі. Натомість 
композитор збільшив кількість її повторів. Статичність такої повторності 
він подолав фактурно розвиненим супроводом, що зазнає постійного гар-
монічного перезабарвлення: 
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Отже, народнопісенні зразки стали імпульсом до створення композито-
ром самостійного циклу художніх мініатюр на фольклорній основі. У цьому 
сенсі пошуки Г. Ходоровського були суголосні з Лисенковою творчою пози-
цією — написання фортепіанної циклічної композиції на основі українських 
народних пісень. 

Поряд з інструментальним аранжуванням народної пісні в 1850—1870-х 
роках композитори активно працювали в жанрах інструментальної п’єси на 
основі народних пісень — дýмки, шумки, чабарашки, варіацій. Значний вне-
сок у розвиток цього напряму зробили представники чесько- та польсько-
української школи — А. Єдлічка, Й. Витвицький, М. Ясінський, М. За-
вадський, В. Заремба, А. Коціпінський, Р. Зентарський, Ф. Яронський, 
В. Крауз. Їхні твори позначені чітким викладом музичного матеріалу, ма-
ють нескладну будову (на кшталт попурі, простої або складної тричастин-
ної форми, варіацій на народну тему). Подібні художньо-стильові тенденції 
мали яскраве відображення у творчості одеського композитора, піаніста 
й педагога В. Пащенка. Відомо небагато його фортепіанних опусів, поміж 
яких найпопулярнішими були п’єси «За Неман іду», «Дума про Україну» 
та «Полонез на смерть Т. Шевченка». П’єса «За Неман іду» — це віртуоз-
ні варіації на тему української пісні міського походження. Після викладу 
теми (Аndante) В. Пащенко подав дві фактурні варіації, що завершуються 
невеликою постлюдією віртуозного характеру, яка, проте, дещо випадає із 
загального стилю п’єси.

«Полонез на смерть Т. Шевченка» (1861) став одним із перших укра-
їнських творів на шевченківську тематику. Його жанровою основою, як 
і «Думи про Україну», був полонез, широкозастосовуваний у тогочасній 
європейській, у тому числі українській, музиці для виявлення глибоких 
патетичних почуттів. Наслідуючи Ф. Шопена, який трактував полонез як 
драматичну поему, В. Пащенко намагався драматизувати ліричну образ-
ну сферу творів уведенням елементів патетики. Відчувається прагнення 
автора передати засобами музики героїчний образ великого Кобзаря, 
його трагічну долю. Сповнені шляхетного звучання, обидві композиції 
позбавлені фольклорної інтонаційності, хоча в них помітно зв’язок із 
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пісенно-романсовою сферою. Свого 
часу вони часто звучали в домаш-
ньому музикуванні та концертних 
програмах.

Композитори В. Крауз і А. Єд-
лічка написали чимало фортепіан-
них композицій. В. Крауз — автор 
варіацій на теми популярних укра-
їнських пісень «Ой не ходи, Грицю» 
та «Віють вітри». Обидва твори по-
значені салонно-віртуозною стиліс-
тикою.

Серед творів А. Єдлічки на 
українську тематику вирізняються 
«Спогади про Полтаву» і «Квітонь-
ки України». Перший, за визначен-
ням автора, є великою фантазією 
на теми з народної опери «Натал-
ка Полтавка» І. Котляревського; 
другий — попурі на теми відомих 
українських пісень. «Спогади про 
Полтаву» (E-dur) написано у формі 
розгорненої тричастинної п’єси кон-

цертного типу, облямовуючі частини якої засновано на темі української 
жартівливої пісні козачкового характеру «Дід рудий, баба руда», а середи-
на — на українській пісні-романсі «Віють вітри» (пісня Наталки). Серед-
ина розгортається за принципом сопрано-остинатних варіацій. Фінал 
п’єси (Аllegro alla Szumka) засновано на новому тематизмі — пісні Наталки 
«А я дівчина Полтавка».

Аналогічні формотворчі засади використовували у фортепіанних 
п’єсах інші композитори, зокрема, у Наддніпрянській Україні — Й. Вит-
вицький, який переважно культивував варіаційні форми, а на західних те-
ренах — М. Вербицький та С. Воробкевич. Так, Й. Витвицький є автором 
творів малої форми для фортепіано, орґана та для скрипки з фортепіано. 
Чимало з них ґрунтується на фольклорному матеріалі. Це — варіації на 
тему пісні «У сусіда хата біла», Шумка, Друга українська шумка, Коло-
мийка та ін. Продовжуючи традиції попередників у розвитку жанру варіа-
цій, він досяг вагомих результатів. Це виявилося передусім в орієнтації на 
принцип фактурно-характерних варіацій класицистично-романтичного 
типу, у широкому застосуванні ладотональних засобів розвитку, контр-
астних тональних зіставлень, у розмаїтті фактурно-тематичного опрацю-
вання народнопісенних тем.

Найвідомішою композицією Й. Витвицького, написаною на початку 
1860-х років, є Коломийка, присвячена М. Маркевичу. Це один із най-
цікавіших і найдосконаліших творів композитора. Його тема має яскра-
во танцювальний характер та типову коломийкову ритмоструктуру 
(4 + 4 + 6):

А. Єдлічка
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Показовим тут є втілення ладоінтонаційного колориту гуцульського тан-
цю (IV високий щабель у різноманітних ладових перезабарвленнях теми). 
Форму побудовано за принципом попурі. У творі панує радісний, піднесений 
настрій. Фортепіанними засобами композитор відтворив образне звучання 
народноінструментального ансамблю — троїстих музик. 

Принцип «нанизування» мелодій широко використовувався в народній 
інструментальній музиці, у тому числі при виконанні в’язанок коломийок. 
Можливо, Й. Витвицький був добре обізнаний із цією традицією, тому й 
застосував аналогічний принцип у своєму творі. Вплив народного інстру-
ментального музикування простежується й у фактурі п’єси, де, незважаю-
чи на активний ладотональний розвиток тематизму, переважають тоніко-
домінантові співзвуччя, що імітують бурдонне звучання цимбалів або басолі, 
а мелізматичне розцвічування коломийкових тем викликає асоціації з грою 
скрипки соло або сопілки49. Схожий фактурний принцип простежується і в 
Шумці D-dur [парафраз на тему українського народного танцю (ор. 27)]. 

Важливе місце у творчості Й. Витвицького — поляка з походження — по-
сідає польська, російська та угорська тематика, зокрема, звернення до ідей 
національно-визвольної боротьби. Так, фортепіанний марш «Підношення 
Костюшкові» присвячено польському народові. За жанром це полонез жа-
лобного характеру. У середньому розділі, написаному в складній тричастин-
ній формі (з тріо), звучать інтонації «Ракоці-маршу» — символу угорських 
повстанців, який свого часу використав Ф. Ліст в однойменній фортепіанній 
п’єсі (1853).

Камерно-інструментальна творчість М. Ясінського (теж поляка з похо-
дження, який мав псевдонім Йосип Дорошенко) — композитора-аматора, 
диригента, музиканта-виконавця та музичного критика — була зосереджена 
у сфері пісенно-танцювальних жанрів — дýмок, шумок, козаків, польок, ма-
зурок. Уродженець Житомирщини, він ще з гімназійних років захоплювався 
музичним театром. На початку 1850-х років, навчаючись у Київському уні-
верситеті, М. Ясінський організував у своєму будинку гурток квартетного 

49 Подібні фактурні засоби при створенні інструментальних п’єс використовував 
К. Мікулі, ґрунтуючись на власних записах карпатсько-буковинських танців.
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музикування50, який виконував класичні й романтичні твори. Митець пере-
клав також ряд композицій для ансамблевого виконання. Гарний скрипаль, 
альтист, віолончеліст, флейтист і гітарист, він брав участь у камерних кон-
цертах створеного ним колективу.

Про композиторське обдаровання М. Ясінського, особливості його му-
зичної мови може свідчити його єдиний поки що віднайдений твір за на-
звою Думка для скрипки або віолончелі та фортепіано a-moll (опублікова-
но в польському музичному журналі «Ruch Myzyczny» 1859 року)51. Суто 
українська природа мелодики Думки поєднує ознаки пісні-романсу й укра-
їнського багатоголосся, і вона дуже близька до елегійної лірики фортепіан-
них мініатюр молодого М. Лисенка. П’єсу скомпоновано в складній тричас-
тинній формі (A—B—C—A1—B1) з невеликим вступом і кодою. Гармонічна 
палітра позначена народноладовою перемінністю (a-moll — C-dur), плагаль-
ністю тонального плану (d-moll середнього розділу із С). Інструментальна 
фактура композиції свідчить про досконале володіння М. Ясінським засо-
бами музичного письма.

Інструментальна творчість В. Заремби (теж поляк із походження) пере-
важно зосереджена на жанрах фортепіанної музики. Це — обробки україн-
ських народних пісень та пісень літературного походження, мелодії яких 
були популярні серед широких верств міського населення, а саме: «Реве та 
стогне Дніпр широкий» Г. Гладкого, «Ой зійди, зійди, ти зіронько та вечір-
няя» (на вірш Т. Шевченка), «Гей, же ви, хлопці, славні молодці», «Гуде вітер 
вельми в полі» М. Глинки, «Ой місяцю, місяченьку», «Стоїть гора високая» 
(на слова Л. Глібова) та ін. Крім мистецьких обробок, В. Заремба написав 
чимало оригінальних творів салонного характеру (здебільшого полонезів). 
Йому належать фортепіанні транскрипції окремих номерів з опери «Пікова 
дама» П. Чайковського, а також п’єси педагогічного репертуару, об’єднані в 
збірку «Маленький Падеревський».

Художні обробки народних пісень В. Заремби — це невеликі за обсягом 
твори простої, подвійної або складної тричастинної та варіаційної форми52. 
Основними методами розвитку матеріалу (а іноді й викладу) слугують варіа-
ційність та імпровізаційність. Це наклало відбиток і на форму варіацій, до 
якої часто звертався композитор («Стоїть гора високая», «Зібралися всі бур-
лаки» та ін.). Загальна будова варіацій В. Заремби типова: вступ — тема — ва-
ріації (від однієї до трьох) — закінчення. Інколи трапляються відхилення від 
цієї схеми, приміром, в обробці «Ой зійди, зійди, ти зіронько та вечірняя»53 
(автор визначив її як думку). Тут дещо розмита форма наближається до три-
частинної зі вступом і закінченням. Тип фактурного опрацювання у В. За-
ремби досить одноманітний і заснований на принципі сопрано-остинатних 
варіацій, коли характер теми, її обсяг, мелодико-ритмічна будова, тональне 
забарвлення не змінюються, що призводить до певної статичності.

50 Загайкевич М. Марцелій Ясінський-Дорошенко (Невідомі сторінки укра-
їнського музичного життя середини XIX ст.) // Український музичний архів. — 
К., 2000. — Вип. 1. — С. 142—150.

51 Там само. — С. 146.
52 Нотний архів В. Заремби зберігається в ІР НБУВ.
53 ІР НБУВ, ф. І, оп. 36 043.
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Одна зі специфічних рис стилю композитора, що виявилася не лише в 
жанрі обробки народної пісні, але і в оригінальних творах, полягає у впрова-
дженні між окремими розділами форми контрастних побудов із новим тема-
тичним матеріалом, що здебільшого мають імпровізаційний характер і вико-
нують функцію своєрідних зв’язок (інтерлюдій) між частинами.

Робота над фортепіанними перекладеннями українських пісень місько-
го походження значною мірою вплинула на мелодичну мову оригінальної 
творчості В. Заремби. У таких п’єсах композитора, як Andante, Полонез, «На 
кладовищі», крім стилістичних впливів музики Ф. Шопена, виразно просте-
жується спорідненість з українською ліричною пісенністю54. Особливо ре-
льєфно інтонації пісні-романсу відчутні в Полонезі, написаному в складній 
тричастинній формі: 

Основним принципом розвитку в оригінальних творах В. Заремби є 
пов торність, рідше трапляється змінена повторність. Тематичний розви-
ток матеріалу майже відсутній, що пояснюється невисоким фаховим рівнем 
композитора-аматора. Однак найкращі його твори приваблюють ліричною 
мелодійністю, щирістю висловлення. Вони відіграли певну роль у формуван-
ні українського національного фортепіанного стилю.

Помітне місце в розвитку камерно-інструментальної музики належить 
М. Завадському (теж поляк із походження), мистецький доробок якого на-
лічує понад п’ятсот творів. З його ім’ям пов’язаний розвиток таких жанрів, 
як думка, шумка, чабарашка, в основу яких покладено ритміку українських 
пісенно-танцювальних мелодій. Зауважмо, що вперше в історії української 
фортепіанної музики композитор звернувся до жанру рапсодії. Панівною 
образною сферою музики М. Завадського є танцювальність. В основі її ле-
жать джерела українського, польського, чеського та російського походжен-
ня — шумки, козачки, чабарашки, польки, кадрилі, що широко побутували в 
музичних салонах українського міщанства й поміщицьких садибах. Часто в 
одній п’єсі композитор об’єднував два різнонаціональні танці — український 
і польський або український і чеський. Наприклад, у Шумці (ор. 384) першу 

54 Andante є незакінченим твором; початкову його тему композитор використав 
у Полонезі. Елегію «На кладовищі» [зберігається в ІР НБУВ (ф. І, оп. 36 080)], як і 
інші оригінальні твори В. Заремби, не було опубліковано.
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тему засновано на інтонаціях української ліричної пісні, а друга жанровою 
основою має чеську польку. Шумки М. Завадського побудовано за єдиним 
принципом: кожній із них передує вступ, що контрастує основній темі за тем-
пом (інколи й за метром). За вступом викладено основну танцювальну тему 
у дводольному розмірі. У середній частині (більшість шумок побудовано в 
репризній тричастинній формі) з’являється нова за характером, темпом та 
ладовим забарвленням тема. Інколи форма шумок буває складніша й позна-
чена впливом жанру романтичних рапсодій. Так, в Одинадцятій українській 
концертній шумці (c-moll) композитор після повільного вступу ввів ще й лі-
ричну думку, а в середині танцювальної шумки з’являється новий скерцоз-
ний образ. Загалом форма є рапсодичною з елементами репризності.

Подібну композиційну будову мають обидві «Українські рапсодії» ком-
позитора. Якщо перша (ор. 71, f-moll) є менш виразною за тематизмом і при-
йомами його викладу (попурі на три теми, витримані відповідно в характері 
полонезу, шумки та дýмки), то друга (ор. 146, es-moll) позначена мелодич-
ною рельєфністю образів, розвиненою та різноманітною фактурою. За харак-
тером вона наближається до фортепіанних рапсодій чеського композитора 
В.-Я. Томашека й концертштюків К.-М. Вебера. Твір починається повільним 
вступом (Lento), де в одноголосому фактурному викладі з’являється лірико-
споглядальна тема на кшталт романтичних тем-запитань: 

За вступом — перша тема мелодично споріднена з українським побутовим 
романсом: 

Друга тема інтонаційно наближена до першої. Після короткої зв’язки зву-
чить третя тема — танцювальна, що нагадує шумки й чабарашки компози-
тора, а її блискуче фактурне оздоблення відповідає характеру романтичних 
концертних п’єс: 
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Перед репризою, де в незмінному вигляді повторюється перша лірична 
тема, з’являється коротка тема-запитання зі вступу, створюючи образно-
смислову арку. Рапсодія завершується урочисто-віртуозною кодою.

Таким чином, у рапсодіях М. Завадського, як і в деяких концертних шум-
ках, утілено принципи ранньоромантичого концертного піанізму. Синтезу-
ючись із національним пісенно-танцювальним мелосом, вони виявились 
особ ливо вагомими в становленні й розвитку жанрів української професійної 
інструментальної музики.

Серед п’єс М. Завадського на українську тематику виокремлюються про-
грамні твори — «Танці українських русалок» і «Привітання степу» (в остан-
ній автор прагнув створити епічний образ). 

Музика цього автора, незважаючи на обмеженість сферою танцюваль-
них жанрів, посіла важливе місце у виявленні нових романтичних тенден-
цій, передувала становленню зрілого романтичного стилю в українській 
творчості. 

Серед найвизначніших композиторів долисенківської доби, які в 
1850—1860-х роках працювали в жанрах фортепіанної музики, був і 
піаніст-віртуоз Т. Шпаковський. Про нього збереглося мало відомостей. 
Уродженець Полтавщини, протягом 1844—1850 років навчався у Ф. Мен-
дельсона й К. Вік (у Лейпцигу) та Й. Фішгофа (у Відні). Одночасно прова-
див концертну діяльність, виконуючи власні композиції поряд із творами 
Й.-С. Баха, Л. Бетховена, Ф. Мендельсона, Ф. Шопена, Ф. Ліста, С. Таль-
берґа. В архівах зберігається декілька фортепіанних творів композитора55, 
серед яких — програмні п’єси «Характеристичний полонез», «Морське 
узбережжя», «Тихий вечір над морем» (романс без слів), Баркарола, Та-
рантела, Інтермецо-мазурка, «Русалки», «Пастораль», «Севастополь», а 
також дві «Українські рапсодії». Деякі твори композитора було надру-
ковано ще за його життя («Українська рапсодія», «Друга українська рап-
содія» та ін.). У 1852 році після повернення на Батьківщину композитор 
оселився в Харкові, продовжуючи активну концертну діяльність в Україні 
й Росії. Дослідники вважають Т. Шпаковського виконавцем рубінштей-
нівського покоління56. 

Прекрасний знавець романтичного піанізму, Т. Шпаковський писав ком-
позиції в романтичному стилі. Зокрема, Інтермецо-мазурка є зразком високо-
поетичної лірики, утіленої через польський народний танець, опоетизований 
Ф. Шопеном. П’єса «Прискорена рись» має жанровим прототипом романтич-
не скерцо. Зіставлення грайливих і ліричних образів притаманне «Першій 
українській рапсодії», навіяній стилістикою романтичних концертштюків 
К.-М. Вебера й Ф. Мендельсона. Тематизм першого розділу асоціюється з 
ранньоромантичними скерцозними образами К.-М. Вебера (ідеться про кон-
цертштюк «Запрошення до танцю»), а другого й третього — зі скерцозними 
образами Ф. Мендельсона: 

55 Твори Т. Шпаковського віднайшов музикознавець і композитор М. Сте-
паненко (див.: Корній Л. Історія української музики. — К.; Нью-Йорк, 2001. — 
Ч. 3. — С. 40).

56 Кашкадамова Н. Історія фортепіанного мистецтва ХІХ сторіччя. — С. 425.
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а)

б)

в)

Про звернення композитора до традицій романтичного стилю brilliant 
свідчить і форма — подвійна безрепризна тричастинна (один із різновидів 
пісенної форми: А—В—С—А1—В1—С1). Загальновизнано, що «Українська 
рапсодія» Т. Шпаковського є найкращим твором у фортепіанній спадщині 
долисенківського періоду.

Серед українських композиторів-піаністів вирізняється постать талано-
витого митця Т. Безуглого. Уродженець Поділля, він ще з дитинства захоп-
лювався народними піснями, які згодом використовував у своїй творчості. 
Зокрема, для відтворення історичної тематики Т. Безуглий уперше в україн-
ській фортепіанній музиці звернувся до жанру романтичної балади (опоети-
зованої Ф. Шопеном). Так, Баладу «Конашевич Сагайдачний» (es-moll), на-
писану 1864 року, присвячено видатному українському гетьманові ХVII ст. 
Це багаточастинна композиція, у якій поєднано кілька контрастних образних 
сфер. Першу репрезентовано групою епіко-ліричних (початкова тема) і геро-
їчних (величний гетьманський маршоподібний танець) образів:
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Народнотанцювальну сферу представлено козачком.
Сферу ліричних образів композитор утілив засобами романтичної стиліс-

тики, перебуваючи під впливом Шопенових традицій [ноктюрновий розділ 
(Ges-dur, 6/8) і вальсовий епізод (f-moll, 3/4)]. Образну мозаїку балади інтона-
ційно скріплено лейттемою української пісні-романсу «Віють вітри». Її по-
чаткові інтонації, уперше з’явившись перед другим (ноктюрновим) розділом, 
завершують баладу57. Однак певна образна строкатість перешкодила створен-
ню цілісної композиції.

Ще один віртуозний твір Т. Безуглого — «Українська фантазія» — є роз-
горненим двотемним варіаційним циклом (із рисами репризності), опертим 
на послідовному зіставленні двох субциклів варіацій, кожен з яких заснова-
но на контрастуванні тем — ліричної («Ой я нещасний, що маю діяти») та 
пісенно-танцювальної («Ой за гаєм, гаєм»). Повторення у фіналі варіацій на 
першу тему надає творові рис тричастинності.

Стилістичною одноманітністю позначено твори малої форми Т. Безугло-
го — мазурка «Подолянка», елегія «Барвінок», «Марш на смерть Т. Шевчен-
ка», «Українська колискова». В останній п’єсі композитор поєднав ліризм 
українських колискових із шопенівським ноктюрновим викладом фактури. 
Твір написано у вільній рапсодійній формі, наближеній до складної двочас-
тинної. Друга тема першої частини (a-moll), що дала жанрову назву п’єси, 
є «звичайною» піснею (за висловлюванням С. Людкевича) — баладною, 
хрестильною або колисковою, зафіксованою згодом у кількох фольклорних 
збірках ХІХ—ХХ ст.58 як балада, хрестильна, зрештою — як колискова: 

57 Див.: Корній Л. Історія української музики. — Ч. 3. — С. 244.
58 Див.: Пісні народні. Зібрав і під ноти зладив О. Нижанковский. — Л., 1892 [збері-

гається в ЛННБ імені Василя Стефаника (ф. 163. спр. 92/8, с. 78)]. Пісню «Ой піду ж 
бо я, ой піду ж бо я горою, долиною» зафіксовано як колискову. У фольклорній збірці 
«З гір Карпатських: Українські народні пісні-балади» (Ужгород, 1981) на сторінці 62 
її зазначено як баладу «Йдуть татари, йдуть».
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Третю тему, витриману в дусі шопенівських лірично-піднесених обра-
зів, написано в однойменному мажорі (A-dur). А другу частину — Andantino 
(A-dur) — засновано на розвитку нового образу фактурними засобами. 

Мазурка «Подолянка» (f-moll) є тричастинною п’єсою концертного типу, 
середина якої «модулює» в жанрову сферу вальсу.

«Марш на смерть Т. Шевченка» (Largo, a-moll) — образно-змістовна 
п’єса, написана невдовзі після отримання трагічної звістки. Меморіальну 
тему Т. Безуглий вирішив інакше, ніж В. Пащенко в «Полонезі на смерть 
Т. Шевченка». Твір витримано в хоральному дусі, він близький за образ-
ністю до жалобного маршу з фортепіанної Сонати b-moll Ф. Шопена (третя 
частина): 

Просвітлену середину (Piú mosso, C-dur) забарвлено в епіко-героїчні тони, 
а її синкопована ритміка асоціюється з козацькими маршами.

Яскравою сторінкою в історії української музики стала інструментальна 
творчість П. Сокальського. Якщо його доробок 1860-х років обмежується ви-
користанням побутових, прикладних жанрів салонного музикування (форте-
піанні вальси, мазурки, польки, дві віолончельні мазурки), то у творах 1870—
1880-х років митець приділив значну увагу програмним п’єсам концертного 
типу. Фортепіанні композиції цього періоду позначені впливами інструмен-
тальної музики  «Могучої кучки» та П. Чайковського. Це виявилося, зокре-
ма, у зверненні до програмної музики (сюїта, фантазія, рапсодія, баркарола, 
музична картина), у культивуванні народного первня (архетипу), у зростанні 
зацікавленості музикою інших народів (східно- й південнослов’янських, а 
також арабських). Звернення до українських джерел значною мірою було ін-
спіровано впливом фортепіанної творчості М. Лисенка, а також глибоким на-
уковим студіюванням ладоритмічних особливостей української та російської 
народної пісенності, узагальненим у фундаментальній праці «Руська народна 
музика» (1888). 
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Типовим зразком, у якому виявилися національні засади мислення ком-
позитора, є лірична п’єса Andantino59, де тонко втілено особливості україн-
ського багатоголосся, принципи народнопідголоскової поліфонії:

Композитор у фортепіанній творчості віддав перевагу таким характерним 
жанрам романтичної музики, як програмна фантазія та рапсодія. Це — фан-
тазії «На берегах Дунаю» та «На полях Болгарії» із циклу «Слов’янський 
альбом», «Вечори в Україні», «Малоросійська фантазія», «Український нок-
тюрн», «Роздум на березі Дніпра», «На водах Адріатики», «Чумаки в степу», 

59 Andantino зберігається в архіві П. Сокальського в ІР НБУВ (ф. І, оп. 38 096).

Квартет, організований М. Лисенком. Зліва направо: В. Алоїз, О. Шевчик, 
О. Косухін, А.Гординський, М. Лисенко

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

392

шість фантазій «Українські вечори» та ін. Прикметними рисами цих компо-
зицій є імпровізаційність, вільна рапсодійна будова, заснована на контрасті 
кількох тем, а також використання народних тем в облямуванні музично-
живописних епізодів. Один із найкращих творів — рапсодія «На берегах Ду-
наю» (1884), де П. Сокальський використав власні фольклорні записи му-
зики південних слов’ян Балканів, здійснені під час його роботи військовим 
кореспондентом у роки російсько-турецької війни 1877—1878 років. Почат-
кова тема рапсодії відтворює образ народного співця-рапсода та його епічну 
оповідь про героїчне минуле богатирів рідного краю: 

У програмних творах композитора відчутно певні нові тенденції формуван-
ня романтичного стилю фортепіанної музики 1860—1880-х років, хоча вони й 
не досягли рівня найкращих зразків української фортепіанної літератури.

Загалом можна виділити два напрями в розвитку української камерно-
інструментальної музики долисенківського періоду. Перший пов’язаний із 
жанрами побутової фортепіанної музики й репрезентований різноманітними 
збірками аранжувань народних пісень та інструментальних мелодій. Прогре-
сивне значення цих збірок полягало в тому, що вони слугували популяризації 
улюблених мелодій серед широких верств суспільства. До першого напряму 
можна віднести також твори композиторів-аматорів, засновані на принципах 
варіаційного розвитку народнопісенних тем. Другий напрям був зумовлений, 
по-перше, проникненням в українську камерно-інструментальну музику єв-
ропейських романтичних тенденцій, пов’язаних із творчістю К.-М. Вебера, 
Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Шопена, а також П. Чайковського, по-друге, — 
збагаченням її жанрової структури.

Створення на основі народнопісенного тематизму варіацій, дýмок, шу-
мок, чабарашок, елегій, балад, рапсодій, фантазій, програмних сюїт набуло 
активного розвитку в останній третині XIX ст. в музиці М. Лисенка, В. Со-
кальського, М. Колачевського, Г. Ходоровського, В. Пухальського та багатьох 
інших композиторів.

Творчість М. Лисенка цього періоду ознаменувала початок нового етапу 
в розвитку жанрів камерно-інструментальної музики. Як Т. Шевченко в лі-
тературі, так і М. Лисенко в жанрах камерно-інструментальної музики ство-
рив новий національний інструментальний стиль, суголосний стилям інших 
європейських романтичних шкіл — німецької, чеської, польської, угорської, 
російської, норвезької, данської. 

Ранні камерно-інструментальні твори — струнні Квартет і Тріо — ком-
позитор написав ще під час навчання в Лейпцизькій консерваторії (1868—
1869). Імовірно, обидві композиції — перші навчальні спроби оволодіння 
великою циклічною інструментальною формою, синтезованою з національно-
окресленим тематизмом. Квартет для двох скрипок, альта і віолончелі 

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

393

(d-moll) мав відповідати класичному чотиричастинному циклу, однак не був 
завершений — збереглося лише три частини (перша — Allegro non tanto, дру-
га — Adagio cantabile, третя — Menuetto). Незважаючи на відсутність фіна-
лу, Квартет відзначається інтонаційною єдністю, яскравим мелодизмом, але 
подекуди відчувається недостатнє володіння технікою квартетного письма, а 
саме: менша розвиненість супровідних голосів. Перша частина (d-moll) — до-
волі розгорнене сонатне алеґро. Головну тему засновано на протиставленні 
двох інтонаційних фраз — рішучо-героїчної, викладеної в унісон, і ніжно-
ліричної: 
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Побічна тема (F-dur) починається імітаційним вступом голосів і є дво-
темною. Друга її тема — скерцозна, «задерикувата» — нагадує деякі образи 
камерно-інструментальної лірики Ф. Мендельсона. Молодечий запал та енер-
гійність другої побічної теми асоціюються з характером окремих народно-
танцювальних тем ранього М. Лисенка: 

Заключну частину побічної партії засновано на інтонаціях першої 
(героїчно-маршової) фрази головної. Мотивно-колористичну розробку по-
будовано на діалогічному розвиткові контрастних елементів головної. У ди-
намізованій репризі вилучено першу побічну тему, другу подано в одноймен-
ному мажорі. Заключний її розділ звучить піднесено, героїчно. 

Другу частину Квартету (B-dur) — піднесено романтичну — написано в склад-
ній тричастинній формі. У середині (g-moll) композитор використав українську 
пісню-романс «Ой не світи, місяченьку», яка так органічно вплелася й розвинула-
ся в загальній тканині Адажіо, що стилістичні «стики» цілком непомітні: 
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Третю частину (d-moll) написано в традиційній складній тричастинній 
формі з тріо (без виписаної репризи). У першій темі М. Лисенко використав 
інтонації української жартівливої пісні «Ой під горою, під перелазом», що-
правда, змінивши ладовий нахил і потрактувавши народний зразок відповід-
но до вимог жанрової основи частини60: 

Драматургію Квартету підпорядковано класико-романтичній ідеї — від 
драматичного змісту сонатного алеґро через піднесену лірику Адажіо до сфе-
ри блискучої танцювальності в Менуеті. Народнопісенний тематизм прони-
зує всі частини циклу. Якщо в першій він є своєрідною інтонаційною інкрус-
тацією, то в наступних — цитатами, майстерно «вмонтованими» в середній 
розділ Адажіо й початкову тему Менуету.

Тріо для двох скрипок і альта (a-moll) є чотиричастинним циклом. Пер-
шу частину написано в сонатній формі без розробки. Головна тема (Allegro 
animato, a-moll), що «виростає» зі вступу (Andante) — героїчного, поривчас-
того характеру: 

60 Радикальніша стилізація народної пісні в дусі неокласичних моделей отримала 
подальший розвиток в іншому ранньому творі М. Лисенка — фортепіанній Сюїті на 
теми українських народних пісень (ор. 2). 
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Їй контрастує побічна партія (C-dur), м’який гумор і ліризм якої викликає 
алюзії образів, створених композиторами-романтиками: 

Особливої вишуканості надає темі синкопований супровід (у партії аль-
та). У репризі вона звучить в однойменному мінорі. Завершується перша 
частина кодою героїчного характеру (risoluto). Лаконізм, цілеспрямованість 
розвитку тематизму героїчної сфери Allegrо надалі стануть типовими рисами 
при зверненні композитора до образів національної героїки.

Друга частина Тріо [Romanze (Assai moderato), F-dur] — є мініатюрною 
тричастинною ліричною замальовкою в дусі лірико-споглядальних образів 
Ф. Мендельсона. Перша частина «виростає» з ліричної теми вступу. Середи-
ну Романсу, позначену схвильованою патетикою, пронизує інтонаційність 
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пісенно-романсової сфери. Скорочена реприза плавно «перетікає» в заклю-
чення, засноване на тематизмі вступу, симетрично обрамляючи всю форму.

Третя частина (Scherzo, a-moll) з погляду національно-окресленої стиліс-
тики є, мабуть, найпоказовішою в циклі. Її облямовуючі частини (Allegro assai 
vivace) створюють романтичну стихію вихрового танцю, що завершує кожен 
із періодів форми мазурковим синкопованим кадансом. Натомість сере дина 
(dolente е tranquillo) ґрунтується на двох темах, що, безсумнівно, мають 
українське коріння. Перша тема м’якими ліричними обрисами й типом руху 
подіб на до народної колискової, друга нагадує народний танець метелицю: 

Фінал Тріо (Allegro giusto, A-dur) написано в сонатній формі, щоправда, 
з недостатньо вираженою функцією розробки. Головну тему (A-dur) викла-
дено в доволі типовій для романтиків тричастинній формі із серединою роз-
виткового типу. Сполучна тема має нові інтонаційні елементи, що готують 
появу побічної. Побічна тема (a tempo tranqillo, cis-moll) фіналу інтонаційно 
споріднена з побічною темою репризи першої частини, переінтонованою в мі-
норі, а її завершення засноване на ритмоформулах сполучної. Розвитковий 
розділ фіналу обмежується колористичними перевтіленнями матеріалу го-
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ловної теми (H-dur, a-moll). У репризі простежується нетипове для класич-
них циклів тональне забарвлення побічної (fis-moll). Відсутність заключно-
го розділу в репризі, як і в експозиції, М. Лисенко компенсував додатковим 
уведенням матеріалу головної теми. Коду побудовано на інтонаціях головної 
теми й витримано в субдомінантовій тональності (D-dur).

Обидва студентські твори М. Лисенка засвідчують вплив традицій Лейп-
цизької консерваторії, де викладання композиції було зорієнтоване на творчість 
її засновника — Ф. Мендельсона. Водночас у них яскраво відбилося неабияке ме-
лодичне обдаровання молодого митця, чудове володіння формою і, головне, ба-
жання наповнити класичні схеми новим, національно-забарвленим тематизмом. 
Намагання М. Лисенка «зучити загальноєвропейську музику в ріжноманітних її 
напрямках — класичному, романтичному, еклектичному, реально-народньому, 
... вивчити та й доплисти до свого галуззя»61 в ранніх камерно-інструментальних 
ансамблях виявилось у формуванні рис індивідуального почерку молодого 
митця. Насамперед це помітно у втіленні лексем українського національного 
музичного словника — інтонацій козацьких, лірико-побутових (жартівливих, 
колискових) пісень та інструментальних награшів (метелиця). 

Хоча в перших камерно-інструментальних ансамблях М. Лисенко ще не 
досяг органічного синтезу класичного й народного первнів, що стало характер-
ним для його пізніших композицій, суттєвим є інше: він свідомо прагнув ство-
рити на основі засвоєння досягнень західноєвропейської музики самобутні 
національно-визначені зразки камерної ансамблевої літератури. Ранні камерно-
інструментальні ансамблі композитора стали історично значущими для розвитку 
цього жанру в наступних десятиліттях. Це перші романтичні зразки, що були орі-
єнтиром для І. Рачинського, С. Людкевича, В. Барвінського, П. Козицького та ін.

У камерно-інструментальних ансамблях М. Лисенка, написаних про-
тягом 1870-х років, національний колорит проступає опукліше. Фантазію 
на дві українські теми для скрипки або флейти й фортепіано (ор. 21), де 
продовжено лінію розвитку фортепіанних фантазій 1850—1860-х років, по-
будовано на фольклорному матеріалі. Заснована на дуалістичному принци-
пі народноінструментального формотворення (повільно — швидко), яким 
послуговувалися композитори-романтики, Фантазія позначена високим 
мистецьким смаком, майстерним написанням, віртуозною ефектністю. Твір 
ґрунтується на двох українських народних піснях, контрастних за характе-
ром: ліричному романсі «Хлопче, молодче» [використаний також як тема-
тична основа першої частини «Української сюїти» (ор. 2)] і танцювальній 
пісні «Ой ти, Гандзю милостива». Кожна з них послідовно зазнає варіацій-
ного розроблення.

П’єса починається розлогим величним вступом (Andante grave, g-moll) 
епічного характеру в дусі наративних вступів угорських рапсодій Ф. Ліс-
та. У початкових героїко-драматичних акордах можна впізнати окремі лі-
ричні інтонаційні звороти першої теми варіаційного циклу. Зауважмо, що 
інтонації вступу виконують у цьому «умовному циклі» подвійних варіацій 
драматургічно-розділову функцію, з’являючись у творі перед четвертою 

61 Лист М. Лисенка до С. П. Дрімцова від 30 жовтня 1907 року // Лисенко М. Лис-
ти / Упоряд. Р. М. Скорульської. — К., 2004. — С. 421.
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варіацією (фортепіанною) і кодою (в обидвох випадках — із ремарками 
«Аdagio»). 

На темі ліричної пісні-романсу «Хлопче, молодче» засновано першу гру-
пу варіацій (перша, друга, третя, g-moll): 

Фортепіанна варіація є проміжною і слугує преамбулою до другого варіа-
ційного субциклу. В останньому використано танцювальну тему пісні «Ой 
ти, Гандзю милостива» (п’ята й шоста варіації, G-dur, Vivo giocoso): 
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Сьома, тонально нестійка варіація (C-dur — a-moll — D-dur) виконує те-
матично синтезуючу функцію; у ній майстерно поєднано інтонації обох тем — 
ліричної і танцювальної. Заключна, восьма варіація (Тempo І), яку засновано 
на танцювальній темі, переростає в стрімку коду (Presto).

Враховуючи досвід своїх фортепіанних рапсодій (ор. 8, ор. 18), зокрема, 
їхніх швидких частин, М. Лисенко й тут проявив себе як прихильник блиску-
чого віртуозного трактування солюючих інструментів. Однак у Фантазії він 
по-новому підійшов до осмислення варіаційного циклу, заснованого на по-
слідовному зіставленні двох контрастних тем — вони в ході розвитку зазна-
ють тематичного зближення. В українській музиці доби романтизму Фанта-
зія М. Лисенка стала першою високохудожньою композицією романтичного 
віртуозного стилю для скрипки (або флейти). 

Серед камерно-інструментальних ансамблів митця, написаних упродовж 
1890-х років, привертає увагу «Елегійне капричіо» для скрипки й фортепіано 
(ор. 32, d-moll), створене 1894 року, у якому помітно вплив музичної мови пізньої 
фортепіанної лірики композитора. Це позначилося на широкому використанні 
альтерованих акордів субдомінантової групи, збільшених гармоній, далеких тональ-
ностей. «Капричіо» написано в складній тричастинній формі з кодою (А—В—В1—
А1—C—D—C1—A—B—A—кода). Твір позбавлено рис показної віртуозності — про -
стота фактури поглиблює розкриття образу внутрішньо схвильованого поривання62:

62 «Елегійне капричіо» присвячено відомому київському скрипалю, другові ком-
позитора М. Сікарду, з яким М. Лисенко неодноразово виконував цей твір.
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Облямовуючі частини композиції (А—В—B1—А1 і A—A1) засновано на вираз-
ній кантиленній мелодиці, а швидку середину (епізоди С, D, Е) — на тонально-
колористичному зіставленні двох контрастних тем (Des-dur, C-dur, D-dur). 

До камерно-інструментальних ансамблів М. Лисенка належать також тран-
скрипції окремих фортепіанних творів для струнних інструментів із фортепі-
ано. Сам композитор переклав фортепіанну елегію «Журба» (ор. 39, № 3) для 
віолончелі й фортепіано. Перекладення цього твору для скрипки й фортепіано 
належить київському скрипалеві й альтистові К. П’ятигоровичу, який викону-
вав партію другої скрипки у Квартеті РМТ. Транскрипцію Другої фортепіан-
ної рапсодії для скрипки й фортепіано здійснив скрипаль М. Сікард. 

Лисенків «Романс» для скрипки й фортепіано — авторська транскрипція 
однойменної п’єси, у якій вилучено перший розділ і коду. П’єса «Хвилина 
розчарування», що має підзаголовок «Сторінка з альбому» (із присвятою 
О. Гофман), є перекладенням однієї з Двох п’єс (ор. 40) — «Момент розпа-
чу» (№ 1, fis-moll). Вишукана лірична замальовка — авторська транскрипція 
для скрипки й фортепіано пісні-романсу «Сонце низенько» з «Наталки-
Полтавки» І. Котляревського. 

Найяскравішою сторінкою камерно-інструментальної спадщини М. Ли-
сенка є його фортепіанна творчість — зразок зрілого романтичного стилю в 
українській музиці63, де сконцентрувалися такі іманентні прикмети індиві-
дуального стилю митця, як багатоскладовість і діалогічність64. Гетерогенність 
як показову рису музичної мови композитора відзначив О. Козаренко — до-
слідник творчості митця і блискучий інтерпретатор його фортепіанної спад-
щини: «Можна було б говорити про еклектизм (чи навіть епігонство) музич -
ної мови композитора, та заважає зробити такий суворий присуд “досить 

63 Людкевич С. Микола Віталійович Лисенко як творець української національної 
музики // Людкевич С. Дослідження, статті, рецензії, виступи. — Т. 1. — С. 292.

64 Див.: Кашкадамова Н. Історія фортепіанного мистецтва ХІХ сторіччя. — С. 483.
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виразна Лисенкова фізіономія” [висловлювання С. Людкевича. — І. З.], що 
її прибирає композитор»65. Специфічний Лисенків мовно-стильовий інва-
ріант, подібно до Шевченкового поетичного методу, є цілісним самодостат-
нім явищем, розвиток якого передбачає зміну, накладення та синтез різних 
стильових взаємодій. 

Риси стильового синтезу, започатковані ще у творах Лейпцизького пе-
ріоду (Квартет, Тріо), мали втілення і в ранньому фортепіанному творі — 
«Українській сюїті у формі старовинних танців на основі народних пісень» 
(ор. 2, g-moll). Традиційну форму барокової сюїти автор наповнив новим 
змістом — інтонаційністю народної пісенно-танцювальної мелодики й онов-
леними формо творчими засадами. Велику циклічну форму композитор ство-
рив як оригінальний шестичастинний твір з яскравим національним забарв-
ленням (хоча й орієнтувався на структурні моделі Англійських сюїт і партит 
Й.-С. Баха). Функцію фіналу має гумористичне скерцо, що відповідає типо-
вій для драматургії циклу запальній жизі.

Новаторський підхід спостерігаємо в усьому: частини Сюїти мають подвій-
ні назви — використаного барокового танцю й народної пісні, що послужила 
інтонаційною моделлю. Не дотримувався М. Лисенко й принципу тональної 
монолітності барокового циклу, розмежовуючи його ладовими мажорними ін-
крустаціями (однойменним мажором у третій і шостій частинах). Доволі віль-
но потрактував митець і принцип темпового контрасту, поділивши цикл на два 
темпово-симетричні угруповання — Andante, Andantino, Allegro (перша, друа, 
треття частини) та Moderato, Allegretto, Allegro (четверта, п’ята, шоста). 

Відкриває сюїтний цикл Прелюдія («Хлопче, молодче», Andante poco 
sostenuto, g-moll), заснована на українській пісні-романсі. Для її викладу 
композитор обрав складну тричастинну форму. Крайні розділи мають за 
основу двочастинну безрепризну будову фольклорного джерела з тональ-
ним контрастуванням заспіву (g-moll) і приспіву (F-dur — g-moll). Середина 
п’єси — розвиткового характеру, а в репризі початковий пісенний образ дещо 
змінюється, завершуючись стислим доповненням. 

Друга частина — Куранта («Помалу-малу, братіку, грай», Andantino, 
g-moll) — дещо нагадує старовину форлану, ритм якої підкреслено в супро-
воді імітацією звучання дуди (волинки, кози). Композитор винахідливо 
поєднав строфічно-варіаційний принцип із поліфонічним мереживом під-
голосків, вибудовуючи наскрізну варіаційно-варіантну репризну компози-
цію поліфонічного викладу, монотематичним зерном якої слугує початкова 
пісенна мелодія: 

65 Козаренко О. Феномен української національної музичної мови. — Л., 2000. — 
С. 70.
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Будова поліфонічної п’єси має унікальну форму, позначену особливостями 
варіаційно-імпровізаційного виконання народних награвань на дуді. Облямо-
вуючі частини поліфонічної п’єси (А—А) засновано на п’ятикратному викладі 
основної теми. У середній, розвитковій частині Куранти тема зазнає різно-
манітних тонально-фактурних перевтілень (g-moll—B-dur—E-dur—As-dur—
c-moll—G-dur). Розгорнена зв’язка поєднує середню частину з репризою. 

Третя частина — Токата («Пішла мати на село», Allegro giocoso, G-dur) — 
має підзаголовок «Гречаники». При зовнішній подібності зі старовинною 
двочастинною формою, у яку зазвичай вкладалися танці в барокових сюїтах, 
Лисенкова Токата має інше жанрово-композиційне наповнення. Це стихія 
народного танцю, що зумовила монтажний принцип викладу танцювальних 
тем у кожному з розділів композиції. У першому сплавлено принаймі шість 
різних танцювальних награшів (за типом народних в’язанок чи віночків), 
рух яких протікає відповідно до тонального плану старовинної п’єси (T—D). 
Друга частина — репризна — із варіантно-варіаційними змінами повторює 
танцювальний матеріал у дзеркальному тональному русі (D—Т).

У повільній Сарабанді («Сонце низенько, вечір близенько», Moderato, 
g-moll), що повертається до основної тональності циклу, відкривається нова 
фаза його розвитку, яка охоплює три наступні частини — сарабанду, гавот 
та скерцо. Шляхетність старовинного іспанського танцю-ходи́ М. Лисенко 
підкреслив синкопованою ритмікою. Тематичною ідеєю п’єси, як засвідчує 
підзаголовкок, є українська пісня міського походження «Сонце низенько». 
Однак композитор радикально змінив її форму, уникнувши повторення двох 
початкових фраз і зберігши лише мелодичне завершення: 
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У такому вигляді вона стала основою монотематичного розвитку Сара-
банди, де принцип стилізації старовинного танцю витримано вповні. Полі-
фонічну плинність М. Лисенко забезпечив внутрішніми резервами тематиз-
му, постійним згладжуванням гармонічних кадансів засобами підголоскової 
фактури. Цей лірико-драматичний центр циклу є однією з найгеніальніших 
класицистичних стилізацій митця. 

У п’ятій частині — Гавоті («Ой чия ти, дівчино, чия ти», Allegtetto, g-moll) — 
показано жанровий контраст. Яскраву танцювальну ритміку першоджерела 
(козачок із характерним кадансом) поєднано з поліфонічно-імітаційними 
прийомами української підголоскової поліфонії. Сопрано-остинатний прин-
цип розвитку автор збагатив постійним оновленням вихідного тематичного 
зерна, не змінюючи при цьому тональності. 

Завершальна, шоста частина циклу — Скерцо («Та казала мені Солоха», 
Allegro vivace, G-dur). Зауважмо, що скерцо використовував у клавесинних 
партитах ще Й.-С. Бах. У Сюїті М. Лисенка Скерцо стало однією з новатор-
ських частин. Початкова фраза народної жартівливої пісні була лише по-
штовхом для створення індивідуалізованого образу, далекого від світу тан-
цювальної музики барокової доби. Як і в Сарабанді, у Скерцо композитор не 
пішов шляхом цитування цілісного народного зразка, а «розсіяв» його окре-
мі фрагменти в просторі першого розділу старовинної двочастинної форми. 
Друга частина пісенного першоджерела раптом «виринає» посеред тривалого 
інтермедійного розгортання початкового тематизму. М. Лисенко використав 
його як нове тематичне утворення. Мазуркова ритміка та інтонаційна харак-
терність танцювальної мелодики надає особливої рельєфності обидвом час-
тинам стилізованої теми:

Новаторський підхід до народної пісні, стилізація її в дусі пізньобароко-
вого (передкласичного) тематизму скарлаттієвського типу, з постійним «про-
ростанням» нових тематичних утворень, нагадує принципи поліфонічно-
фазового «проростання» тематизму в старовинній сюїті й сонаті.

Друга частина Скерцо відповідає репризності старовинної форми бахівсько-
скарлаттієвського типу (g-moll — Es-dur — D-dur — G-dur). Завершення твору 
мазурковим танцем, потрактованим у дусі скерцозних частин барокових партит 
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Й.-С. Баха, стало можливим завдяки новаторському переосмисленню М. Лисен-
ком класицистично-романтичного принципу цитатності, широко культивовано-
го його попередниками й сучасниками. Композиторові на основі особливого по-
ліфонічного тлумачення фольклорного першоджерела вдалося створити новий 
тип романтичної сюїти, де талановито переосмислено стиль класицизму.

Перший довершений фортепіанний твір композитора, оригінальність його 
форми високо оцінила празька музична критика. З приводу Сюїти в листі до 
М. Лисенка чеський композитор і музичний діяч Я.-Л. Прохазка писав: «За-
провадження цієї форми на народний слов’янський ґрунт є чимось новим, і я 
надзвичайно зацікавлений цією творчістю»66.

До найвагомішої частини фортепіанної спадщини М. Лисенка належать 
великі концертні твори — дві «Українські рапсодії», Соната, «Героїчне скер-
цо» (ор. 25), два «Концертні полонези» (ор. 5, ор. 7), Рондо (ор. 23). Об’єднані 
героїчною тематикою, утіленням теми козаччини, вони стали центральними 
в його інструментальній творчості.

Соната a-moll (ор. 16), створена 1875 року, стала першим зразком українсь-
кої романтичної сонати для фортепіано. Це монументальне лірико-драматичне 
полотно, у якому дивовижно розкрилося самобутнє музичне обдаровання 
митця. Обираючи усталену композиційну модель тричастинного циклу, ком-
позитор створив у Сонаті неповторний музично-поетичний світ, де втілення 
образів української національної героїки, лірики, гумору, танцю переплелося з 
формотворчими традиціями австро-німецької та російської музики. 

У цьому творі, як і в більшості своїх фортепіанних композицій, М. Лисен-
ко уникнув цитування народних пісенно-танцювальних зразків, однак тема-
тизм Сонати ніби дихає українським мелосом, а в останньому епізоді фіналу 
перед репризою символічно звучить ритмоформула козачка. Очевидно, саме 
пісенно-жанрові риси, якими вирізняється драматургія твору, зближують цю 
композицію М. Лисенка з австро-німецькими романтичними сонатами (на-
самперед сонатами Ф. Шуберта).

Найбільше драматургічне навантаження в Сонаті несуть обрамлюючі час-
тини — Allegro moderato й Rondo. Серединне Adagio виконує функцію реф-
лексивного відсторонення від розвитку основних колізій. Основну смислову 
роль у циклі відіграє сонатне алеґро. Його помірний темп зумовлений харак-
тером вступу, початковий епічно-стриманий унісон якого, поступово оброс-
таючи голосами, нагадує зачини козацьких та історичних пісень: 

Своєрідна лірика головної теми з рисами народно-ладової архаїки вирос-
тає із суто фольклорних інтонацій. Романтичний образ стрімкого поривання 

66 Цит. за: Булат Т. Визнання // Музика. — 1992. — № 2. — С. 2. 
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водночас забарвлено в лірико-пісенні тони. Паралельно-ладову перемінність 
гармонічних засобів розвитку автор підкреслив секундовим ланцюгом нату-
ральних секстакордів: І — V6 — IV6 — III6 — II6 — I:

Строфічна повторюваність головної теми компенсується подальшим роз-
витком образу ліричного поривання в її сполучній частині з ламентозними 
інтонаціями67, що згодом набувають скерцозного відтінку.

Побічну партію (C-dur) — просвітлено-ліричного складу — витримано в 
хоральній фактурі. Її лаконічна тричастинність базується на зіставленні двох 
взаємодоповнювальних образів: а) скерцозно-ліричного (тт. 1—4), б) епіко-
архаїчного, створеного під впливом модальної діатоніки творців Нової росій-
ської школи (тт. 5—8):

Заключна частина побічної теми, на противагу класичним сонатним алеґ-
ро, оригінально «розмикає» форму підкреслено плагальними зворотами, що 

67 Подібну стилістику при втіленні ліричних образів використовував у ХХ ст. 
В. Косенко (приміром, у середньому розділі соль-мінорної п’єси із циклу «11 етюдів 
у формі старовинних танців»).

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

407

переінтоновують у мажорі героїчну тему вступу (C-dur). Розробку побудовано за 
класичним трифазовим принципом, де спочатку розвивається тематизм головної 
(перша фаза), другий елемент побічної та «ламенто» сполучної (друга фаза) і дра-
матизується сфера головної теми (третя фаза). У репризі після викладу основних 
тем — сполучної (cis-moll) і побічної в однойменному мажорі — автор увів замість 
коди додатковий розробковий розділ, у якому інтонації головної теми переосмис-
лив у дусі героїки вступу. Трансформована тема звучить як козацький марш, що 
підкреслює героїко-драматичне спрямування першої частини.

Друга частина Сонати (Poco adagio, F-dur) — натхненне адажіо, обра-
зи якого сповнені шляхетності й величної стриманості. Основна його тема 
з’являється у віолончельному регістрі: 

Одухотворена лірика викликає алюзії до повільних частин сонат і сим-
фоній Р. Шумана, Й. Брамса. Уже в першому епізоді частини, написаної у 
формі п’ятичастинного рондо (А—В—А—С—А1—кода), Лисенкова лірика на-
буває нових, національно-окреслених жанрових рис, наснажених народною 
пісенно-романсовою мелодикою. Інтонаційно вона пов’язана з головною те-
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мою першої частини й синкопованою ямбічною інтонемою вступу (d-moll, 
тт. 33—40). «Знак» українського романсу М. Лисенко підкреслив характером 
супроводу, інколи вплітаючи гармонічно терпкі співзвуччя з хроматично роз-
щепленими звуками (т. 41), патетичними затриманнями в мелодії (тт. 43, 44). 

Другий епізод — Адажіо (С, f-mоll) — насичено експресією, патетичною 
схвильованістю. Його тріольна фактура підкреслює драматичну напругу 
теми, яка, розвиваючись уступами, з віолончельного регістру підноситься 
щоразу вище й раптово трагічно обривається перед репризою (А1). У репризі 
(Тempo I) початкова тема звучить у високому регістрі з ритміко-фактурним 
ущільненням. Її скорочений (щодо експозиції) виклад завершує спокійна 
(умиротворена) кода з останніми спалахами героїчних синкопованих інто-
нем, пов’язаних зі вступом першої частини.

Фінал сонати — Rondo (Allegro, a-moll) — аркоподібно завершує 
цикл. В основу рондо М. Лисенко поклав тему народнопісенного складу, 
інтонаційно-споріднену з головною темою першої частини: 

Їй контрастують різнохарактерні епізоди: А—В—С—А1—В1—D—A2—C1—
A3—кода. Перший епізод маршового характеру засновано на героїчному обра-
зі теми вступу з першої частини (a-moll — C-dur). Другий епізод (С, G-dur) — 
хорального складу, наближений до епічно-хоральної середини побічної теми 
першої частини. В основу третього епізоду (D, F-dur) покладено тему, подіб-
ну до «статечного гетьманського» козака: 
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Національно-забарвлені маршово-героїчні образи фіналу М. Лисенко 
розвинув у дусі романтичної героїки, гнучко поєднавши з бетховенським 
прототипом фінальних рондо (однак обрав форму складного концентричного 
рондо романтичного типу). Тематичні ремінісценції попереднього матеріалу 
Сонати у фіналі сприяють досягненню монолітності драматургії циклічної 
композиції, поглиблюють розкриття основної ідеї твору. 

Обидві «Українські рапсодії» також присвячено історичній тематиці. 
Звернення М. Лисенка до романтичного жанру рапсодії мало національне 
коріння: до нього в 1850—1860-х роках у жанрі рапсодії творили Т. Шпа-
ковський і М. Завадський. В європейській музиці творцем жанру форте-
піанних рапсодій вважають чеського композитора В.-Я. Томашека, який 
значно вплинув на формування принципів рапсодійності у творах австро-
німецьких і чеських романтиків (Ф. Шуберта, Р. Шумана, Я.-В. Вор-
жішека, А. Дворжака). Протягом 1847—1860-х років Ф. Ліст створив 
п’ятнадцять «Угорських рапсодій» для фортепіано, «Фантазію на угорські 
народні теми» для фортепіано з оркестром та оркестрову «Іспанську рапсо-
дію». Отже, М. Лисенко до часу написання обидвох Рапсодій (першої — у 
1875 році, другої — у 1877) міг спиратися на чималий досвід своїх поперед-
ників і сучасників у цій царині. Однак він почав свою працю з поглибленого 
наукового студіювання унікального на теренах Європи і збереженого лише 
в Україні епічного жанру народно-професійного мистецтва — дум. В осо-
бі кобзаря Остапа Вересая митець побачив справжнього барда козаччини, 
науково опрацював і записав (без фонографа!) його репертуар, стилісти-
ку якого використав у своїх творах. Орієнтуючись на закладені Ф. Лістом 
зовнішні ознаки стилю концертної рапсодії (віртуозність, оркестрово-
колористичне трактування інструменту, дуалістичність композиції, гнуч-
кий мелодизм імпровізаційно-фігураційного типу), М. Лисенко наповнив 
свою музику національною лексикою, заснованою на прийомах автентич-
ного кобзарського виконання дум і ладової специфіки думового епосу, а та-
кож на стилістиці козацьких і чумацьких пісень, народноінструментальної 
танцювальної музики (козачки, коломийки).

Принцип дуалізму лежить в основі Лисенкової Першої фортепіанної 
рапсодії (ор. 8, gis-moll)68. Унікальною за змістом і новаторськими рисами 
є перша частина твору, у якій епічними барвами зображено картину істо-
ричного минулого, відтвореного через жанр історичної пісні й думи. Вступ 
(Introduzione), що передує їй, — надзвичайно важливий у драматургії цик-
лічної композиції. Автор заснував його на двох тематичних утвореннях. 
Перше (тт. 1, 2) викладено sensa metrum в одноголосій фактурі. Вона імітує 
думову монодію, із пентатонічним сонорним комплексом в основі та із за-
питальним закінченням на дорійській сексті — типовій інтонемі думного 
ладу, яка особливо рельєфно проступає в закінченні монодичної імпровіза-
ції (poco a poco dim. e riten.). Тональну невизначеність підкреслено двоїстіс-
тю ладових опор (dis — gis): 

68 Твір, присвячений С. Русовій, уперше було видано в київському видавництві 
Б. Корейво.
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Друге тематичне утворення вступу (Molto sostenuto) — метризоване (4/4), 
проте враження імпровізаційності зберігається, а плагальність гармонії під-
креслює ладотональну хисткість опор (cis — gis). Інтонеми вступу постійно 
відчуваються при завершенні кожного розділу першої частини Рапсодії; вони 
створюють ефект своєрідної мікрорефренності. 

Головною темою першої частини (Andante mesto, espresivo) М. Лисенко об-
рав народну пісню «Ой глибокий колодязю, золотії ключі», дещо змінивши її. 
Експресивна декламаційність, розспіваність мелодики цієї пісні [колись вона 
була історичною, про що свідчить коломийкова будова її вірша (4 + 4 + 6)] слу-
гували композиторові основою для створення епіко-драматичного образу: 
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Імпровізаційність викладу головної теми не перешкоджає побачити при 
позірній асиметричності (4 + 4 + 3) риси тричастинності (а—в—а). Вишукане 
ладово-змінне гармонічне забарвлення з широким застосуванням акордики 
альтерованих субдомінант (у стилізованому під супровід бандури фактурно-
му викладі) створює відчуття перетікання музичного часу в іншому вимірі, 
не підвладному зазначеному розмірові. Ця тема слугує своєрідним рефреном 
у розгортанні музичної драматургії (включення нових епізодів), щоразу змі-
нюючи свою будову.

Другий розділ першої частини (Allegretto non troppo, ma energico, gis-
moll) можна умовно назвати «авторською думою» (тт. 26—41). Лисенкові 
термінологічні позначки в нотному тексті (sensa metrum, Tempo rubato) засвід-
чують прагнення композитора відтворити при виконанні автентичність зву-
чання епічного першоджерела — народної думи. Рефреноподібне повернення 
першої теми, що постійно супроводжується думовими «заплачками» вступу, 
виникає на найвищому уступові розвитку «думи» в зміненому тональному 
забарвленні (h-moll, тт. 41—44) і скороченому вигляді (в—а1).

Другий епізод (Andantino con moto, gis-moll) має підкреслено танцюваль-
ний характер (3/4). Думний лад (дорійський із високим VI щаблем) в умовах 
ладотональної хисткості мінору й калейдоскопічного перебігу подій створює 
скоріше «знак» трагічного танцю, а не сам танець, вкраплення якого інтона-
ційно прогнозує панування стихії танцювальності в другій частині Рапсодії: 

Востаннє початкова тема виринає в похмурому нижньому регістрі фор-
тепіано (Andante molto sostenuto) на динаміці pp (з ремаркою con sordino, 
misterioso) у тональності gis-moll. Її зловісний характер посилено альтерова-
ними субдомінантовими гармоніями (альтерованими ввідними септакорда-
ми, драматургічна роль яких посилилася в пізньому періоді творчості митця). 
Середину теми (Poco sostenuto, cantabile) подано в жанрово трансформова-
ному вигляді в мажорі (As-dur), перетворено на повільний чардаш, що ви-
кликає алюзії до аналогічних частин рапсодій Ф. Ліста. У стислій репризі 
теми «Ой глибокий колодязю, золотії ключі» повернено основну тональність 
(gis-moll). Загальна форма частини наближається до п’ятичастинного рондо 
(А—В—А1—С—А2).

Друга частина «Першої української рапсодії» (Poco Andante) — стихія на-
родного танцю. Очевидно, М. Лисенко не раз чув гру народноінструменталь-
них капел, специфіку віртуозної гри яких він блискуче відтворив у цій час-
тині. Її тематизм різнобарвний, багатожанровий. Зв’язок із першою частиною 
композиції прослідковується лише у вступі (Poco Andante), де в трансформо-
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ваному вигляді вгадуються контури танцю з Andantino con moto (епізод С). 
Основна частина умовно розпадається на два розділи: перший (Allegro non 
troppo), що виконує функцію експозиції, і другий (Vivo) — розвитково-
репризний.

Перший танцювальний розділ має рондоподібну будову (А—В—А1—С—
A2). У його основі — три взаємодоповнювальні образи, перший з яких (gis-
moll) виконує функцію рефрену й має за джерело автентичний козак, записа-
ний М. Лисенком від О. Вересая69:

Наступний танцювальний образ (Poco meno mosso, cis-moll), який інтона-
ційно споріднений із третім, нагадує танцювальні шумки: 

69 Про це вперше зауважила Л. Корній (див.: Корній Л. Історія української музи-
ки. — Ч. 3. — С. 455).
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Другий розділ (As-dur) починається танцем, який асоціюється з  україн-
ськими народними козачками. У його тематизмі композитор об’єднав попе-
редні інструментальні теми, унаслідок чого утворилася складна рондоподібна 
побудова з розгорненими розробковими варіантно-варіаційними епізодами 
(D—B1—B2—B3—D1—A3—B4—розвиток—A4—розвиток— D2). 

Останнє проведення козачкової теми (D) другого розділу частини вико-
нує функцію коди (Presto, As-dur). Загальна будова другої частини Рапсодії є 
авторською формою рондоподібного типу зі змінною функцією рефренів A і 
D (вступ—A—B—A1—C—A2—D—B1—B2—B3—D1—A3—B4—D2—кода), типовою 
для української народноінструментальної традиції. (Рондоподібні форми зі 
змінною функцією рефрену у ХХ ст. широко культивав О. Мессіан.)

Друга фортепіанна рапсодія (ор. 18, a-moll) має підзаголовок «Думка-
Шумка», що вказує на зв’язок з українською фортепіанною традицією ство-
рення концертних п’єс за дуалістичним темпово-контрастним принципом, 
властивим українському народно-професійному музикуванню.

Першу, повільну частину Рапсодії — Думку (Moderato assai, a-moll) — за-
сновано на варіантно-імпровізаційному розвиткові початкової теми, що на-
гадує імпровізацію лірника (тт. 1—11): 

Особливого колориту монотонно-невибагливому початку теми надають 
подвійне квінтування басів (a—e—h), властиве виконанню на корбовій лірі, 
та прикрашання мелодії мелізмами, притаманне стилістиці думового епо-
су. Імпровізаційну свободу розгортання наспіву М. Лисенко підкреслив бі-
функційністю (t+D7), неперіодичністю його розгортання (11—8—7 тактів), 
постійним мелодичним пророщуванням тематично оновлених його варіан-
тів (C-dur, тт. 26—29; cis-moll, тт. 30—33), що можуть претендувати на функ-
цію самостійної теми. Вільне строфічно-варіантне розгортання Думки в 
невеликому сполучнику між обома частинами Рапсодії породжує нову тан-
цювальну поспівку. Її ритмічний контур передує появі першої теми Шумки 
і сприяє створенню тематичної єдності обох частин контрастно-складової 
циклічної форми.

Друга частина Рапсодії — Шумка (Allegro non troppo, a-moll) — відтворює 
стихію запального танцю. Першу тему Шумки засновано на обігруванні по-
чаткових ритмів та інтонацій танцю «Циганочка», записаного М. Лисенком 
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від кобзаря О. Вересая70. Особливої характерності награшеві додає лідійський 
IV високий щабель, гармонізований акордом альтерованої субдомінанти: 

Першу тему (А) викладено в простій репризній двочастинній формі (a—a—
b—a—b1—a1) з повторенням її другої частини. Другий (середній) розділ Шум-
ки (В, A-dur) нагадує інструментальну в’язанку танців: метелиця (Maggiore, 
A-dur), статечний козак (Allegro energico, E-dur), лірико-танцювальна тема 
(A-dur) та величний урочистий козацький марш — апофеоз Шумки, — який 
передує репризі. 

У репризі (Tempo I, a-moll) початковий розділ (А1) звучить скорочено, за-
знаючи варіантного розвитку, із «пророслими» сполучниками-каденціями 
(тт. 17—20, 37—47). Своєрідною тематичною аркою стає повернення теми Дум-
ки в однойменному мінорі (a-moll) — репризи лірико-епічного образу Рапсо-
дії. Однак М. Лисенка не влаштовувало вирішення репризи в лірико-епічному 
ключі. Він долучив коду (Andantino — Presto; a-moll — A-dur), завершивши її 
утвердженням нової синкопованої теми з коломийковим ритмом (Presto): 

Загальна будова Шумки наближається до складної тричастинної структу-
ри з рисами нанизування окремих тем на кшталт народноінструментальних 
в’язанок, оточених темою Думки й «коломийковою» темою коди: А—B—C—
D—E—D1—E1—A1—думка—F ( = кода).

70 Див.: Лисенко М. В. Характеристика музичних особливостей українських дум і 
пісень у виконанні кобзаря Вересая. — К., 1978. — С. 85, 86.
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Отже, утілюючи фортепіанними засобами різнобарвний світ народно-
інструментального музикування і традицій лірницько-кобзарського мистецтва, 
у «Другій українській рапсодії» митець застосував контрастно-складову фор-
му, джерелом якої є формотворення народноінструментального музикування.

М. Лисенко розвивав героїко-епічну тему в численних п’єсах різних 
форм — «Епічному фрагменті» (ор. 20), «Героїчному скерцо» (ор. 25), «Жа-
лобному марші» (ор. 42), «Ескізі в дорійському ладу», Прелюді. Подихом істо-
ричного минулого сповнений «Епічний фрагмент» (ор. 20, C-dur), написаний 
у формі рондо. Він був створений одразу ж після «Першої української рап-
содії». Маршоподібна основна тема (рефрен) в мерехтінні ладово-мінливих 
щаблів мелодичного мажору, варіантно проростаючи, завершується новою 
темою, яка ритмоінтонаційним контуром нагадує козацьку пісню-марш «Гей, 
не дивуйте, добрії люди», переінтоновану в мажорі. Патетикою позначено 
обидва епізоди рондо — піднесеною (В, Alternativo, Es-dur) і схвильовано-
поривчастою (C, Vivamente, c-moll). У заключному викладі рефрену (А1) 
проведення початкової теми скорочене, натомість пісня-марш, що звучить 
спочатку ніби здалеку (р), поступово набуває гімнічного характеру на тлі на-
ближення звучання козацьких тулумбасів (литавр), доповнених тріольними 
фігурами.

Лисенків «Ескіз у дорійському ладу» (g-moll) Г. Курковський охаракте-
ризував як невелику фортепіанну думу71. Це лаконічна тричастинна п’єса, 
мініатюрні облямовуючі частини якої створюють образ сивої давнини. Ефект 
стилізації досягається засобами плагальної гармонії та фактури. Середню 
частину (Moderato assai) засновано на ладотональному зіставленні двох епіч-
них тем, перша з яких виростає зі вступного розділу:

Стилізований у дусі билинного епосу другий образ колоритно забарвлено 
модальною гармонією плагального типу (IV, II та VI низькі щаблі).

71 Курковський Г. Микола Віталійович Лисенко — піаніст-виконавець. — 
К., 1973. — С. 107.
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Окрему групу у фортепіанній спадщині М. Лисенка становлять мініатюри 
ліричного змісту, які він зумів наповнити яскравою національною самобут-
ністю. До них належить багато творів раннього періоду творчості — Ноктюрн 
(ор. 9), дві «Пісні без слів» (ор. 10), мрія «На солодкім меду» (ор. 12), Барка-
рола (ор. 15), «Меланхолійний вальс» (ор. 17, № 2), Ноктюрн (ор. 19), Романс. 

М’якого ліричного гумору сповнені гавот «Ходить гарбуз по городу» 
(ор. 22) і Гавот (ор. 29). Лірико-епічна настроєвість притаманна Ноктюрнові 
cis-moll і «Пісні без слів» (ор. 10, № 1). Остання (e-moll) — зразок ранньої 
фортепіанної лірики композитора, де вже виразно простежується вплив на-
роднопісенного багатоголосся. Тут до типово одноголосого зачину-заспіву, 
властивого центральноукраїнським хоровим пісням, долучаються інші фак-
турні голоси. «Широка степова мелодика» (висловлювання С. Людкеви-
ча), огорнена мереживом підголосків, розвивається неквапно, у звучаннях 
паралельно-ладової перемінності (e-moll — G-dur):

Лірико-епічний характер єдиної теми п’єси зумовлено національною спе-
цифічністю розгортання форми, що нагадує три асиметричні думові уступи 
(12—25—10 тактів), кожен з яких по-новому висвічує експресивну виразність 
мелодики. Засобами фактурно-підголоскової поліфонії композитор досягнув 
проростання щоразу нових мелодико-інтонаційних варіантів теми. Лисенко-
ва техніка розгортання звуковисотної лінії, закорінена в українську епічну 
традицію, нагадує принцип розвитку «нескінченної мелодики» Ф. Шуберта, 
Ґ. Малера (що є основою їх пісенного симфонізму). У М. Лисенка метод ва-
ріантного пророщування тематизму став домінуючим у сфері ліричної образ-
ності, виявляючи національну специфіку мислення на глибинному, формо-
творчому рівні.

У багатьох творах композитора можна помітити впливи стилістики 
австро-німецьких романтиків — Ф. Шуберта [Рондо (ор. 23)], Ф. Мендель-
сона (Елегія, Романс, Баркарола), Р. Шумана (мрія «На солодкім меду», 
ескіз «Інтермецо»), а також Ф. Шопена («Меланхолійний вальс», Прелюд), 
П. Чайковського (елегія «Журба»). Особливо близькою М. Лисенкові є сфе-
ра інтимно-камерного, домашнього стилю музикування. Їй притаманна щира 
задушевність як прояв національної ментальності. Можна спостерегти також 
деякі впливи австро-німецького бідермайєру — своєрідного відгалуження ро-
мантичного стилю, позначеного зміною масштабів романтичної образності, 
стриманістю емоцій, погамованості пристрастей (властивих, приміром, дра-
матичним образам Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Ліста), пануванням лірико-
елегійних, меланхолічних станів, образів поетичного суму. Впливи бідерма-
йєру помітні в таких мініатюрах М. Лисенка, як мрія «На солодкім меду», 
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Романс72. Очевидно, у цих п’єсах він ставив завдання створити зразки націо-
нальної фортепіанної літератури, призначеної для виконання в домашньому 
колі музикантами-аматорами.

Значну частину Лисенкових фортепіанних творів становлять невеликі 
циклічні композиції (здебільшого з трьох, рідше — із двох п’єс). До них на-
лежать дві «Пісні без слів» (ор. 10), «Альбом літа 1900 року» (ор. 37, «При-
знання», «Пісня кохання», «Серенада»), «Альбом особистий» (ор. 40), Дві 
п’єси («Момент розпачу», «Момент розчарування»), Три п’єси («Знемога й 
дожидання», «Враження від радісного дня», Елегія). Цикл «Три українські 
народні пісні» створено на основі пісень «Без тебе, Олесю», «Пливе човен, 
води повен», «Ой зрада, карі очі, зрада».

Особливу увагу у фортепіанній творчості М. Лисенка привертає цикл «Три 
ескізи». Поряд із ліричною образністю пізніх циклічних композицій властиві 
настрої туги, пригніченості, емоційних ліричних переживань, особ ливий лако-
нізм висловлювання, певна ескізність, витончене нюансування різних психоло-
гічних станів. Пізні риси фортепіанного стилю найповніше віддзеркалює цикл 
«Три ескізи» (без позначення опусу й датування), пройнятий особливим тра-
гізмом світосприйняття, передчуттям глибоких соціальних потрясінь. Перший 
«Ескіз» циклу (Andantino grazioso, A-dur) витримано в характері вишуканого 
мініатюрного романтичного скерцо. Хистка ладотональна основа скерцозної 
теми тонко балансує між мажором і паралельним мінором за допомогою гармо-
нічних засобів (альтеровані субдомінанти), тритонових інтонацій «ламенто» в 
мелодиці, що створює ефект невизначеності, передчуття  близької катастрофи: 

Другий «Ескіз» (Sostenuto passionate, b-moll), що починається ударами 
похоронного дзвону, відтворює трагічне голосіння, викликаючи алюзії до по-
дібних образів ранньої фортепіанної творчості С. Рахманінова [наприклад, 
Прелюдія (ор. 3) № 2]: 

72 Жанр «мрії» у слов’янській фортепіанній музиці започаткував Б. Сметана.
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Початкові інтонації пісні-голосіння в процесі розвитку переростають у 
героїчно-поривчасті, імперативно-вольові, підкреслені збільшеними гар-
моніями, що завершуються в коді ритмом жалобної сарабанди (Sostenuto), 
низхідним рухом по звуках гами двічі гармонічного мінору (це асоціюється з 
риторичною фігурою жорсткої ходи) на тлі тремтливого передзвону.

Третій «Ескіз» (Allegro fuoco, f-moll) — розв’язка трагічної колізії. Перша 
тема виростає з поривних інтонацій теми другого «Ескізу», однак її драма-
тична активність поступово розчиняється в низхідних мотивах зітхання, ру-
хаючись по звуках фригійського тетрахорду: 

Звернення М. Лисенка до символіки музично-риторичних фігур доби ба-
роко (коло, зітхання) спрямоване на створення образу фатальної безвиході, 
приреченості, марності людських поривань. Пасакальний поступ початкової 
теми приводить до виникнення нового образу жалобного маршу (L’istesso 
tempo), що інтонаційно виростає з коди другого «Ескізу» з ритмоформулою 
сарабанди. Ламентозна тема в низхідному русі з вершини-джерела, крім зна-
ків загальноєвропейської семантики, породжує асоціації з народними плача-
ми. Друга фаза розвитку композиції забарвлює марш у героїчні тони, які по-
ступово розчиняються в низхідних колоподібних фігурах пасакалії.

Монотематична інтонаційна драматургія «Трьох ескізів», оперта на пізньоро-
мантичну стилістику, надзвичайно цілісна. Використані М. Лисенком у ранній 
фортепіанній творчості барокові лексеми «Сюїти на теми українських народних 
пісень», по-новому висвічуються в його пізньому фортепіанному стилі73.

Отже, оволодіння смисловою логікою народноепічної традиції, притаман-
не романтизмові, породило у фортепіанних творах М. Лисенка нове ставлення 

73 Таким самим шляхом у німецькій музиці йшов Й. Брамс, у чеській — А. Дворжак 
(пізній період творчості). Звернення до елементів барокової стилістики пізніх фор-
тепіанних творів М. Лисенка простежується в деяких ранніх творах В. Барвінського 
(фортепіанна Прелюдія g-moll, солоспів «Вечором в хаті» на сл. Б. Лепкого) та Н. Ни-
жанківського (Фортепіанне тріо, фортепіанна сюїта «Листи до неї»).
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до категорії часу, властиве не лише його великим композиціям (рапсоді-
ям), але й жанрам малої форми. Художня своєрідність Лисенкової музики 
не обмежилася зверненням митця до народної тематики й музичних вито-
ків,  характерних для композиторів попередньої доби, а проникла у способи 
розвит ку матеріалу, що віддзеркалюють риси національної специфіки музич-
ного мислення.

Камерно-інструментальна музика другої половини XIX ст. позначена ак-
тивізацією різних стильових напрямів. Передусім ідеться про вплив нових — 
романтичних — тенденцій, зокрема, у творчості М. Завадського, В. Заремби, 
Т. Шпаковського, Т. Безуглого. Романтичні тенденції в 1880—1890-х роках 
розвивали наддніпрянські сучасники М. Лисенка — М. Колачевський, Г. Хо-
доровський, П. і В. Сокальські, О. Виноградський, В. Пухальський, Г. Бекле-
мішев, а також засвоювали західноукраїнські композитори — представники 
Лисенкової школи — О. Нижанківський, С. Воробкевич, Я. Лопатинський, 
молодий С. Людкевич. 

Камерно-інструментальна творчість М. Колачевського — автора широко-
відомої «Української симфонії» — представлена Фортепіанним тріо (a-moll) 
і Струнним квартетом (Es-dur), а також низкою фортепіанних композицій, 
витриманих у західноєврпопейській стилістиці, а саме: Баркаролою, Вальсом-
каприсом, Романсом, Ноктюрном. В останньому творі вияскравлюються впли-
ви українського міського романсу, а також лірики П. Чайковського. Доміную-
чим у фортепіанних творах М. Колачевського є настрій елегійної лірики. (Ноти 
камерно-інструментальних ансамблів композитора досі не знайдено.)

Г. Ходоровський74 — композитор і відомий піаніст, — крім зазначеної рані-
ше сюїти «14 українських пісень», написав ще й інші фортепіанні композиції: 
Баркарола b-moll, «Концертний вальс-каприс», п’єси на українську темати-
ку, салонні танці75, а також транскрипції («Пряля» С. Монюшка, «Моряки» 
К. Вільбоа та ін.). Найвизначнішим його фортепіанним твором є «Українська 
рапсодія». (Фортепіанний доробок митця свого часу було видано накладом 
Л. Ідзиковського.)

О. Виноградський — композитор і громадський діяч, який разом із Г. Хо-
доровським тривалий час співпрацював у Київському відділенні РМТ, з 1888 
року очолював його і був диригентом симфонічних концертів Товариства,  — 
написав Сонату для скрипки з фортепіано (ор. 10), два струнних квартети, які 
часто виконували найкращі музиканти Києва в суботніх «Музичних ранках».

П. Сокальський найбільше фортепіанних творів написав у так званий 
одеський період [«Малоросійська фантазія», «Український ноктюрн», 
«На  берегах Дунаю», цикли «Музичні картинки», «Слов’янський альбом» 
(1873) та ін.].

74 Музичну освіту Г. Ходоровський здобув у Лейпцигу (з десятирічного віку на-
вчався фортепіанної гри у Пледі). У 1865—1869 роках студіював там у консерваторії 
фортепіано й композицію (у К.- Г. Рейнеке, І. Мошелеса, М. Гауптмана та Е.- Ф. Ріх-
тера). Згодом вивчав фортепіанну гру в Москві у Кліндворта, а в 1870—1872 роках — 
у Санкт-Петербурзі в Т. Лешетицького. У 1873—1875 роках працював хоровим дири-
гентом у Лейпцигу, з 1875 року — у Київському музичному училищі, а 1894 — також 
у Київському інституті шляхетних дівчат.

75 Салонні танці Г. Ходоровський публікував під псевдонімом Константинов.
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Інструментальна творчість В. Сокальського у XIX ст. представлена жан-
рами фортепіанної музики, що продовжували традиції програмної циклічнос-
ті. Першими були його програмні сюїти «Музичні враження» та «На луках». 
Цикл «Музичні враження» — юнацький щоденник митця — складається з 
шести частин, які мають програмні назви. Крізь призму побутових вокаль-
них та інструментальних жанрів композитор передав враження юної душі, 
пов’язані з чарівним світом музики. Сюїта «На луках» — це своєрідна серія 
музичних замальовок. Кожна з десяти частин твору має програмний заголо-
вок та епіграф — рядки з народних пісень або поезій Т. Шевченка, Л. Глібова. 
У музичній мові сюїти органічно переплелися стильові особливості україн-
ського фольклору та програмної фортепіанної музики П. Чайковського [вони 
особливо відчутні в першій (Вступ) і дев’ятій («У гаю») частинах циклу]. 
Впливи української ліричної пісенності простежуються у п’ятій («Дівчина-
сиротинка») і восьмій («Пісенька») частинах. Зв’язок із думним епосом, іс-
торичними й чумацькими піснями виразно проступає в другій («Косарі») 
і четвертій («Чумаки») частинах циклу.

В. Сокальський є також автором фортепіанних п’єс Мазурка, «Старий 
бандурист», Веснянка (дві останні п’єси, об’єднані в цикл «Малоросійські ес-
кізи», на сьогодні втрачено).

***
Інструментальна музика австрійського, польського та українського наро-

дів Східної Галичини в другій половині ХІХ ст. характеризувалася відмінніс-
тю соціальних умов функціонування, що позначилося на нерівномірності її 
розвитку. Заснування у Львові 1826 року відділення Австрійського музич-
ного товариства св. Цецилії, а при ньому — Музичного хорового інституту, 
зумовило розвиток творчості місцевих музикантів, насамперед австрійського 
й польського походження — Ф.-К. Моцарта (сина видатного В.-А. Моцарта), 
К. Ліпінського, Й. Рукґабера, К. Мікулі, а також послужило основою для ор-
ганізації концертно-просвітницького осередку. 

З-поміж композиторів австрійської школи у 1850—1870-х роках особ-
ливо інтенсивно продовжив творчу й педагогічну діяльність Й. Рукґабер 
(справжнє ім’я — Жан де Монтальбо) — митець аристократичного фран-
цузького походження. З іменем цього невтомного організатора музичного 
життя Львова — композитора, піаніста, симфонічного диригента, педаго-
га, критика — пов’язане заснування Галицького товариства друзів музики 
(1835) і створення при ньому Музичного інституту (1840). Продовжую-
чи традиції австро-німецьких музично-артистичних салонів, Й. Рукґабер 
у 1840-х роках започаткував «Музичні вечори», де, крім опусів австро-
німецької класики, виконувалися композиції місцевих авторів, що стиму-
лювало розвій композиторської творчості76. Після 1857 року Й. Рукґабер 
деякий час жив і працював у Румунії, що позначилося на тематиці його 
творів, однак згодом повернувся до Львова, де й завершився його творчий 

76 Див.: Кияновська Л. Стильова еволюція галицької музичної культури ХІХ—
ХХ ст. — Тернопіль, 2000. — С. 36, 37.
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шлях77. Камерно-інструментальна спадщина композитора позначена впли-
вом класицистичних і ранньоромантичних тенденцій — творчості Л. Бетхо-
вена, К.-М. Вебера, К. Ліпінського, а також Ф. Шопена й Ф. Мендельсона. 
Й. Рукґабер залишив по собі декілька камерно-ансамблевих і близько ста 
фортепіанних композицій78. Поміж них левову частку становлять нескладні 
п’єси салонного типу, у яких домінують опоетизовані романтиками танці — 
вальси, лендлери, контрданси, кадрилі, галопи, екосези, польки, мазурки 
(серед останніх — популярна свого часу «Львів’янка»). Фортепіанні п’єси 
Й. Рукґабер часто об’єднував у цикли [Чотири полонези, Десять вальсів, 
Танці (ор. 50), Полька і Мазур (ор. 59), Три угорські пісні (ор. 69), «Спо-
гад про край Серета» (ор. 81), «Спогад про край Молдову» (ор. 85), «Пісні 
без слів» (ор. 88)79, польки «Домрова», «В’язанка мазурок»). Наслідуючи 
Ф. Шопена, композитор створив цикл прелюдій, розмістивши їх за прин-
ципом квінтового кола тональностей. Фактурно нескладні, ці композиції 
позначені рисами австро-німецької культури бідермайєру й призначені 
для вихованців Музичного інституту при ГМТ, аристократів-меломанів та 
численних приватних учнів і учениць Маестро (про це свідчать присвяти 
його творів).

Окрему групу становлять віртуозні циклічні композиції Й. Рукґабера — 
варіації та фантазії на теми з опер італійських, німецьких і французьких авто-
рів (К.-М. Вебера, Ґ. Доніцетті, Дж. Россіні, Ф.-А. Буальдьйо), «Варіації на 
руську тему» (ор. 12)80, «Варіації на власну тему» (ор. 32)81, позначені впливом 
ранньоромантичного віртуозного стилю brilliant. До його пізніших опусів на-
лежить драматична фантазія «Сновидіння» [«Le Songe», (ор. 87)], створена 
як попурі з власних тем і цитат із творів видатних композиторів — Прелюдії 
Es-dur № 21 із першого тому «Добре темперованого клавіру» Й.-С. Баха, Са-
рабанди із Сюїти № 7 Г.-Ф. Генделя, уривка з увертюри до опери «Іфігенія в 
Авліді» Х.-В. Глюка, уривків з опер «Оберон» і «Вільний стрілець» К.-М. Ве-
бера, варіацій із першої частини Фортепіанної сонати № 12 та фіналу Симфо-
нії № 7 Л. Бетховена, партії Командора з фіналу опери «Дон Жуан» В.-А. Мо-
царта. До циклічних творів Й. Рукґабера належать витримані в дусі класичної 
стилістики дві фортепіанні сонати Es-dur (ор. 89) і G-dur, а також Соната для 
кларнета й фортепіано B-dur82 (усі зазначені твори — чотиричастинні цикли).

77 Токарчук В. Австрійські композитори Львова першої половини ХІХ ст. // 
ЗНТШ. — 1996. — Т. ССХХХІІ. — С. 223—232.

78 Архів Й. Рукґабера зберігається в ЛННБ імені Василя Стефаника (ф. 101), 
його опуб ліковані твори — у Музичному відділі Палацу мистецтв ім. Антоновичів. 
Фортепіанній творчості Й. Рукґабера присвячено розвідку: Жмуркевич З. Фортепі-
анні твори Жана Рукґабера — австрійського композитора Галичини ХІХ ст. // Київ-
ське музико знавство. — 2000. — Вип. 19. — С. 255—265.

79 За ор. 88 автор зазначив кілька творів, так само, як і за ор. 65, 66, 104.
80 В основу «Варіацій на руську тему» композитор поклав мелодію української 

коломийки «Вчера була неділенька, нині понеділок» зі збірки Залеського — Ліпін-
ського «Muzyka do pieśni polskich і ruskich ludu Galicyjskiego...» (Л., 1833). 

81 Існує авторська транскрипція цього твору для скрипки й фортепіано.
82 Соната для кларнета й фортепіано Й. Рукґабера є транскрипцією фортепіанної 

сонати B-dur (ор. 22) Л. Бетховена (№ 11).
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Шопенові впливи виразніше проступають у творах 1850-х років — Андан-
те (ор. 48, Аs-dur), Скерцо (ор. 50, Es-dur), мазурці «Еlegante» (ор. 65, B-dur). 
Окреме місце у творчості Й. Рукґабера посідає румунська тематика, з якою 
пов’язані композиції 1850—1860-х років, а саме: кадриль «Спогад про Чер-
нівці» (ор. 66, D-dur), «Три угорські мелодії» (ор. 69, f-moll), концертні п’єси 
«Спогад про Карпати» (ор. 74, Des-dur), «Привіт, Румуніє» (ор. 75), «Спогад 
про край Молдова» (ор. 85), а також попурі «Румунські мелодії»83.

З-поміж більших камерно-інструментальних творів Й. Рукґабера виріз-
няються Фортепіанний квінтет (ор. 37), Струнний квартет (ор. 87), Дует для 
фортепіано і скрипки (ор. 41) та Анданте з жалобним маршем. Фортепіанний 
квінтет (D-dur) і Струнний квартет (е-moll) зорієнтовано на музичну стиліс-
тику ранніх камерно-інструментальних композицій Л. Бетховена. Обидва 
твори (як і фортепіанні сонати) — чотиричастинні цикли. Дует для фортепі-
ано і скрипки написано під впливом віртуозної скрипкової манери К. Ліпін-
ського84, Анданте — під враженням повільної частини «Героїчної симфонії» 
Л. Бетховена85.

Видатним діячем музичної культури Східної Галичини був К. Мікулі86 — 
молдовсько-румунсько-польський композитор, піаніст, педагог і теоретик. 
Уродженець Буковини (м. Чернівці), він осів у Львові в зрілому віці, після за-
вершення блискучої кар’єри концертуючого піаніста (1848—1858). Від кінця 
1850-х років композитор став провідною постаттю музичного життя Львова, 
очолив (після Й. Рукґабера) ГМТ і виконував упродовж майже тридцяти ро-
ків функції директора консерваторії при ньому. К. Мікулі — один із найтала-
новитіших учнів Ф. Шопена87 — став першим редактором і упорядником його 
творів (Лейпциг, 1879), виховав плеяду піаністів, які були «окрасою» світо-
вої фортепіанної естради (М. Розенталь, Л. Марек, Р. Кочальський та ін.)88. 
У 1860—1870-х роках К. Мікулі організовував концерти камерної музики в 
залі Львівської ратуші. Концерти складалися з трьох відділень, два з яких 
було присвячено виконанню камерно-інструментальних композицій, третє — 
камерно-вокальних. У 1887 році після припинення музично-громадської ді-
яльності К. Мікулі заснував у Львові приватну фортепіанну школу, серед 
численних учнів якої були композитори Д. Січинський і М. Солтис. Теоре-

83 «Румунські мелодії» (1863) засновано на чергуванні пісенних (дойн) і танцю-
вальних мелодій. Цей твір є фортепіанною транскрипцією народних танців і пісень ру-
мунського композитора Й.-А. Вахмана, яку Й. Рукґабер здійснив для доньки Жанетти.

84 Видатному скрипалеві Й. Рукґабер присвятив Перший фортепіанний концерт 
(ор. 20).

85 Див.: Кияновська Л. Стильова еволюція галицької музичної культури XIX—
XX ст. — С. 38.

86 К. Мікулі мав румунсько-вірменське походження (прізвище матері — 
Аксакян).

87 Композицію (гармонію і контрапункт) К. Мікулі студіював також у Парижі у 
Ф.-А. Рібера й М. Негіллєра (див.: Mazepa L. Karol Mikuli, der kunstlerische Direktor 
des Galizischen Musikvereins in Lemberg (1858—1887) // Musikgeschichte im Mittel- 
und Ost Europa. — Chemnitz, 2000. — Heft 6. — S. 87.

88 Див.: Старух Т. Музичне мистецтво Львова: Становлення фортепіанного вико-
навства та педагогіки у другій половині 19 — першій третині 20 століть. — Л., 1997. — 
С. 134—146.
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тичну спадщину митця узагальнено у двох рукописних трактатах — «Канон» 
і «Контрапункт», які він написав німецькою мовою89. 

Камерно-інструментальний доробок К. Мікулі становлять кілька десятків 
опусів. Серед ансамблевих композицій — дві скрипкові сонати (одну з них 
присвячено К. Ліпінському), Полонез і Скерцино для трьох скрипок, Дует 
для скрипки й фортепіано, Серенада для кларнета й фортепіано. У фортепі-
анній творчості митця значне місце посідає жанр мініатюри. Стиль компо-
зитора формувався під потужним впливом Ф. Шопена90. Продовжуючи тра-
диції свого вчителя, К. Мікулі широко культивував такі жанри, як мазурка, 
полонез, вальс, прелюдія, етюд, створивши цикли мініатюр на їх основі. По-
чаткові опуси композитора — у стилі творів Ф. Шопена — Мазурки (ор. 3, 
ор. 4), Два полонези (ор. 8), а також цикли «48 народних румунських наспі-
вів» і «Шість фортепіанних мініатюр» (ор. 9). До останнього ввійшли Прелю-
дія, Аджітато, Етюд, Пісня (Das Lied), Скерцино, «Мрія». Уже в цьому циклі 
помітні риси пізніших композицій К. Мікулі — пластична мелодика, вишука-
на ладогармонічна палітра з широким застосуванням ладів народної музики 
та паралельно-ладової перемінності. До таких творів належать Анданте з ва-
ріаціями, Варіації на тему до-мажорної гами (ор. 23), Шість вальсів (ор. 18) та 
Десять п’єс (ор. 24) — нескладні композиції салонного характеру, розраховані 
на виконання музикантами-аматорами.

Цикл Десять п’єс — присвячений видатному австрійському музикознав-
цю, професорові Віденського університету Е. Гансліку — складається з двох 
зошитів (по п’ять п’єс у кожному). До першого ввійшли Прелюд, Романс, 
Експромт, Прелюд, Alla Rumana, до другого — Мазурка, Alla Rumana, Етюд, 
Кантилена, Експромт. Об’єднання п’єс у цикл має доволі умовний характер. 
В окремих мініатюрах відчутно впливи стилістики Ф. Мендельсона (Пре -
люд № 1, Романс № 4, Кантилена № 9, Експромт № 10), Ф. Шопена (Мазур-
ка № 6), Р. Шумана (Експромт № 3). Але найповніше нові риси творчості 
К. Мікулі проступають у п’єсах циклу Alla Rumana (№ 5, 7).

П’єсу Alla Rumana № 5 (g-moll) витримано в характері танцювальних 
молдово-румунських дойн із типовим мінорним ладовим забарвленням і IV 
високим щаблем. Alla Rumana № 7 (fis-moll) побудовано за дуалістичним на-
роднотанцювальним принципом, де за повільним вступом імпровізаційного 
характеру (Adagio sostenuto) слідує в’язанка швидких танців (з ремаркою «у 
темпі аркана»). Обидва епізоди рондоподібної в’язанки (A-dur і Fis-dur) за-
сновано на автентичних народних танцювальних награшах із відтворенням 
колориту народної ладогармонічної природи (мелодичний мажор). У Прелю-
ді № 4 (D-dur) використано інтонації румунських колінд (колядок).

Найцікавіше нові стильові риси творчості К. Мікулі проявилися в циклі 
фортепіанних мініатюр «48 народних румунських наспівів», опублікованих 
у 1850—1854 роках львівським видавництвом «Губринович і Шмідт». Цикл 
об’єднує чотири зошити (по дванадцять мелодій у кожному), що містять 

89 Рукопис праці «Der Kanon» обсягом 283 сторінки зберігається в ЛННБ 
імені Василя Стефаника (ф. 163, спр. 161/3, папка 49).

90 Найяскравіше впливи Шопенового стилю позначилися на двох фортепіанних 
баладах К. Мікулі — В-dur (ор. 21) і F-dur.
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авторські обробки народних балад, селянських пісень і танцювальних мелодій, 
записаних митцем під час його фольклорних подорожей по Буковині й Мол-
дові в ранній, так званий чернівецький, період творчості. Деякі п’єси цик лу є 
справжніми народними перлинами, заснованими на традиціях лаутарського 
виконавства. До збірки ввійшли такі жанри, як дойна (№ 2 з першого зоши-
та), танцювальні хóра (№ 3, 7, 10, 12 — із першого зошита, № 1, 5 — із другого, 
№ 12 — із четвертого), мунтанеска, кораб’яска та чобанеска (№ 4, 8, 11 — із 
другого зошита, жок — із третього), старовинні гайдуцькі балади «Пісня Да-
рія» і «Пісня розбійника Бужора» (№ 5 — із першого та № 7 — із другого зоши-
та), а також чимало інших пісенних і танцювальних мелодій. У деяких п’єсах 
композитор тонко стилізував ладоритмічну специфіку румунського фоль-
клору й манеру гри тарáфів (народно-професійних інструментальних капел 
на кшталт українських троїстих музик). Фортепіанна збірка К. Мікулі стала 
справжньою енциклопедією молдовсько-румунського фольклору середини 
ХІХ ст. Новий підхід композитора до втілення особливостей націо нального 
фольклору значно вплинув на становлення молдовської та румунської націо-
нальних композиторських шкіл, зокрема на творчість Ч. Порумбеску, Г. Му-
зическу. Він також позначився на доробку західноукраїнських композиторів, 
а саме: С. Воробкевича, Д. Січинського. Уже у ХХ ст. підхід М. Мікулі до 
фольклорних джерел продовжили в ранніх неофольклорних опусах Б. Бар-
ток («Румунські танці») та М. Колесса («Три коломийки»)91.

Поруч із К. Мікулі в другій половині ХІХ ст. у Львові працювали польські 
композитори-піаністи — В. Данек, Ф. Тимольський, О. Зажицький, В. Вше-
лячинський, С. Невядомський та Г. Мельцер-Щавінський. В. Данек — учень 
К. Мікулі — був одним із найактивніших діячів ГМТ. Він створив понад 
п’ятдесят так званих зошитів фортепіанної танцювальної музики (польки, 
мазурки, кадрилі), а також шістнадцять полонезів (у чотирьох серіях), ви-
даних у Львові в 1870-х роках92. Ф. Тимольський теж працював у жанрах 
танцювальної музики. Він є автором близько двохсот творів — модних у той 
час мазурок, польок, краков’яків, вальсів, кадрилей, полонезів, маршів та об-
робок західноукраїнських народних пісень і танців. Його композиції «Ну ж, в 
присяди», «Нащо мене зачіпаєш», «Бери, Петре, на розум» створено за прин-
ципом побудови народних дýмок-шумок. У своїй «Школі гри на гітарі» він 
умістив думку і п’ять козачків. Фортепіанну спадщину А. Зажицького репре-
зентують мініатюри салонного типу. У найкращих із них виявляємо зв’язок 
із Шопеновою традицією93. В. Вшелячинський — відомий композитор, піа-
ніст і педагог, засновник Музичного товариства в Тернополі (1876) — є авто-
ром фортепіанних мініатюр салонного типу, зокрема сюїти вальсів «Спогади 

91 Музикознавець В. Козлов відзначив вплив музичної мови М. Мікулі на твор-
чість М. Колесси, зокрема, ідеться про ладоінтонаційні зв’язки Дойни № 2 з другого 
зошита «48 народних румунських наспівів» М. Мікулі та другої коломийки із циклу 
«Три коломийки» М. Колесси (див.: Кozlov V. Die Wechselwirkung der Tonsprache 
in der einzelnen Gattungen bei Karol Mikuli // Musikgeschichte im Mittel- und Ost 
Europa. — Chemnitz, 2000. — Heft 6. — S. 112—121).

92 Див.: Słownik muzyków polskich. — Kraków, 1964. — Т. 1. — S. 102; 1967. — Т. 2. — 
S. 259, 260.

93 Старух Т. Музичне мистецтво Львова... — С. 118.
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з минулого» (1897). Фортепіанна творчість відомого педагога й музичного 
критика С. Невядомського позначена рисами салонності. Він написав Мену-
ет, Баркаролу та Вальс (ор. 12), Романс і Вальс-каприс (ор. 16), Liebesfeste 
(ор. 27), Тему з варіаціями та інші твори. Г. Мельцер-Щавінський — автор 
фортепіанних мініатюр і Фортепіанного концерту e-moll (1895), відзначеного 
першою премією на конкурсі ім. Ант. Рубінштейна в Берліні94.

Невід’ємною частиною складного пошукового процесу розвитку камерно-
інструментальних жанрів другої половини XIX ст. стала творчість українських 
композиторів Східної Галичини й Буковини — М. Вербицького, П. Любови-
ча, П. Бажанського, В. Матюка, С. Воробкевича, Д. Січинського, О. Нижан-
ківського, молодого С. Людкевича та багатьох композиторів-аматорів, — що 
на тлі камерно-інструментальної спадщини композиторів Наддніпрянської 
України, а також митців австрійсько-польського походження із Західної 
України, виглядає доволі скромно. У творчості зазначених митців знайшла 
відображення старогалицька пісня-романс, виникли й розвинулися жанри, 
засновані на народно-професійному інструменталізмі карпатського регіону, 
були засвоєні романтичні європейські традиції (австро-німецькі, польські), а 
також засади Лисенкової школи.

Зосереджена у священицькому середовищі — визнаному осередку тогочас-
ної інтелігенції, — в умовах відсутності національних музичних навчальних 
інституцій, інструментальна творчість українських композиторів Галичини 
середини XIX ст. обмежувалася нескладними опусами, написаними здебіль-
шого для скрипки, цитри або гітари. Фортепіано в домах міської та сільської 
інтелігенції в 1850—1860-х роках було великою рідкістю95. Жанри фортепіан-
ної музики почали інтенсивніше розвиватися в другій половині 1880-х — про-
тягом 1890-х років під впливом фортепіанної творчості М. Лисенка, а також 
К. Мікулі та польських композиторів Східної Галичини. 

У жанрах фортепіанної музики працювали західноукраїнські музикан-
ти Дідинські (батько й син). М. Дідинський був композитором-аматором, 
компонував здебільшого польки й мазурки. Зокрема, відома його «Полька-
шумка» — фактурно нескладна п’єса тричастинної будови, розрахована на 
домашнє виконання. Його син В. Дідинський після закінчення Віденської 
музичної академії працював скрипалем у польських оркестрах Львова та 
Кракова. Йому належать кілька циклів фортепіанних кадрилей (кожен з яких 
уміщує шість номерів), написаних у манері, подібній до батькової, а також 
Вальс для фортепіано, що не зберігся.

З плеяди сучасників М. Вербицького був талановитий музикант П. Любо-
вич — хоровий диригент, автор фортепіанного попурі «Улюблені українські 
соло» («Uwіelbjone sola ruskіе»)96 та інших фортепіанних творів, доля яких 
не відома. Цикл П. Любовича (a-moll — A-dur) — масштабне салонне попурі 
на теми пісень і танців, обрамлене театрально-маршовою інтродукцією в дусі 

94 Старух Т. Музичне мистецтво Львова... — С. 122.
95 Про це див.: Людкевич С. Старогалицька фортепіанна музика ХІХ століття // 

Людкевич С. Дослідження, статті, рецензії, виступи. — Л., 2000. — Т. 2. — С. 404.
96 Твір зберігався в рукописному альбомі В. Вшелячинського, зараз — у ЛННБ 

імені Василя Стефаника (ф. 163, спр. 75).
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ранньоромантичних концертштю-
ків та фіналом пісенного характе-
ру (Lento). П’єси циклу розміщено 
за принципом тонально-темпового 
контрасту. Тематичною основою по-
пурі послужили популярні танці — 
вальси (№ 1), польки (№ 3, 4, 10), 
шумки (№ 8), коломийки (№ 11—
15), а також народні й авторського 
походження пісні, запозичені зі збі-
рок А. Єдлічки та Залеського — Лі-
пінського («А я люблю Петруся», 
«У сусіда хата біла», «Ой стукнуло 
в буйнім лісі», «Сім день молотила», 
«На погибель прийде тому», «Посія-
ла руту круту», «Візьмемся тепер за 
руки», «Доле ж моя нещаслива»)97. 
П’єси циклу не завжди цитують за-
писи збірки без змін — П. Любович 
оригінально переінтонував мелодич-
ний (а інколи й ритмічний) контур 
першоджерела, змінив каданси. При 
викладі матеріалу композитор по-

слуговувався простими формами (зрідка подвійними), при опрацюванні 
цитованих джерел використовував принцип сопрано-остинатних варіацій. 
Різноманітність фактури відтінює образний зміст кожної пісні. З-поміж 
танцювальних п’єс особливо приваблює заключний, передфінальний роз-
діл попурі — в’язанка коломийок (№ 11—15), де точно відтворено ладові 
особливості карпатського фольклору (приміром, гуцульський мінор у ко-
ломийці № 11). Спосіб утілення народноінструментальної традиції, май-
стерне опрацювання музичного матеріалу засвідчують неабиякі музичні 
здібності П. Любовича.

Одним із найпопулярніших у свій час композиторів, що залишив числен-
ні зразки камерно-інструментальної творчості, був С. Воробкевич — відомий 
буковинський поет і драматург, який студіював композицію у Відні. До його 
ранніх інструментальних творів, написаних у 1860-х роках, належать зраз-
ки музики салонного характеру — вальси, польки, мазурки, полонези, при-
значені для виконання як на фортепіано, так і різними інструментальними 
ансамблями, а також попурі на загальновідомі теми з опер В. Белліні, Ґ. До-
ніцетті, Ф. Флотова, Дж. Верді. В інструментальній творчості C. Воробкевича 
1870—1880-х років збільшилася кількість опусів на народну тематику. Нерід-
ко за основу тематизму він обирав буковинські пісенно-танцювальні мелодії, 
піддаючи їх фактурно-регістровому розвитку. Особливо популярними в той 

97 На зв’язок попурі П. Любовича з піснями зі збірки Залеського — Ліпінського 
вказала О. Фрайт (див.: Фрайт О. Фортеп’янне попурі Петра Любовича у контексті 
доби // Musіca Humana. — Л., 2005. — Ч. 2. — С. 169—178).

С. Воробкевич
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час були його польки «Моя люба Буковино», «Луна понад Прутом», цикл 
«Кадрилі», Серенада для флейти, двох скрипок та віолончелі (1893)98, п’єса 
для камерного оркестру «Звуки з Буковини». 

Опрацьовуючи народні теми, композитор часто звертався до варіаційного 
методу і тричастинних структур, але найпоширенішою в нього є форма на-
родних в’язанок, заснована на зіставленні різнохарактерних мелодій. Цей 
формотворчий принцип використано у п’єсі для камерного оркестру «Зву-
ки з Буковини», Серенаді, фортепіанній «Думці й чотирьох коломийках». 
Серенаду (d-moll) побудовано як попурі на теми п’ятнадцяти популярних 
українських народних пісень, розміщених за принципом тонально-темпового 
контрасту, оточених повільним вступом і швидким танцювальним фіналом99. 
Виклад мелодії доручено флейті або першій скрипці, інколи мелодія плавно 
передається від одного інструменту до іншого, а друга скрипка й віолончель 
здебільшого виконують функцію гармонічного супроводу.

Концертна п’єса «Думка й чотири коломийки» (a-moll) належить до 
найкращих творів композитора. Вона має контрастно-складову форму, 
засновану на зіставленні двох розділів — повільного та швидкого. Вступ 
до циклу (Moderato) об’єднує перший розділ циклу (Думку, витриману в 
тридольному ритмі) і другий (танцювальний). Останній є в’язанкою п’єс із 
чотирьох коломийок, що завершуються кодою, побудованою на новій коло-
мийковій темі.

Карпатсько-буковинський колорит передає вступ до думки, написаний у 
дусі повільних частин народноінструментальних сюїт-поем (гуцулок) із ха-
рактерною синкопованістю мелодики, властивою буковинсько-молдовсько-
румунському імровізаційному стилеві:

98 Автограф твору зберігається в ЛННБ імені Василя Стефаника (ф. 163, 
спр. 25/14).

99 У Серенаді використано народні й авторські пісні, а саме: «Віють вітри», «Спи, 
дитятко, спи», «Вальс з Каспара», «А я люблю Петруся», «Кажуть люди», «Засіяла 
дівчинонька слезами поле», «Ой по горі там женці жнуть», «Козак коня наповає», 
«Їхав козак за Дунай», «Козак пана не знав з віка», «Дівка в сінях стояла» та ін.
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Кожній із коломийок, побудованих у складній тричастинній безреприз-
ній формі ||:А:||:В:||:С:||, передує вступ («пригривка до танцю»). У синкопова-
ній ритміці відчувається вплив молдовсько-румунського імпровізаційного 
мистецтва лаутарів. Він помітний у другій, третій, а особливо яскраво — у 
четвертій коломийці.

Окрему групу становлять твори для скрипки — Фантазія, «Романтична 
народна пісня», Думка й коломийка, а також п’єса салонного характеру, яку 
С. Воробкевич назвав Концертом. Найкращу частину доробку композитора 
репрезентують твори, в основі яких лежать теми народнопісенного характе-
ру. У зверненні до фольклорних джерел С. Воробкевич продовжив тради-
ції свого попередника — М. Вербицького, а серед західноукраїнських ком-
позиторів був першим, хто звернувся до буковинського музично-
етнографічного матеріалу100. Та, незважаючи на специфічне етнолокальне 
забарвлення творів С. Воробкевича і значну їх популярність серед західно-
українських шанувальників музики, мистецько-фаховий рівень його 
камерно-інструмен тальних композицій не піднісся вище салонної музичної 
літератури того часу.

Учнем С. Воробкевича був Є. Мандичевський — композитор, музико-
знавець, педагог та диригент, уродженець Буковини, творча діяльність 
якого пов’язана з Віднем101. Його схильність до компонування виявилася 
дуже рано — під час навчання в чернівецькій гімназії, де музичні дисци-
пліни викладав С. Воробкевич. Паралельно музичну освіту Є. Мандичев-
ський здобував у музичній школі при німецькому Товаристві сприяння 
розвитку музичного мистецтва на Буковині під керівництвом А.-В. Гржи-
малі й Г. Вінцента. До вісімнадцятирічного віку юнак був автором близько 
ста творів різних жанрів. Непересічність таланту дозволила продовжити 
музичну освіту у Віденському університеті (в Е. Гансліка) й консервато-
рії під керівництвом Й. Брамса (близьким другом і особистим секретарем 
якого Є. Мандичевський став згодом). Численні інструментальні компози-
ції юнацького періоду (Струнний квартет, понад двадцять фортепіанних 
опусів)102, написані в чернівецький період, позначені впливом творчості 
С. Воробкевича, ранніх романтиків та буковинського фольклору. Упро-
довж свого життя Є. Мандичевський не поривав контактів із Буковиною. 
До сімдесятих уродин свого батька Василя він скомпонував Увертюру для 
струнного квартету й фортепіано у вісім рук, яку виконував разом зі своїми 
братами й сестрами. На жаль, доля камерно-інструментальної спадщини 
митця не відома.

Інструментальна творчість композитора Д. Січинського — учня К. Мі-
кулі — розгорнулася наприкінці 1880-х років. С. Людкевич зарахував цьо-
го митця до «третьої... генерації галицьких композиторів, починаючи з 

100 У ХХ ст. до цього інтонаційного пласта звернувся О. Козаренко у фортепіан-
ному концерті «Concerto rutheno».

101 У зарубіжних довідкових виданнях Є. Мандичевський помилково фігурує як 
румунський музикознавець, який працював у Відні.

102 Яцків О. Євсевій Мандичевський — музикознавець, композитор, педагог // 
Musіca Galiciana. — Rzeszów, 1999. — T. 3. — C. 237—252. 
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Вербицького»103. Свою творчу діяль-
ність Д. Січинський почав із невели-
ких п’єс для цитри в супроводі фор-
тепіано (їх загублено) та із творів 
для скрипки й флейти. Відомі його 
фортепіанні твори, серед яких — 
концертний вальс «На хвилях Дні-
стра» (1897), «Пісні без слів» [у тому 
числі — програмна п’єса «Мої спо-
мини» (1901) та обробка народної 
пісні «Ой у полі три криниченьки»], 
«Концертна мазурка», вальси, три 
марші [з них два жалобні — «Живих 
скликаю, мертвих оплакую», «Важко 
й сумно»104, а також марш «Сагай-
дачний» (1892), заснований на темах 
українських народних пісень], пре-
людія «Не забудь!». Збереглася ав-
торська транскрипція фрагмента із 
симфонічної поеми «На вічний сон», 
що є варіаціями на тему народної 
пісні «Зажурилася, засмутилася бід-
на удівонька», та фортепіанний кла-
вір Вальса для струнного квартету105. У фортепіанних творах Д. Січинський 
спирався на романтичну стилістику й звертався до інтонацій народних пісень 
карпатсько-буковинського регіону. Улюблені форми — складна тричастин-
на («Концертна мазурка»), марші, а також в’язанки («На хвилях Дністра» — 
цикл вальсів, побудований за тональностями квінтового кола).

Основна образна сфера інструментальної творчості Д. Січинського по-
значена ліричною сентиментальністю. «Головною силою його ліричного 
вислову стала інтенсивна, виразиста мелодика жалю і розпуки», — зазначав 
С. Людкевич106. Ліричній сфері висловлювання митця притаманні риси мело-
дики старогалицької елегії. У музичній мові віддзеркалилися впливи форте-
піанної творчості європейських романтиків — Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, 
Ф. Шопена та К. Мікулі. Знайшли відображення в ній також типові прикме-
ти австро-німецького бідермайєру. Деяким творам притаманні мелодико-
ритмічна одноманітність, обмеженість виражальних засобів, подеколи їх тра-
фаретне застосування. 

103 Людкевич С. Д. Січинський. У двадцятиліття його смерти // Людкевич С. До-
слідження, статті, рецензії, виступи. — Т. 1. — С. 337.

104 Обидва жалобні марші написано під впливом повільної частини фортепіанної 
сонати b-moll Ф. Шопена.

105 Вальс g-moll зберігся частково: двотемний вступ (Grave — Andantino), тема 
вальсy та декілька варіацій, що не були завершені. Уціліли також кілька партій окре-
мих інструментів.

106 Людкевич С. Д. Січинський… — С. 337.

Д. Січинський
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З-поміж камерно-ансамблевих творів частково збереглася музика до декла-
мації Ю. Федьковича «Сонні мари» для струнного квартету й кларнета іn B107. 
Якщо у вокальних і хорових композиціях Д. Січинського віддзеркалилися най-
кращі риси обдаровання митця, то в інструментальній музиці він, за висловлю-
ванням С. Людкевича, залишився «консервативним питомим галичанином», у 
творах якого не знайшли відбиття впливи народницької музи М. Лисенка.

Найяскравішою постаттю серед західноукраїнських композиторів Лисен-
кової школи був О. Нижанківський. С. Людкевич про нього висловлювався 
як про «дуже сильний, правдивий і щирий, а до того доволі різнорідний та-
лант, ...що легко пристосовується до всяких жанрів і стилів»108. Інструменталь-
на спадщина О. Нижанківського досить скромна й обмежується лише двома 
творами — п’єсою «Вітрогони» та обробкою народної пісні «Стелися, барвін-
ку» для флейти й фортепіано, яка не збереглася109. Концертна п’єса «Вітрого-
ни» (коломийки) є однією з найпопулярніших композицій автора. Написана 
в контрастно-складовій формі, вона складається з трьох розділів, середній з 
яких є циклом коломийок. Цикл танців  облямовано драматично-героїчним 
епізодом, що має двочастинну будову (Presto — Andante con moto): 

Далі викладено чотири різнохарактерні танці: перші два — справжні коло-
мийки, два наступні нагадують козачкові танцювальні мелодії. Кожен із тан-
ців написано у складній дво- або тричастинній формі, за винятком четвертого. 
В основу четвертої п’єси О. Нижанківський поклав народний танець «Бичок» 
(рід козачка, за визначенням автора), записаний ним від народного скрипаля 
Й. Скаліша в с. Задарів біля Бучача на Тернопільщині110. До четвертого тан-
цю долучено коду. У ній повторено тематизм першої коломийки, викладеної 
стисліше, і сполучник героїчного характеру, що поєднує середину коломийки 
з її репризою. Завершують коду героїчні акорди, створюючи тематичну арку 
з героїчною темою вступу.

107 Партитура, що зберігається в ЛННБ імені Василя Стефаника (ф. 171, спр. 60, 
папка 2), містить пролог (Adagio, c-moll) і три початкові номери (Largo, Es-dur; 
Andante, h-moll; Adagio, Es-dur). Уціліли також оркестрові партії інструментів 
(ф. 171, спр. 61, папка 2).

108 Людкевич С. Остап Нижанківський і наша суспільність // Людкевич С. Дослі-
дження, статті, рецензії, виступи. — Т. 1. — С. 299.

109 Докладніше див.: Колодій Я. Остап Нижанківський. — Л., 1994. — С. 43.
110 Нижанковский О. Пісни народні. Зібрав і під ноти зложив О. Нижанковский. — 

Л., 1892. — С. 71 [збірка зберігається в ЛННБ імені Василя Стефаника (ф. 163, 
спр. 92/8)].
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Твір високо оцінили сучасники автора, зокрема М. Лисенко, який у листі 
до О. Нижанківського від 22 січня 1891 року писав: «Я вперше вбачаю щиро 
народній матерьял, в обробленню досить приятному й доброму поданний, а 
не забаги творчости на тлі німецьких штучних композицій, нічого — рівно 
нічого [спільного. — І. З. ] з народністю и краєм не маючих»111.

У другій половині ХІХ ст. в Західній Україні працювало чимало 
композиторів-аматорів — К. Давидович, П. Бажанський, І. Біликовський, 
В. Матюк, С. Абрисовський, А. Кужеля, Я. Лопатинський. К. Давидовичу 
належить цикл коломийок «Ну ж, в присяди», а також фортепіанна п’єса 
«Думка». П. Бажанський (учень М. Вербицького й С. Воробкевича) — ав-
тор фортепіанної Коломийки a-moll (1869), перекладення якої для симфо-
нічного оркестру здійснив І.-Ф. Ґуневич112. І. Біликовський — композитор, 
педагог і музичний діяч — створив Попурі на теми українських пісень для 
струнного квартету (d-moll)113. В. Матюк (учень І. Лаврівського та І.-Ф. Ґу-
невича) написав Коломийку для камерного складу114. А. Кужеля є автором 
чотирьох фортепіанних коломийок, заснованих на зіставленні повільно-
го (думка) і швидкого (танцювальний) розділів, що завершуються кодою 
(на матеріалі думки). Талановитий український композитор-аматор (був 
також художником) С. Абрисовський створив декілька вальсів для гітари 
й фортепіано, фортепіанну п’єсу «З останніх днів», цикл коломийок (для 
виконання в чотири руки).

Я. Лопатинський — відомий майстер вокальної лірики — залишив у спадок 
кілька фортепіанних творів, написаних упродовж 1890-х — на початку 1900-х
 років, зокрема вальс «Русалка», галоп «Позір», цикл «Українські танці». Се-
ред віртуозних концертних п’єс вирізняється «Аркан» (d-moll). Дух гуцуль-
ського танцю автор утілив у композиції дуалістичного типу, яку відкриває 
вступ (Adagio) з характерним для цього чоловічого гуцульського танцю син-
копуванням слабких долей. У другій, швидкій частині (Piu vivo — Allegretto),  
написаній у тричастинній репризній формі, автор контрастно зіставив коло-
мийкову тему (a-moll) й аркан (D-dur — d-moll), завершивши п’єсу життє-
ствердною коломийкою (A-dur).

Наприкінці 1890-х років у Перемишлі свої перші кроки на ниві композиції 
здійснив С. Людкевич. Він належить уже до нової генерації галицьких ком-
позиторів — послідовників М. Лисенка. У 1896—1898 роках з’явилися його 
фортепіанні п’єси «Імпровізована арія», «Романца», «Пісня ночі» («Гармонія 
сфер»), Скерцо, Менует, у яких віддзеркалено традиції австро-німецького 
романтизму й фортепіанної музики Ф. Шопена115. Зокрема, близькою за на-

111 Лист М. Лисенка до О. Й. Нижанківського від 22 січня 1891 року // Лисенко М. 
Листи. — С. 193.

112 Твір присвячено дружині композитора Ользі (Олександрі). Його оркестровий 
розширений варіант зберігається в ЛННБ імені Василя Стефаника (ф. 163, спр. 3/8, 
папка 2).

113 Твір зберігається в ЛННБ імені Василя Стефаника (ф. 171, спр. 13, папка 1).
114 Початок рукопису партитури Коломийки зберігається в ЛННБ імені Васи-

ля Стефаника (ф. 163, спр. 79/6, папка 32).
115 Докладніше див.: Штундер З. Станіслав Людкевич: Життя і творчість. — 

Л., 2005. — С. 523, 524.
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строями до Шопенових ноктюрнів є п’єса «Романца», яка приваблює плас-
тичністю мелодики.

Більшість інструментальних творів (сольних і ансамблевих) українських 
композиторів другої половини XIX ст. несуть відбиток стрімкої  еволюції форм 
камерного домашнього музикування. Розвинені в європейській музиці про-
фесійні жанри камерно-інструментального ансамблю не зазнали всебічного 
відображення в українській музиці, що пояснюється специфікою національно-
культурного розвитку нації — бездержавністю, розділеністю нашої люднос-
ті двома імперіями, відсутністю розгалуженої системи музичних інституцій 
тощо. Особливо відставання у сфері розвитку окремих композиційних жанрів 
помітно в камерно-інструментальній музиці Галичини й Буковини, орієнтова-
ній на австро-німецькі й польські (частково й молдовсько-румунські) традиції, 
а з другої половини 1880-х років — також і на Лисенкові. 

Камерно-інструментальна музика М. Лисенка, що припала на останню 
третину XIX ст., піднесла цю галузь творчості доби романтизму на високий 
фаховий рівень, започаткувала новий етап її розвитку, дала перші зразки 
високопрофесійного репертуару концертного типу, що стало підставою для 
долучення її до рівня розвинених європейських національних шкіл. Однак 
нечисленність, а інколи й поодинокість творів в окремих її жанрах (напри-
клад, соната, тріо, квартет), не дозволяють говорити про вихід української 
камерно-інструментальної музики окресленого періоду на широку європей-
ську арену. Зародження в композиторів-фольклористів наукового підходу до 
вивчення епосу й невідомих раніше пластів народнопісенної творчості (обря-
дових жанрів) сприяло образно-тематичному оновленню музично-виразових 
засобів і новому тлумаченню фольклорних формотворчих засад у відтворенні 
національної специфіки музичного стилю. Вершиною в розвитку жанрів ка-
мерної музики останньої третини XIX ст. стала творчість М. Лисенка — фун-
датора нового українського стилю, який органічно поєднав інтонаційну ха-
рактерність з особливостями народномузичного формотворення. «Модерний 
націоналізм» (за висловлюванням С. Людкевича) М. Лисенка, закладаючи 
основи нового українського інструментального стилю, у контексті європей-
ської музики виглядав дещо запізнілим романтичним стилем (як Е. Ґріґ у 
Норвегії, Я. Сибеліус у Фінляндії, Н. Гаде в Данії), а водночас окреслив шля-
хи до неокласицизму й неофольклоризму.

* * *
Камерно-інструментальна музика стала вагомою складовою української 

художньої культури ХІХ ст. Вона віддзеркалювала тогочасні тенденції, пере-
дусім романтичного спрямування: від раннього прояву (звернення до фольк-
лору, відтворення духовного світу людини та її інтимних ліричних почут-
тів) через поступову кристалізацію характерних стильових ознак у середи ні 
століття (оспівування краси природи, поглиблена ліризація музичних об-
разів, тяжіння до програмності, звернення до минулого та історичних подій 
тощо) до завершального етапу — зрілого романтизму (особливий інтерес до 
історії України, насамперед доби козаччини, рельєфне висвітлення прита-
манних прикмет стилю в багатьох жанрових різновидах, широке викорис-
тання віртуозної, збагаченої ефектними прийомами виконавської техніки, 
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застосування наукового підходу до опрацювання думного епосу, пісенних 
і танцювальних народних зразків і т. ін.). Результатом глибокого вивчення 
ладових особливостей українського фольклору стала творчість М. Лисенка, 
який широко використовував діатоніку зі всім багатством народних ладів, 
свідомо прищеплював на ґрунті української культури майже всі існуючі в 
західноєвропейській музиці жанри, увиразнюючи національний характер і 
особливості інтонаційно-ладової специфіки, лірико-драматичну образність, 
самобутню мелодику.

Упродовж ХІХ ст. в українській камерно-інструментальній музиці відбу-
валися активні процеси професіоналізації композиторського письма. У цей 
період виникло безліч нових жанрових різновидів, що значно розширило й 
збагатило загальну палітру української музики. Це були переважно інстру-
ментальні мініатюри — вальси, коломийки, кадрилі, мазурки, думки, шумки, 
марші, чабарашки, пісні без слів тощо, а також більш розгорнені за формою 
та нерідко програмного змісту — рапсодії, балади, думи, полонези, варіації. 
Твори великої форми — сонати, ансамблі різних складів, концерти, — були 
нечисленні, однак саме вони дали поштовх для діяльності митців наступних 
поколінь.
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СИМФОНІЧНА МУЗИКА

Розвиток музичного мистецтва в першій половині XIX ст. викликав появу 
ряду інструментальних творів великої форми. Про них трапляються пооди-
нокі згадки в літературі, хоча нотного матеріалу, на жаль, майже не зберег-
лося. Імена авторів таких творів — І. Вітковський; Лепеха; А. Голенковський; 
І. Лозинський, який мав у своєму творчому доробку Варіації для флейти, 
Симфонію, Увертюру, Концерт для кларнета, Дивертисмент; П. Селецький — 
автор двох симфоній (одну з них у 1840-х pоках було виконано в Дрездені) 
та Увертюри, що прозвучала в Києві в одному з концертів Київського від-
ділення РМТ. Серед таких творів є ряд оркестрових і симфонічних зразків, 
в основу яких покладено український фольклорний матеріал. Зокрема, це 
«Військовий концерт» для скрипки з оркестром (ор. 21) Ре мажор К. Ліпін-
ського, де використано мелодії пісні «Ой я нещасний, що маю діяти» та коло-
мийки «Любить мене Ганнуся». Типові для українського мелосу Прикарпат-
тя мотиви звучать також у його симфоніях До мажор і Сі-бемоль мажор, двох 
струнних тріо — соль мінор (ор. 8) і Ля мажор (ор. 12).

Про мистецьку якість творів українських композиторів свідчить певною 
мірою замітка в газеті «Северная пчела» за 1812 pік: «У кріпацькому орке-
стрі Будлянського в Києві... були музиканти з великими талантами, що видно 
з їхніх музичних творів, які заслуговують на схвалення не лише любителів, 
але й самих віртуозів»1.

Із симфонічних композицій вітчизняної музики кінця XVIII — почат-
ку XIX ст., пов’язаних з українською пісенністю, варто назвати три симфонії 
(1790) Е. Ванжури («Українська»2, «Російська», «Польська»3 та Симфо-
нію соль мінор невідомого автора початку XIX ст. (1809), яку приписували 
М. Овсянико-Куликовському. Ці твори засвідчують фахове вміння авторів, 
віддзеркалюють особливості становлення вітчизняного симфонізму. У них від-
чувається опора на стильові засади музики, що склались у творчості західно-
європейських митців другої половини XVIII ст. За стилем вони близькі до 

1 Цит. за: Ямпольский И. Русское скрипичное искусство. — М., Ленинград, 1951. — 
С. 300 [переклад Б. Фільц. — Ред.].

2 Українська» симфонія Е. Ванжури ввійшла в художній обіг як «Українська» 
симфонія невідомого автора кінця XVIII ст.

3 Про симфонії Е. Ванжури див.: Степаненко М., Фільц Б. Інструментальна музи-
ка // Історія української музики. — К., 2009. — Т. 1.
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симфонічних композицій віденського класицизму добетховенського періоду — 
Й. Гайдна та В.-А. Моцарта. Це виявляється в образній сфері, а ще більше — 
у структурі, гармонії, фактурі, способах розгортання тематичного матеріалу.

Яскраво вираженим демократичним спрямуванням позначена Симфонія 
соль мінор невідомого автора початку XIX ст. Вона становить новий етап 
у розвитку українського симфонізму. Написана за традиційною чотиричас-
тинною схемою (Сонатне алеґро, Романс, Менует, Козачок), Симфонія вра-
жає виваженістю думки, виключною логікою розвитку музичного матеріалу, 
лаконічністю висловлювання, високою творчою технікою. Порівняно із сим-
фоніями кінця ХVIII ст., у ній відчувається якісно новий підхід до фольклор-
них джерел. Твір має менше цитат. По суті, лише одна тема із середнього епі-
зоду Менуету збігається з відомою лірико-жартівливою мелодією пісні «Ой 
під горою, під перевозом»: 

Водночас майже всю музику твору ніби «зіткано» з фольклорних інтона-
цій, що розробляються, поліфонічно схрещуються та синтезуються.

Уміння невідомого автора Симфонії органічно поєднати народну ме-
лодику з виробленими в професійній музиці методами симфонічного роз-
гортання, «доповнити» класичну форму специфічним змістом піднесло цей 
твір до рівня найвищих художніх явищ того часу. Симфонія вияскравилася 
на тлі епохи як справді новаторський твір, засвідчила мистецьку далеко-
глядність автора, який передбачив подальший шлях розвитку українського 
симфонізму.

Тема вступу до першої частини близька до багатьох українських фольк-
лорних зразків, що свідчить про тісні зв’язки композитора з народним музич-
ним побутом:
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Досить своєрідною є оркестрова фактура Симфонії, що в ряді випадків 
відтворює народну виконавську практику. Використано деякі прийоми на-
родного багатоголосся з підголосковим веденням голосів, типовими кадан-
сами (друга розробка в першій частині Симфонії, закінчення фраз у Романсі, 
поліфонічні епізоди й реприза у фіналі).

У творі проявилися характерні форми камерного музикування, зокрема 
домашнього побутового співу, де голоси поєднуються за принципом терціє-
вого або секстового вторування.

Автор відтворив також специфіку звучання українських народних інстру-
ментів у їх звичному поєднанні в троїстих музи́ках (ідеться про початкові так-
ти інструментування Козачка, де «вихрові» шістнадцяткові мотиви перших 
скрипок підтримано сталою порожньою квінтою других скрипок і своєрід-
ним «постукуванням» альтів чвертками) .

Оркестровий виклад початку Козачка нагадує фактуру з репризи 
першої частини, у чому проявилася майстерність композитора як драма-
турга, що перекинув образний місток між структурними компонентами 
форми. Таких образних містків між окремими частинами Симфонії є кіль-
ка. Вони сприяють стрункості архітектоніки, цільності й завершеності 
художньої концепції твору, свідчать про високий професіоналізм авто-
ра, який досконало засвоїв виражальні засоби найкращих симфоністів 
того часу.

Інтонації окремих тем Симфонії мають певну подібність до інтонацій де-
яких зразків західноєвропейської творчості того періоду, зокрема Симфонії 
соль мінор В.-А. Моцарта й увертюри до опери «Севільський цирульник» 
Дж. Россіні. Головну виражальну функцію в оркестрі здійснює струнна гру-
па, хоча духові інструменти також відіграють не малу, а подеколи й самостій-
ну роль (наприклад, у другій частині).

Після ліричного вступу розгортається тема головної партії, позначе-
на життєрадісним настроєм. Вона зіставляється з більш стриманою по-
бічною, де в кадансах, а також у пісенно-хоровому викладі простежується 
східнослов’янська своєрідність звучання. Ця якість музики стає дедалі 
яскравішою, починаючи з другої частини, і проходить різні етапи, відтво-
рюючи стильові складові тогочасного музичного побуту України: пісні-
романси, інструментальні й танцювальні жанри, масові народні «дійства», 
пов’язані із сільським побутом.

Особливо вражаючим у цьому контексті є фінал (Козачок), пройнятий 
стихією народного танцю. Написаний він у формі рондо-сонати, де основний 
образ втілено в рефрені й зіставлено з контрастними епізодами танців — лі-
ричного дівочого та мужнього, з відтінком героїки, чоловічого:
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У розвитку тем фіналу композитор майстерно поєднав розгортання мело-
дичних ланок із поліфонічним розвитком (застосування стретних імітацій, 
подвійного фуґато в середньому епізоді Козачка, сполучення прийомів кла-
сичної поліфонії з характерними засобами народного гуртового співу).

Симфонія позначена класично ясною гармонічною мовою. Автор ніде 
не вступив у суперечність зі стильовою природою фольклору, хоча й не під-
креслив його своєрідних ладових особливостей. Це перший в українському 
симфонізмі зразок органічного поєднання досягнень класичного мистецтва 
з народними пісенно-танцювальними засадами.

На жаль, через несприятливу соціально-економічну й історико-культурну 
ситуацію розвиток українського симфонізму на тривалий час зупинився. 
Його нові зразки почали з’являтися в другій половині XIX ст.

Після появи «Концертної симфонії» Д. Бортнянського, «Української», 
«Російської», «Польської» симфоній Е. Ванжури, Симфонії соль мінор не-
відомого автора у створенні українських композицій такого типу почалася 
тривала перер ва. Цю прогалину певною мірою заповнювали увертюри (за-
гальна кількість — одинадцять) західноукраїнського автора М. Вербицького, 
над якими він почав працювати в кінці 1840-х pоків. Уперше вони (уже в но-
вій редакції) прозвучали в 1860-х, що збіглося з початком діяльності в Га-
личині українського театру44. Згодом, наприкінці століття, у Львові написав 
романтичні Симфонію та Концерт для фортепіано з оркестром композитор 
польського походження М. Солтис.

Увертюри М. Вербицького (або «симфонії», як їх називав автор) нагаду-
ють рапсодії чи фантазії, написані на теми народних пісень і танців. Деякі 
з них за формою близькі до сонатної схеми, хоча ця їх властивість, швидше, 
випливає з принципів, вироблених Д. Скарлатті, аніж із тих її зразків, що 
усталились у творчості віденських класиків.

4 Увертюри виконували перед початком спектаклів, а також в антрактах.
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З-поміж народних мелодій в увертюрах М. Вербицького найчастіше зву-
чали коломийки. Та це й природно, коли зважити на їх поширення в побуті, 
а  також на ту роль, яку вони відігравали у визначенні національного коло-
риту різних видів галицького сценічного й музичного мистецтва.

За формою i характером «симфонії» М. Вербицького досить однотипні. 
Будучи тісно пов’язаними з театром, вони щодо настрою та характеру багато 
в чому були зорієнтовані на театральні увертюри, покликані ввести глядачів 
у провідну образно-емоційну атмосферу спектаклю.

Як правило, твори М. Вербицького цього типу починалися повільним 
вступом, заснованим або на інтонаційно «індиферентному» матеріалі, або на 
мотивах і поспівках ліричних народних мелодій. Потім з’являлася фанфарна 
або танцювальна тема, яку ладотонально відтінював інший тематичний епі-
зод. Розробка мала елементарний зародковий характер.

Типові риси увертюр М. Вербицького можна простежити в Шостій соль-
мінорній. Її вступ ґрунтується на ліричних пісенно-романсових інтонаціях. 
Мелодична структура теми досить контрастна й поєднує різного змісту мо-
тиви та поспівки. У ладовій побудові застосовано IV підвищений щабель, що 
підкреслює народні джерела музики:

Друге речення теми розгортається за принципом повторності — спочатку 
в головній тональності (соль мінор), а потім — у ре мінорі. У кінцевому епізо-
ді вступу — своєрідний натяк на мелодичне розцвічування теми. Тут спільно 
проводяться поспівки розкладеного тризвуку (з першого такту теми) й ти-
пово романсові інтонації (з дванадцятого такту). Усталений у цьому епізоді 
Соль мажор сприймається як домінанта до мінору. А тому дещо несподіва-
ний Мі-бемоль мажор головної партії звучить досить свіжо. Як і більшість 
тем М. Вербицького такого змісту, головна партія — фанфарна, заснована на 
пунктирних ритмах. Поспівки шістнадцятками в другому такті — танцюваль-
ного походження.

Загалом образ нагадує теми головних партій сонатних алеґро докла-
сичного періоду («мангеймців», Ф.-Е. Баха), зокрема, їх модифікацію, що 
склалася в інструментальних композиціях Д. Бортнянського:
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Дещо маршового характеру побічна партія (у тональності домінанти) 
з’являється зразу ж за головною, а після неї — центральний епізод увертю-
ри — коломийка (ре мінор), її тема — народнотанцювальна. Автор чітко ви-
писав типові ритмічні формули, наголосив на деяких специфічних ладових 
особливостях (підвищений IV щабель мінору). Перехід в однойменний ма-
жор усталює домінанту до головної тональності увертюри, що й утверджу-
ється з появою розробки. Як уже зазначалося, розробки в увертюрах М. Вер-
бицького були ще в зародковому стані. Не є винятком і Шоста симфонія. Тут 
розробку становить варіантне проведення фанфарно-пунктирного елемента 
головної партії. Мотиви танцювального характеру композитор оминув, ма-
буть, з огляду на те, що танцювальність переважала в попередньому доволі 
тривалому коломийковому фрагменті.

Реприза — точне повторення всього експозиційного матеріалу (без всту-
пу) разом із розробкою. Лише тональний план засновано на принципі, перед-
баченому класичними зразками сонатного алеґро: головна й побічна — Мі-
бемоль мажор, коломийка — соль мінор, розробка — до мінор. Завершує 
увертюру урочиста кода, побудована на темі головної партії.

Основним методом розгортання музичної думки є дещо механістична 
повторність матеріалу. Розвиток тем перебуває в «ембріональному» стані. 
Контрасти засновано на зіставленні різних тональностей і фактурних при-
йомів, різних форм руху. А цього, як відомо, замало для побудови вагомої та 
динамічної за своєю внутрішньою суттю симфонічної концепції.

Такого самого типу Симфонії М. Вербицького Фа мажор і Ре мажор. 
Обидві вони починаються широким мінорним вступом, де за основний 
засіб розгортання думки слугують повторність і різноманітні зіставлення 
близьких за характером тем, мотивів та поспівок. У вступі до Увертюри 
Ре мажор привертають увагу вже дещо ординарні на той час «зітхальні» 
інтонації. Головні партії в обох творах також докласичного типу. Це по-
значилося на їхньому характері (чітка моторність руху) і структурі (під-
креслена квадратність). Теми побічних партій — пісенно-наспівні, окремі 
їхні мотиви, деякі ладові особливості засвідчують очевидне фольклорне 
походження.
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Як і в Шостій симфонії, центральним розділом обох творів є коломийка. 
Розробки — типові для М. Вербицького й обмежуються тональними й регі-
стровими зіставленнями окремих фраз чи мотивів.

Оркестрове мислення у творах М. Вербицького просте й цілковито ви-
пливає з можливостей театрального оркестру, інструментальний склад якого 
ніколи не був сталим. Таким чином, про вирішення автором якихось само-
стійних творчих проблем у цьому напрямі не могло бути й мови. Композитор 
просто «розписував» музику для наявних інструментів, прагнучи заповнити 
фактуру, найменше дбаючи про темброву й колористичну виразність.

Увертюри М. Вербицького, що найчастіше звучали під час театральних ви-
став, приваблювали слухачів мелодійністю, жвавістю руху, частою зміною на-
строїв. Про їх «живучість» свідчить і те, що до них як до «художніх документів» 
певної епохи зверталися композитори наступних поколінь. Так, Шоста симфо-
нія вийшла друком на початку XX ст. за редакцією Д. Січинського, а симфонії 
Фа мажор і Ре мажор оркестрував у середині ХХ ст. С. Людкевич.

Отже, увертюри М. Вербицького — це зразки оркестрової музики, які го-
тували ґрунт для появи справді симфонічної творчості. Будучи елементарни-
ми, вони, однак, мали певний вплив на подальший розвиток жанру. У них на 
іншому (порівняно з попереднім) естетичному ґрунті (певною мірою роман-
тичному) утверджувалися фольклорні стильові сфери (танцювальність і на-
родна романсовість), що стали визначальними для наступного етапу еволюції 
національної музики. Але на західноукраїнських теренах це не отримало на-
лежного розвитку. Естафету творення зразків українського інструменталізму 
перехопили композитори Наддніпрянської України.

Кілька симфонічних композицій написав М. Лисенко. Вони належать до 
раннього періоду його творчості й пов’язані з перебуванням автора в Лейпцизь-
кій консерваторії або ж з’явилися в перші роки після її закінчення.

У листі від 20 лютого 1869 pоку5 М. Лисенко повідомляв про закінчення 
роботи над симфонічною увертюрою на мелодію народної пісні «Ой запив 
козак, запив», однак в архівах композитора її не виявлено. Можна припус-
тити, що автор використав цей твір як увертюру до оперети «Чорноморці». 
На таку думку наштовхують наявність у ній пісні «Ой запив козак, запив» 
(у вступі) і те, що музика її майже не пов’язана із системою образів і мело-
дичним матеріалом оперети. Підтвердженням цього може бути також той 
факт, що увертюра до «Чорноморців» має підкреслено самостійний характер 
за структурою, написана в чіткій сонатній формі, що в оперних інтродукціях 
М. Лисенка трапляється нечасто.

На період навчання в Лейпцизькій консерваторії припадає також напи-
сання М. Лисенком Симфонії До мажор6. Вона з’явилася 1869 року й була, 
мабуть, студентською роботою з композиції. На жаль, за мистецьким рівнем її 
ще не можна поставити в ряд найкращих творів М. Лисенка. Очевидно, і сам 
автор не надавав їй серйозного значення, бо залишив незавершеною (написа-
но тільки першу частину).

5 Лист М. Лисенка до рідних від 20/8.02.1869 //Лисенко М. Листи . — К., 2004. — 
С. 71—73.

6 Опубліковано: Лисенко М. Юнацька симфонія / Редакція М. Скорика. Партиту-
ра. — К., 1973. (Ініціатором цього видання був М. Гордійчук.)
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Емоційним змістом і характером образів музика твору близька до інших 
інструментальних композицій М. Лисенка того часу — Тріо й Квартету для 
смичкових інструментів. Але, на відміну від них, Симфонія До мажор не ви-
являє безпосередніх зв’язків із традиціями національної музичної культури 
і становить спробу перетворення на українському естетичному ґрунті окре-
мих мистецьких принципів ранніх віденських класиків. М. Лисенко подав їх 
у тому художньому аспекті, що характерний для інструментальних компо-
зицій Д. Бортнянського, симфоній Е. Ванжури й невідомого автора, певною 
мірою для увертюр М. Вербицького. Деяка пасивність такого перетворення 
спричинена як недосвідченістю молодого автора, так і тією естетико-творчою 
атмосферою, яка панувала в Лейпцизькій консерваторії та визначалася кон-
серватизмом ряду її професорів, зверхнім ставленням до творчості представ-
ників національних музичних шкіл.

Засновано твір на сонатній схемі. Обравши енергійно-навальний тон 
висловлювання, автор відмовився від частовживаного повільного вступу 
і зразу ж почав із викладу теми головної партії (До мажор), позначеної 
героїчним настроєм. Подеколи «полонезно-маршовий» характер образу 
визначається панівним метром і ритмом. Скомпонована в розмірі 3/4, тема 
прикметна пориванням уперед, чітким «кроком», наснаженими ритмоінто-
націями. У поєднанні з іншими ритмоформулами це спричиняє відчутну 
внутрішню контрастність цілого, що є однією з основних рис справді сим-
фонічного образу:

Побічну партію подано в паралельній тональності (ля мінор). Вона кон-
трастує з попередньою музикою, хоча контраст недостатньо яскравий. Основ-
на причина полягає в тому, що тему побічної партії, по суті, сконструйовано зі 
складових елементів головної — різного виду пунктирів, інтонаційно близь-
ких поспівок. Унаслідок цього побічна сприймається як «омінорена» версія 
теми головної партії. На таку думку наштовхує, зокрема, перший такт побіч-
ної партії, який своїм коротким зачином (акцентована вісімка), пунктирніс-
тю поєднаний із синкопою, ідентичний із першим тактом головної:
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Недостатню контрастність провідних образів спричинено певною мірою 
і психологічним моментом — після головної партії напрошується хоча б неве-
лика сполучна, щоб «розрядити» піднесену емоційну атмосферу попередньої 
музики. Спершу звучання побічної і сприймається в такому сенсі. Але більш 
умотивованим із погляду звичної архітектоніки пунктом для впровадження 
побічної партії видається епізод з усталенням Соль мажору (тональність до-
мінанти). До того ж у репризі цей епізод переведено в До мажор (головну 
тональність Симфонії), що відповідає загальноприйнятому співвідношен-
ню тональностей у класичних зразках сонатних алеґро. Однак надто вже 
формальний, типово розробковий характер музики цього епізоду заперечує 
можливість такого його тлумачення. Просторий уступ після побічної можна 
назвати заключною партією з огляду на типове для класичних сонат кадансу-
вання, утвердження головної тональності твору тощо.

Накреслений композитором у кінцевому підрозділі експозиції принцип 
розробки полягає в синтезі активних ритмічних формул і найвиразніших ін-
тонацій обох тем-образів Симфонії. Спершу М. Лисенко зосередився на ма-
теріалі побічної партії. Він розгорнув тканину на основі зіставлення окремих 
мотивів і ланок, організував їх у невеликі структури, подав у різних тональ-
ностях і на різних теситурних рівнях.

Поступово в «музичний простір» упроваджено елементи головної партії, 
що активізуються. Енергія руху черпається з характерних «гострих» пункти-
рів. Поспівки головної та побічної партій зближуються і, зрештою, творять 
одну з місцевих кульмінацій розробки.

Невеликий перехід до наступного етапу розвитку засновано на першому 
мотиві побічної партії. Він приводить до ліричного епізоду, побудованого 
на новому матеріалі. Це наспівна мелодія, що трохи нагадує задушевні укра-
їнські народні романси. Музика плине тут широким елегійним потоком, 
приваблює типово народною сердечністю. Композитор накреслив кілька 
рівнобіжних мелодичних ліній, які рухаються за принципами контрастної 
поліфонії. Він вдався також до прийомів імітаційної техніки, збуджуючи 
настрій пульсуючим синкопованим ритмом решти голосів. Відповідно й 
оркестрування (з тяжінням до використання найспівучіших інструментів 
і пом’якшених тембрів) добре відтворює задуманий автором характер зву-
чання. Зрештою, цей підрозділ досить чіткий за формою. Композитор орга-
нізував його в тричастинну структуру: А — лірична мелодія, В — матеріал 
побічної партії, А1 — скорочене проведення ліричної мелодії. Така очевидна 
замкненість епізоду мовби наголошує на провідному характері цієї музики. 
Усе це добре вирізняється на тлі попереднього й наступного звучання — на-
пруженого, дещо експресивного.
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Запровадивши просторий ліричний епізод, автор проявив себе чутливим 
музичним драматургом. Він вправно уникнув емоційно-образної статики, що 
могла б з’явитися внаслідок інтонаційної та ритмічної спорідненості основ-
них тем Симфонії.

Кінцевий розділ розробки — типово класичний підхід до репризи. Цілко-
вито заснований на матеріалі побічної партії, він звучить на тлі домінанто-
вого орґанного пункту, прикметний накопиченням гармонічної нестійкості, 
поступовим стисненням структурних ланок. Це зумовлює значне емоційне 
напруження й піднесення, які природно «розряджуються» вступом репризи.

Викладення головної партії щодо структури, фактури та інструментуван-
ня нічим не різниться від її звучання в експозиції. Побічну партію також по-
дано в експозиційних інструментальних барвах, тільки перенесено автором 
з ля мінору в ре мінор. Здавалося, що за звичним тональним планом ранньо-
класичних сонатних схем побічна мала б прозвучати в однойменному до 
основної тональності до мінорі. Однак тут, мабуть, позначився певний вплив 
романтичної музики, зокрема, Р. Шумана й Ф. Мендельсона, традиції яких, 
як відомо, були досить сталими в Лейпцизькій консерваторії в період перебу-
вання там М. Лисенка. Такий поворот у тональному тлумаченні побічної пар-
тії можна пояснити й тим, що композитор хотів зберегти в репризі секундове 
співвідношення тональностей між побічною та заключною партіями (ре мі-
нор — До мажор), що визначилося ще в експозиції (ля мінор — Соль мажор).

Завершується твір стрімкою кодою, де мотиви, поспівки й ритми головної та 
побічної партій, подані в синтезі, утверджують енергійний плин думок цілого.

Оркестрове мислення М. Лисенка в Симфонії надмір однобарвне. Основ ну 
виражальну функцію доручено струнним інструментам. Дерев’яні лише періо-
дично дублюють провідну темброву лінію. Мідні духові інструменти використа-
но епізодично. Не часто вдавався автор до прийомів тембрової кон трастності.

Значно більший художній інтерес викликає оркестрова фантазія М. Лисенка 
«Козак-шумка» у стилі романтизму (1872). У ній композитор уже багато в чому 
позбувся впливу шкільних канонів і звернувся до життєдайних традицій вітчиз-
няної музики. Створено фантазію на народних козачкових темах. Будучи над-
то близькими за образним змістом і мелодико-ритмічною структурою, ці теми 
спричинили відсутність необхідної контрастності, яка конче потрібна в такій 
картинній за своїм задумом п’єсі. Загальною будовою, прийомами розвитку фан-
тазія нагадує «Камаринську» М. Глинки. Це засвідчує виклад її основної теми.

Користуючись переважно варіаційним методом, композитор розгорнув 
низку барвистих картин. Щоправда, варіаційність тут — строфічного типу 
й зводиться до багаторазових повторень тем зі змінами переважно у фактурі 
й гармонізації. Унаслідок того, що окремі епізоди не завжди випливають ло-
гічно один з одного, хибує цілісність музичної конструкції.

Оркестрова партитура цього твору М. Лисенка наближена до інструмен-
тування Симфонії. Хоча автор тут і винахідливіший, але музичний матеріал 
вимагає значно колоритнішого оркестрового втілення7.

Загалом «Козак-шумка» становить певний крок у розвитку україн-
ської симфонічної музики. Це один з її зразків, де фольклорна тема звучить 

7 У наш час «Козак-шумку» виконують в інструментуванні В. Борисова.
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у природному ладогармонічному «прочитанні», а на перший план виступає 
щира народна образність. Значення фантазії полягає також у тому, що її ав-
тор увів у творчу практику нову для української музики форму, засновану на 
засадах вільної організації та розроблення фольклорного матеріалу.

Після фантазії «Козак-шумка» М. Лисенко не написав жодного симфо-
нічного твору. Не посіла симфонічна музика належного місця також у його 
оперній спадщині. У таких творах, як «Різдвяна ніч», «Наталка Полтавка», 
«Енеїда», «Тарас Бульба», «Зима й Весна», «Утоплена» є розгорнені інстру-
ментальні вступи, антракти й танцювальні епізоди. Проте вони хибують 
певною статичністю, інколи фрагментарністю структури. Часто композитор 
складав увертюри з тематичних епізодів опери, проте їх не завжди поєднано в 
міцну симфонічну побудову, покликану передати образну динаміку та ідейну 
наснагу всього твору. Такий недолік виявився, зокрема, в інтродукції до «Та-
раса Бульби», де могутня початкова тема, що геніально відтворює героїчний 
дух і запал народу, дещо губиться в інертних «любовних томліннях» та інших 
ліричних епізодах або моментах «загального руху».

М. Лисенко, мабуть, не відчував особливої схильності до творчості в галузі 
симфонічної музики. Проте обмежена кількість таких композицій у його спад-
щині передусім пояснюється соціально-політичним ситуацією, яка склалася 
тоді в Україні. У реалізації своєї політики царський уряд не обмежувався лише 
адміністративними заходами. Наступ на національно-визвольні прагнення про-
вадився і в культурній царині. Органи офіційної влади намагалися підкорити 
своїм впливам мистецькі заклади, що виникали в другій половині XIX ст. 1863 
pоку в Києві було відкрито відділення РМТ, що ставило за мету популяризува-
ти класичну музику і творчість тогочасних композиторів, поширювати музич-
ну освіту. Від 1889 року симфонічними концертами РМТ у Києві диригував 
О. Виноградський, який написав для симфонічного оркестру Варіації (ор. 16), 
поему «Черниця» та «Фінську арію» для скрипки з оркестром. Наприкінці 
ХІХ ст. була також створена «Малоросійська фантазія» В. Пухальського — со-
ратника О. Виноградського по РМТ. Проте в національному питанні керівни-
цтво РМТ, антрепренери оперних театрів дотримувалися офіційних настанов і 
були фактично провідниками шовіністичної політики царського уряду в галузі 
культури й мистецтва. Найкращих представників української музичної куль-
тури не допускали до участі в роботі Товариства, твори українських компози-
торів майже ніколи не потрапляли до концертних програм.

Отже, зрозуміло, що в умовах соціальних, політичних та економічних 
утисків без належної виконавської бази національне музичне мистецтво 
в його найскладніших формах було фактично позбавлене будь-яких перспек-
тив для розвитку. Однак в українській культурі час від часу з’являлися сим-
фонічні композиції, що свідчили про подальший поступ цього жанру.

Однією з них стала «Українська симфонія» М. Колачевського, написана 
1876 року під час навчання автора в Лейпцизькій консерваторії. На музику 
твору, як засвідчують особливості стилю, мали помітний вплив естетичні 
тенденції, які панували тоді в цьому закладі. Зокрема, загальна конструкція, 
окремі прийоми розвитку виявляють ряд спільних рис із «Шотландською 
симфонією» Ф. Мендельсона. Але таку спорідненість не можна кваліфікува-
ти як пасивне наслідування автором визначного класичного зразка. М. Ко-
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лачевський був достатньо сильною 
мистецькою індивідуальністю і про-
явив неабияку здатність перетворю-
вати найкращі художні традиції на 
національному ґрунті. У  цьому ком-
позиторові немало прислужилися 
творчість і наукова праця М. Лисен-
ка. У той самий період М. Лисенко 
опублікував перші випуски «Збір-
ника українських пісень» для голо-
су із супроводом фортепіано й перші 
твори з «Музики до “Кобзаря” Тара-
са Шевченка», теоретичну розвідку 
«Характеристика музичних особли-
востей українських дум і пісень, ви-
конуваних кобзарем Вересаєм», за-
клавши підвалини творення справді 
національної музичної культури, 
заснованої на прогресивній естетиці 
того часу та на принципах усебічно-
го переосмислення ідейно-образного 
багатства й стильових засад фоль-
клору.

Основний зміст і настрої «Укра-
їнської симфонії» — світла лірика, 
м’який гумор, картини природи, жанрово-побутові сцени. Образи твору по-
значено щирою народністю, розвиток фольклорних мелодій вирізняється ди-
намікою та барвистістю. Як і попередні українські симфонії, твір М. Колачев-
ського написано за принципами класичного сонатного циклу.

У розлогому вступі до першої частини використано мелодію народної піс-
ні (дýмки) «Віють вітри, віють буйні», яку ще І. Котляревський увів до «На-
талки Полтавки» як одну з характеристик головної героїні і як узагальнений 
музичний образ, що визначав основний емоційний тон п’єси. Розвиваючи 
тему, композитор прагнув передусім розкрити ліричність образу. Спочатку 
її виконують дерев’яні духові інструменти. Вона сприймається як сповнена 
тихого смутку пісня, що бринить на тлі прегарного краєвиду:

Вступ до Симфонії — пролог до ліричної, а подеколи лірико-драматичної 
музичної оповіді, в основі якої — живі почуття й переживання людини, ві-

Обкладинка видання 
«Українська симфонія» 

М. Колачевського
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дображення її щирих, безпосередніх емоцій. Тему головної партії також за-
сновано на мелодії пісні «Віють вітри, віють буйні». Тільки її розмірений 
ліричний плин (розмір 4/4) заступив більш жвавий і схвильований рух (роз-
мір 6/8). Тут автор створив музичний образ, зовсім відмінний за настроями 
й характером від попереднього. Це свідчить про тонке відчуття М. Колачев-
ським захованих у народній мелодії емоційних багатств і можливостей сим-
фонічного розгортання. Виклад головної партії поєднується з її розвитком, 
що утворює чітку динамізовану тричастинність. Сполучна партія природно 
випливає з головної і є подовженим розгортанням її основного інтонаційно-
ритмічного зерна.

Сповнена шляхетного звучання тема побічної партії відчутно контрастує 
зі схвильовано-рухливим звучанням попередньої музики. Для побічної партії 
М. Колачевський використав один із варіантів народної пісні «Йшли корови 
із діброви»:

Спершу її виконує своєрідний інструментальний дует — гобой і кларнет 
«діалогічно» інтонують окремі фрази й мотиви на тлі сталих акордів у струн-
них. А «знизу» звучання підтримується легким контрапунктом валторни 
(заснованим на поспівках основної мелодії), що за характером і ладоінтона-
ційним змістом нагадує підголосок у гуртових народних піснях. За другим 
проведенням тему «співає» унісон валторни та віолончелей. Цей красивий 
соковитий тембр емоційно оновлює звучання. Настрій спокою підсилюють 
заколисуючі фігурації скрипок і альтів. Порівняно з першим викладом, зба-
гачуються супровідні голоси. Композитор розробив першу половину теми, 
а потім її окремі мотиви й поспівки. У вершинній зоні кульмінації звучить 
матеріал головної партії. Органічний синтез основних образів спостерігаємо 
й надалі, що свідчить про їх стильову єдність і природну симфонічність мис-
лення автора.

Упродовж експозиції ліричні образи подано за принципами широкого 
розгортання. Якщо у вступі представлено драматизовану, у головній партії — 
схвильовано-пристрасну лірику, то в побічній — спокійно-безтурботну, з лед-
ве помітним відтінком споглядальності. Така динаміка провідного настрою 
та градація почуттів добре «замикаються» заключною, заснованою на дещо 
зміненій (тут — радісно-збудженій) темі головної партії.

Зачинаючи розробку, М. Колачевський зробив це легко й невимушено, 
без різкої зміни руху й характеру звучання. Вона сприймається як при-
родне продовження думок експозиції, і лише згодом ці думки розгорта-
ються, звучать у новому емоційному й смисловому аспекті. Тему головної 
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партії розроблено імітаційно — як перегукування різних інструменталь-
них груп і зіставлення регістрів. З переміщенням елементів розроблюва-
них мотивів угору хвилі емоційного піднесення спадають, тема та її окре-
мі ланки стискуються, стають пружнішими. Так побудовано весь перший 
епізод розробки, і цей композиційний засіб значно динамізує розвиток 
тематизму. Подібний прийом часто вживали віденські класики, зокрема 
Л. Бетховен.

Наступний розділ розробки — розгорнене фуґато — теж базується на темі 
головної партії. Супровідні голоси з характерним рухом тріолей також вияв-
ляють віддалений інтонаційний, фактурний та ритмічний зв’язок із головною 
партією. Отже, фуґато — важливий етап розвитку одного із центральних об-
разів першої частини — теми головної партії. Автор широко використав різ-
ні прийоми поліфонічної техніки (імітація, стрета, канон тощо), які звучать 
природно й невимушено, засвідчуючи не тільки композиторську вправність, 
але й певний рівень майстерності.

У третьому розділі розробки М. Колачевський зосередився на мелодії 
«Йшли корови із діброви», яку, до речі, дуже любив М. Лисенко. Канонічно 
проведений її початковий мотив тепло відтінює інші тематичні шари розроб-
ки. А в супроводі постійно пульсує стале соль альтів, тривожні тріолі яко-
го перейшли з попереднього розділу. Музика мовби драматизується. Отже, 
і цей образ розвивається в плані активної динаміки, експресії та наснаження 
внутрішньої напруженості. Тут настрої смутку та схвильованості заступили 
світлий спокій і споглядальність експозиції. В архітектоніці розробки цей 
епізод виконує вагому драматургічну функцію, розмежовуючи певною мірою 
ідентичні за матеріалом і настроєм другий та останній розділи.

Перед вступом репризи композитор ще раз повернувся до теми головної 
партії, подавши її в новому смисловому забарвленні — в уповільненому тем-
пі вона звучить як своєрідний інструментальний речитатив кларнетів, а по-
тім флейт (на витриманій домінанті основної тональності). Зосередженість і 
теплота настрою емоційно упереджують головну партію, а темпове уповіль-
нення є своєрідним «трампліном» перед появою її стрімкого й динамічного 
руху. Ліричний характер першої частини Симфонії визначив також особли-
вості її розвитку в розробці. Основним засобом розгортання стало зіставлен-
ня різних емоційних планів. Тут не конфліктне зіткнення протилежностей, 
а поглиблення лірично-пісенних образів шляхом нюансування провідного 
настрою частини. Такий тип розробки трапляється в західних композиторів-
романтиків (Симфонія До мажор Ф. Шуберта, згадувана вже «Шотландська 
симфонія» Ф. Мендельсона та ін.).

Реприза в першій частині «Української симфонії» не містить нових сут-
тєвих якостей чи композиційних особливостей. Виклад тем, крім незначних 
скорочень і певних змін в інструментуванні, фактурі та необхідного тональ-
ного перепланування (побічна в репризі — у Ля мажорі), подано в той самий 
спосіб, що і в експозиції. 

У кінці першої частини знову звучить пісня «Віють вітри, віють буйні». 
Дотримуючись лінії на створення лірично-пісенного симфонічного полотна, 
М. Колачевський посилив цю особливість, подавши основний пісенний образ 
у тому самому вигляді, як він побутував у народі.
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Другу частину «Української симфонії» (Intermezzo scherzando), зважаю-
чи на характер її образів і загальний колорит, можна тлумачити як жартівли-
ву побутову сценку. В основу її покладено гумористичну пісню «Дівка в сі-
нях стояла», текст і мелодія якої стали яскравим матеріалом для відтворення 
яскравих життєвих ситуацій. Задерикуватість, лукава усмішка, притаманні 
пісні, вплинули на характер музики. Композитор використав тільки першу 
фразу мелодії:

Принцип проведення теми без істотних інтонаційних змін різними ін-
струментами, у різних регістрах і тональностях є основним упродовж усієї 
частини. Можливо, що на такий спосіб автора наштовхували зміст і структу-
ра фольклорного першоджерела, створеного у формі гумористичного діалогу 
між дівчиною та хлопцем. Елемент цього й варто вбачати в перегукуванні ін-
струментів і груп оркестру на одному мотиві. Зрештою, це формується у сво-
єрідну імітаційність усієї фактури. Крім того, у розробці теми спостерігаємо 
елемент варіаційності.

Розкриваючи гумористичний образ, композитор вилучив із мелодії перше 
зерно й збудував на ньому перехід до середнього епізоду частини. Основну 
тему подано в збільшенні (розширенні) у мінорі. Цим вдало відбито зміст — 
адже модифікація звучання з лукаво-задерикуватого в прохально-жалісне 
щонайкраще відтворює елемент комізму.

Третій підрозділ Intermezzo scherzando становить дещо варіаційне повто-
рення першого. Отже, композитор утворив своєрідну тричастинну структуру, 
засновану на одній темі. Динаміка форми досягається засобами смислової, 
ладової та метроритмічної модифікації матеріалу. 

Romanze є чи не найповнішим виявом ліричних настроїв у циклі. Частину 
засновано на мелодії історичної пісні «Побратався сокіл з сизокрилим орлом». 
Варто підкреслити, що у формі й характері інструментального романсу напи-
сано повільні частини «Української симфонії» Е. Ванжури й Симфонії соль 
мінор невідомого автора. Таку форму використано і для повільної частини 
(Andante elegiaco) Симфонії соль мінор В. Сокальського, що з’явилася через 
шістнадцять років після «Української» М. Колачевського. Усе це засвідчує 
сталість художньо-естетичних засад, на яких базувалась українська музика 
того часу.

Використання романсових мелодій у давніх українських симфоніях зу-
мовлене їхньою популярністю в побуті. Композиторам імпонували їх широ-
кий звуковий обсяг, щирість та безпосередність почуттів. Основним настроєм 
цього фольклорного жанру є елегійність, інколи — тихий смуток із відтінком 
споглядальності. Як і в інших частинах твору, М. Колачевський зважив тут 
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не лише на мелодію першоджерела, але й на його поетичний зміст. Тому й 
трагічні ситуації, виражені в словах пісні, отримали певне відображення в му-
зиці, позначеній відчутними драматичними пориваннями:

Композитор не вдався до пасивного цитування фольклорного зразка. Він 
перепланував і розширив його мотивну структуру, що відкрило широкі мож-
ливості симфонічному розгортанню.

Увесь перший епізод Romanze становить своєрідну тричастинну струк-
туру, побудовану на одній темі. Просторий другий епізод — розробкового 
характеру. Його початкові такти контрастують iз попередньою музикою. На 
тлі рівномірних, дещо збуджених фігурацій других скрипок і альтів, глу-
хих pizzicato віолончелей і контрабасів, валторна інтонує хроматично «по-
взучий» хід, що забарвлює звучання в таємничо-романтичні тони. Емоційне 
наростання, яке спостерігається впродовж епізоду, нагадує деякі прийоми 
симфонізму П. Чайковського. Мотиви зі вступу секвенційно підносяться 
вгору, стискуються, разом із гармонічним і оркестровим наснаженням по-
силюється гучність. У кульмінації гостро акцентованою лишається тільки 
партія скрипок. Мелодія тріолями рухається вниз, і після двох перехідних 
тактів, що тонально попереджають основну тему частини, починається ре-
приза, яка щодо матеріалу складає певною мірою варіаційне повторення 
першого епізоду Romanze. 

Третя частина симфонії, як і друга, — однотемна, за структурою стано-
вить вільні варіації, організовані в симетричну схему А—В—А1. У ній за-
вершується одна з провідних настроєвих ліній Симфонії — лірика смутку 
та глибоких внутрішніх переживань. Провідні образи й настрої фіналу 
«Української симфонії» М. Колачевського — радісне збудження, запаль-
ний народний танець. Тут — ніби переклик зі змістом другої частини. Якщо 
Intermezzo scherzando відображає певну картину життя, то фінал — це ху-
дожнє узагальнення типових явищ повсякденного побуту й специфічних 
національних рис народного характеру.

Головну партію композитор утворив на основі мелодії «Ой гай, гай зеле-
ненький». Вона сприймається як прояв танцювальної стихії, як образ масо-
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вих веселощів і забав. Цікаво, що її використав ще в кінці XVIII ст. в «Укра-
їнській симфонії» Е. Ванжура. Там вона слугує побічною партією першої 
частини. І в цьому варто вбачати певну естетичну тенденцію, якою керува-
лися українські композитори в різні періоди розвитку національної музичної 
культури. Мелодія приваблює бадьорим характером, чіткою та лаконічною 
структурою, пружною танцювальною ритмікою. Першим її інтонує струнний 
квінтет, а потім — увесь оркестр, підкреслюючи радісну піднесеність та іс-
кристу веселість настроїв:

У сполучному епізоді розроблено окремі поспівки й ритми головної пар-
тії. Причім цілковито збережено її танцювальний запал. Його ще більше під-
креслено введенням гостріших ритмічних форм (пунктири й синкопи), що 
немов відтворюють рухи навприсядки й темпераментні стрибки в бурхливо-
му народному танці.

Для побічної партії використано жартівливу народну мелодію «Ой джи-
ґуне, джиґуне». Її композитор подав у дещо незвичній для класичних зразків 
сонатного алеґро тональності. Фінал написано в Ля мажорі, а побічну пар-
тію — в до-дієз мінорі. Можливо, що терцієве співвідношення тональностей 
є наслідком впливу романтичної музики. Воно ґрунтується також на фольк-
лорних стильових засадах, де принцип терцієвості є одним із провідних у ла-
дотональній контрастності й прийомах ладової змінності.

Тему «Ой джиґуне, джиґуне» теж позначено рисами танцювальності, про-
те забарвлено у м’які, ліричні тони. Деяку мрійливість настрою автор під-
креслив фольклорним за своєю природою підголоском:
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Як і в першій частині, розробку введено плавно, без різкої структурної 
відрубності. Такий початок фактично становить подовжене розгортання ма-
теріалу заключної партії. У визначенні структурної межі основну роль віді-
грає півтонове тональне зміщення. Після світлого й радісного Мі мажору на 
тому самому матеріалі в Мі-бемоль мажорі постає розробка. Перший її епі-
зод засновано на фанфарі з початкового мотиву головної партії, який або у 
формі імітацій, або як послідовне проведення виконують різні інструменти 
чи оркестрові групи. У другому підрозділі композитор розробив мелодію 
«Ой джиґуне, джиґуне». Прийоми розвитку такі самі, як і в попередньому 
розділі — імітації та послідовні «перехвати» мотиву різними інструментами 
в різних регістрах і на різній висоті. Через певну одноманітність розгортання 
й відносну настроєву одноманітність (відсутність емоційних хвиль з яскра-
вими вершинами-кульмінаціями) розробка загалом статична й позбавлена 
активного симфонічного заряду.

Реприза характером і смисловим значенням близька до динамічної. Тема 
звучить піднесено, збуджено та енергійно. З новою силою виступають образи 
радості, вихрової танцювальності. 

Конкретність задуму й художніх образів «Української симфонії» М. Ко-
лачевського досягається орієнтацією автора на джерельну чистоту народної 
пісенності. Звучання у творі певної мелодії викликає відповідні образні асо-
ціації, вони є художніми екскурсами в народний побут із його національною 
специфікою, самобутніми  особливостями. Пісня в «Українській симфонії» 
продовжує виконувати ту саму суспільну функцію, що й у повсякденному 
житті. Але тут її змістовність ширша, глибша, багатогранніша й слугує все-
охоплюючим ідейно-образним узагальненням. Адже не про окрему (хай і  
частоповторювану) подію чи ситуацію вона розповідає. Мелодія розкриває 
внутрішнє єство об’єкта художньої інтерпретації, вона є синтезом найтипові-
шого й найхарактернішого.

Розуміючи народну мелодію як завершений і водночас «перспективний» 
мистецький організм, М. Колачевський прагнув вивільнити його виразову 
потенцію, розгорнути зміст в об’ємну художню концепцію. Звідси — не «ци-
тування» мелодії задля підкреслення її етнографічної природи, а творчий під-
хід до кожного елемента.

Як і твори цього жанру Д. Бортнянського, Е. Ванжури, невідомого автора, 
М. Лисенка, зазначена Симфонія М. Колачевського є визначальною в ході 
становлення української симфонічної музики. Цей процес був тривалим, між 
його етапними зразками відсутні (принаймні досі не виявлені) проміжні лан-
ки. Йому притаманна чітка естетична спрямованість і мистецька концепцій-
ність. Переважну більшість названих композицій засновано на фольклорному 
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тематизмі, у них переосмислюються на народнопісенному ґрунті типологічні 
особливості вітчизняної та західноєвропейської музики.

Кожна зі згаданих симфоній несе в собі відбиток стилю певної епохи. 
У творах Д. Бортнянського, Е. Ванжури, невідомого автора, М. Лисенка чітко 
проступають ранньокласичні тенденції як у трактуванні драматургії циклу, 
так і в тлумаченні функцій його окремих підрозділів. Високі мистецькі досяг-
нення одного з видатних романтиків XIX ст. — Ф. Мендельсона — мали вплив 
на концепцію та стилістику «Української симфонії» М. Колачевського.

Наступним етапом у становленні українського симфонізму стала Симфо-
нія соль мінор В. Сокальського. На її художніх особливостях, драматургії та 
стилі позначився певною мірою вплив музичної романтики у варіанті, запро-
вадженому в російську творчість П. Чайковським.

У ній нема прямого цитування народних мелодій. Проте кожна тема-
образ Симфонії В. Сокальського виявляє найтісніший зв’язок із пісенно-
романсовими й танцювальними мелодіями, що й визначає її як одну з яскра-
вих і характеристичних ланок українського музичного процесу XIX ст.

За типом симфонізму композиція В. Сокальського належить до пісенно-
ліричних. У ній проявляються елегійність і щира емоційність. Загальний тон 
висловлювання приваблює своєю задушевністю. Музиці не притаманні за-
гострена конфліктність образів чи надмірна драматизація вираження. Осно-
ву розвитку становить яскрава контрастність різних емоційних планів, що 
масштабно окреслюється настроєво-узагальненим тематизмом.

Твір В. Сокальського засновано на принципах класичного чотиричас-
тинного циклу. У накресленні драматургії автор дотримується поступовос-
ті розгортання образів. Певна прямолінійність та емоційна одноплановість 
такого способу розвитку, що ґрунтується на засадах «сценічної» організа-
ції народних обрядових циклів, спонукали композитора вдатися до кон-
трастності також у конструюванні окремих «блоків» художньої форми. По-
казовою в цьому сенсі є головна партія, до складу якої входять дві відмінні 
за настроєм, характером, інтонаційною будовою та ритмом теми. Перша по-
значена пісенністю з ледь помітними рисами танцювальності. Певною мі-
рою вона пейзажно-споглядальна й водночас — лірично-схвильована. (Саме 
в ній відчутний відгомін теми головної партії з першої частини Першої 
симфонії П. Чайковського.) Інтонаційний обрис теми становить активізо-
вану щодо внутрішньої експресії народноромансову мелодичну структуру. 
Народну пісенність її природи підкреслено інтонаційною повторюваністю 
першої фрази:
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Наголошуючи на відсутності прямого запозичення В. Сокальським 
фольк лорних зразків, варто вказати на його вміння почути й «перелити» 
в містку симфонічну форму типові побутові інтонації. Зокрема, ідеться про 
характерний квартовий хід на початку теми, що нерідко трапляється в народ-
них романсових мелодіях. Саме ця поспівка нагадує початок однієї з пісень, 
яку вмістив К. Квітка в збірці «Українські народні мелодії»88.

Виклад першої теми головної партії досить тривалий і щодо структури 
організується в просту тричастинність (на одному мелодичному матеріалі). 
Тему експонує гобой соло на тлі тремоло струнних інструментів, потім її пе-
рехоплюють флейти, подаючи образ у значно свіжішому забарвленні. Темб-
рове тлумачення образу також підкреслює його фольклорний характер, адже 
за своїм звучанням гобой і флейта нагадують деякі народні інструменти.

Основним виражальним засобом другої теми є ритм. Уся вона ґрунтуєть-
ся на гострих пунктирах, спрямовуючи рух музичної думки вперед, викликає 
почуття неспокою, навіть тривоги, що локалізується новим, але скороченим 
проведенням першої теми, поданої в густішому, ніби «хоровому» інструмен-
туванні. Друга тема звучить масивними рівнобіжними децимами (струнний 
квінтет) і безпосередньо вливається в сполучну партію, яка є продовженням 
енергійного потоку пунктирів:

Отже, експозиція образів поєднується з їх розвитком. Щоправда, розви-
ток цей не передбачає посутнього перетворення тем і обмежується варіантно-

8 Квітка К. Українські народні мелодії. — К., 1922. — С. 124. — № 388.
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фактурними засобами. Це наштовхує на думку про своєрідне перетлумачен-
ня особливостей народного музичного мислення, властивих носіям фолькло-
ру, зокрема інструменталістам.

Лише в кінці сполучної партії композитор виділив і провів у плані 
регістрово-тембрового розцвічування пунктирне ядро теми. Це одна з куль-
мінацій експозиції. Після різкого динамічного спаду автор окреслив ліричну 
сферу побічної партії. Контраст із попередньою музикою засновано на зміні 
емоційного змісту, характеру руху, він полягає також у впровадженні широ-
кого мелодизму, у наснаженні образу задушевною елегійністю. Енергійну 
ходу попередньої музики можна вгадати тільки в «підтексті», лише психо-
логічно, завдяки своєрідній виразовій інерції, що підсвідомо ввійшла з по-
переднього звучання.

У повну силу вступають настроєвість і специфічна стилістика побуто-
вої романсовості. Тему «співають» у середньому регістрі віолончелі, її орна-
ментують окремими поспівками то кларнет, то флейта з гобоєм. Характерна 
романсовість проступає також у фактурі супроводу. Скрипки й альти вико-
нують акорди, що мовби «погойдуються» синкопами, партія арфи легкими 
арпеджіо нагадує «гітарний» спосіб гри:

Подальше розгортання побічної партії теж тривале і здійснюється за 
принципом строфічної варіаційності — інтонаційний обрис теми залишаєть-
ся сталим, а змінюються в кожному проведенні тональність, фактура супро-
відних голосів, інструментування. Як відомо, першим до такого способу роз-
витку музичної думки, що ґрунтується на народній імпровізаційності, вдався 
М. Глинка. Його дотримувалися в деяких творах П. Чайковський, М. Лисен-
ко, М.  Колачевський та інші композитори.

Велика заключна партія має розробковий характер. У ній розвиваються 
всі теми експозиції. Кульмінацію епізоду засновано на побічній партії, що 
звучить в оркестрі густими акордами tutti. Проте чільне місце в заключній 
партії посідає друга тема головної. Це зумовило початок розробки звучанням 
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переведеної з мінору в мажор першої 
теми (флейта соло, потім кларнет 
соло). Її початкова фраза рухається 
«світлими» сходинками вниз і зразу 
ж модифікується в легке, граціозне 
скерцо. «Сопілкова» репрезентація 
образу є  ще одним прикладом ціле-
спрямованого дотримання автором 
засад народності.

Авторською майстерністю позна-
чена розробка щодо тематизму, що 
ґрунтується на виокремленні харак-
терних мотивів і ритмічних формул, 
на їх проведенні в різних смислових 
і конструктивних аспектах. Автор 
переносив їх із регістру в регістр чи 
з групи в групу, подавав у збільшен-
ні або зменшенні, синтезуючи в нову 
виражально-образну якість. Причім за 
основний «рушій», що живить енергі-
єю весь розвиток, слугують пунктири 
з другої теми головної партії.

Як і в класичних творах цієї фор-
ми, розробка розпадається на кілька підрозділів-хвиль. Контраст «горизон-
тальний», де окремі емоційні плани зіставлено послідовно (один за одним), 
поєднується з контрастом «вертикальним», коли теми або їх поспівки зву-
чать разом у різних тембрових проявах чи теситурних пластах. Прикладом 
може бути розділ розробки від цифри 12. Поєднання такого способу тема-
тичного розвитку з емоційним нагнітанням приводить до драматизації ви-
словлення, що загалом для Симфонії не характерно.

Показовим у тканині розробки є також те, що В. Сокальський накреслив 
у ній ряд самостійних мелодичних ліній, які наближаються до особливостей 
народного багатоголосого співу. Зокрема, це спостерігається в епізодах лі-
ричних, більш спокійних за рухом і ритмом.

Реприза усталює провідний зміст частини та її основні образи. Голов-
ну й побічну партії подано в тих самих інструментуванні й фактурі, що і в  
експозиції (тільки з відповідним тональним і незначним тембровим пере-
плануванням). Відсутність легкої, але смислово примітної варіантності за-
гальмовує розвиток, спричинює драматургічну статику. Не рятує ситуації 
повторно-розробковий характер заключної партії та коди, бо й цей епізод 
не становить нової смислової якості порівняно з експозицією. Отже, основ-
ним принципом драматургії твору стало не утвердження образів на якісно 
новому рівні, а їх кількісна фіксація шляхом повторення на засадах лише 
елементарної варіантності.

Тільки останній епізод коди, де першу тему головної партії модифіковано 
у веселий танок, вносить свіжий струмінь у розкриття задуму  художньої фор-
ми. Закінчуючи частину підкреслено народним звучанням, композитор про-

В. Сокальський
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демонстрував послідовність своїх мистецьких намірів, наголосив на голов ній 
думці й провідному характері всього твору.

Своєрідна друга частина Симфонії соль мінор — Скерцо. Вона передусім 
прикметна структурними особливостями. Замість звичного для класичних 
зразків цієї форми одного тріо — їх тут два. Перша тема Скерцо має танцю-
вальний характер. Вона жвава, ритмічно чітка. У викладі музичного матері-
алу спостерігається діалогічність, що вносить у звучання відчутні темброві 
контрасти:

Тему складено в тридольному метрі, що не так часто трапляється в україн-
ському танцювальному фольклорі. Проте народність її колориту безсумнів-
на. Вона ґрунтується на регулярності специфічних ритмічних формул, на са-
мому характерові інтонаційного вираження. Фігура шістнадцятками нагадує 
спосіб мелодичного орнаментування в народній інструментальній музиці.

Друга тема, що безпосередньо базується на ритміці першої, «грайливими» 
інтонаційними обрисами дещо нагадує мазурку. Вишуканість внутрішньої 
ритмічної організації, «перебійчастість» акцентів надають темі гумористич-
ності й жартівливості, сповнюють її свіжістю. У фактурі викладу й інстру-
ментуванні також можна впізнати моменти, генеза яких сягає мистецтва на-
родних музикантів.

Перший епізод, як і в ряді класичних зразків скерцо, засновано на про-
стій (двічі повтореній) тричастинності. Потреба повторного проведення ма-
теріалу спонукала композитора до винахідливості. Кожне наступне звучання 
обох тем подано в новому інструментуванні — легкому, ажурному, вправно 
розцвіченому та деталізованому, що якнайкраще відповідає образній суті 
й характеру музики. Тут автор показав вишукану майстерність, порівняно з 
оркеструванням репризи в першій частині Симфонії.

Вочевидь народне за характером перше тріо, засноване на квінтовому ор-
ґанному пункті (тоніка й домінанта), що, як відомо, становить типову стильову 
прикмету звучання ліри й троїстих музи́к. Переливчаста мелодія (як у метели-
цях) дещо нагадує одну з тем «Козака-шумки» М. Лисенка. Однак подібність 
між ними ґрунтується не на наслідуванні, а на однакових естетичних засадах, 
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яких дотримувались автори в ході роботи над своїми творами. Крім того, пер-
ше тріо близьке до «мюзетних» середніх епізодів у давніх західноєвропейських 
танцях, які, до речі, також походять із народної виконавської практики.

Орґанний пункт (октавний) також є виражальною рисою другого тріо. 
Цим В. Сокальський тонко пов’язав обидва епізоди щодо їх смислу. Напи-
сане в характері балетних вальсів П. Чайковського, друге тріо яскраво кон-
трастує з попередньою музикою. Воно сприймається як наступний якісний 
етап у розвитку провідного жартівливо-танцювального образу. Гарно й до-
речно вжив композитор прийом несподіваного тонального зміщення (Ля-
бемоль мажор — Мі мажор), що динамізує розгортання думки й структури.

Стала періодичність і регулярність повторення обох тем Скерцо, упрова-
дження двох тріо-епізодів надають структурі ознак рондо, яке походить зі ста-
ровинних народних хороводних пісень. Наявність розробкового епізоду після 
другого тріо вносить елемент сонатності й робить форму ще динамічнішою.

Скерцо — один із найцільніших розділів циклу. Танцювально-побутовий 
характер його музики гармонічно доповнює образність, емоційний тон та 
стиль усього твору.

Як уже зазначалося, у формі інструментального (активно симфонізова-
ного) романсу написано повільні частини майже всіх відомих попередніх 
українських симфоній. Хоча В. Сокальський у назві третьої частини свого 
твору і не використав цього жанрового терміна, як це зробили, приміром, 
невідомий автор Симфонії соль мінор початку XIX ст. і М. Колачевський 
в «Українській симфонії», характер музики безпосередньо вказує на емо-
ційне й стильове джерело, що живило творчу уяву композитора. Народна 
романсовість проявилася в розлогій мелодичності, мрійливій елегійності, 
щирості й теплоті ліричного висловлення, що ставить цю частину в ряд най-
кращих зразків української музики XIX ст.

Такий характер яскраво відчувається вже в першій темі. Романсовість 
проступає в широкому (на малу сексту вгору) початковому інтервальному 
ході, у вокальній «хвилястості» загальної лінії, прикрашуваній час від часу 
м’якими переливами форшлаґів:

Типово пісенна також структура мелодії з її поділом на ряд мотивно-
заокруглених фраз, які відділені своєрідними, з вокальними «придихання-
ми», кадансами. Увагу композитора зосереджено на мелодичній лінії, у ній 
сконцентровано виразність образу.

За першого викладу тему інтонують найспівучіші інструменти оркестру — 
мелодію виконують перші скрипки, а решта струнних лише «підспівує», при-
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чім їхні репліки автор тлумачить у стилі кантового багатоголосся. Тим самим 
він мовби вказує на одне зі стильових джерел, що прислужилося зародженню 
народної пісні-романсу. За другим проведенням тема широко ллється в пар-
тії віолончелей, що ведуть її у своєму соковитому середньому регістрі. Трохи 
сумну мелодію орнаментують прозорим плетивом голоси решти струнних 
інструментів. «Візерунок» для «орнаменту» взято із самої мелодії (характер-
ний початковий хід на малу сексту):

Тема переконливо втілює конкретний настрій і виконує свою драматур-
гічну функцію. Проте специфіка й закони жанру потребують повного вивіль-
нення смислового й емоційного заряду образу. Аби розімкнути пісенність 
структури, В. Сокальський спершу виділив із теми два характерних мотиви 
(хвилястий рух вісімками з другого такту й широкий початковий інтерваль-
ний хід, поданий у зворотному напрямі), поєднав їх у музичну фразу й під-
дав розвиткові на активному емоційному нагнітанні. Це сполучна ланка, що 
готує появу нового образу.

Світла й широка валторнова тема інтонаційними контурами дещо нагадує 
попередню. Зокрема, подібність між ними базується на початковому ході на 
сексту, на типово вокальній плинності мелодичної лінії. Водночас мотив із 
другого такту цієї теми (q iq iq) композитор узяв із побічної партії першої 
частини Симфонії (поспівка з «орнаменту» кларнета, гобоя та флейти).

Отже, В. Сокальський удався тут до використання прийому так званих 
інтонаційних арок, якими він з’єднав розділи циклу чи окремі «блоки» струк-
тури. А вкраплення поспівок з інших тем у нові образи сприяло появі того 
смислового синтезу, без якого симфонізм як метод художнього мислення не-
можливий.

Подальше розгортання образів — це широкий, з проривами емоційного 
збурення, ліричний потік. Увесь матеріал організовано в чітку складну три-
частинну структуру. Репризні моменти автор подав у варіантному вигляді. 
Проте точне дотримання репризності в часовому вимірі дещо гальмує роз-
гортання «музичної фабули».

Виключно мелодійний, пісенний характер фактури третьої частини Сим-
фонії спрямував композитора на широке використання однорідних (сольних 
і групових) оркестрових тембрів, а також своєрідних інструментальних «дуе-
тів», «тріо» тощо, заснованих на принципах діалогічності. Цей прийом також 
ґрунтується на народній романсовості. Адже фольклорні твори такого типу 
рідко можна почути у виконанні хорового гурту. Частіше вони звучать у «ка-
мерній» обстановці за участі невеликої кількості співаків.
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Танцювальність і побутова жанровість лежать в основі фіналів усіх україн-
ських симфоній досліджуваного періоду, у чому також варто вбачати вплив на-
родної, театральної та «домашньої» музики того часу. Бо ж відомо, наприклад, 
що козачки протягом тривалого часу посідали одне з чільних місць не тільки в 
мистецькому побуті українського села й театральних виставах, але й у домашньо-
му музикуванні (наприклад, численні інструментальні варіації на теми козачків 
були поширені в художньому побуті, починаючи з другої половини XVIII ст.).

Козачок покладено в основу фіналу Третьої симфонії Е. Ванжури, таку саму 
назву має остання частина Симфонії соль мінор невідомого автора початку 
XIX ст., її використав В. Сокальський на означення провідного характеру четвер-
тої частини своєї Симфонії, що становить майстерне втілення стихії масового на-
родного танцю. Завдяки такому тлумаченню художнього задуму музика набуває 
калейдоскопічної картинності: один яскравий епізод переходить у наступний, 
один нюанс танцювальності відтінюється іншим. Загалом четверта частина сприй-
мається як образ радісного народного свята за участі гурту збуджених людей.

Як і першу частину Симфонії, фінал написано у формі сонатного алеґро. 
Зважаючи на прагнення передати мінливість настроїв, композитор заснував 
головну партію на кількох козачкових темах. Перша — дещо гумористична, 
що підкреслено в інструментуванні (фаґоти):

Другу тему В. Сокальський побудував на основі переінтонування по-
пулярної народної пісні-танцю «Гречаники», викладеної у формі чотири-
голосого «нескінченного» канону. Природність і мистецька органічність 
звучання епізоду свідчать про поліфонічну вправність автора. Подальший 
виклад шести тем головної партії подає образ у різних емоційних градаціях 
танцювальності (лірика, гумор, хвацькість, характерність тощо). Однак така 
строкатість тематизму не дуже сприяє цільності й довершеності симфоніч-
ної концепції фіналу, що набуває певною мірою пістрявого, декоративно-
картинного характеру.

Як щодо змісту, так і щодо драматургії цілковито зумовленим є написання 
побічної партії в характері героїчної козацької пісні. Танцювальна ритміка по-
передніх епізодів природно модифікується тут у моторику маршового типу:
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Багатотемність експозиції спричинила певну структурну «розкиданість» 
розробки, хоч окремі її епізоди також засвідчують достатнє творче вміння ав-
тора. Уже початок цього розділу фіналу показано вдалим поєднанням двох 
перших тем головної партії. Цьому сприяла їх інтонаційна й ритмічна спо-
рідненість. Потім В. Сокальський проводить майже всі теми експозиції у ва-
ріантному вигляді. Вилучення й розгортання в нові конструкції характерних 
мотивів, поспівок чи ритмічних формул простежуються в розробці дедалі 
менше. З цього погляду заслуговує на увагу підхід до репризи, заснований 
на характерному низхідному русі тридцять другими, узятому з переходу до 
побічної партії. Мотив розвивається у вигляді тісних, ніби «ланцюгових» імі-
тацій, що пронизують усю оркестрову тканину, їх послідовне нанизування, 
як і стиснення викладу, зумовлює логічне впровадження репризи, яка щодо 
конструкції мало чим різниться від експозиції.

Головну партію подано цілком, з усіма її темами, у тому самому інстру-
ментуванні. Тільки побічну партію автор перевів із Мі-бемоль мажору в Соль 
мажор — основну тональність Симфонії. Таким чином, елемент дещо пасив-
ної повторності значних структурних одиниць, притаманний першій частині 
циклу, наявний також у фіналі. Не уникнув цього композитор і в коді, що 
трохи нагадує «вкорочену» розробку.

Картина народного свята, яку змалював В. Сокальський в останній части-
ні Симфонії, — імпозантна, яскрава й напрочуд колоритна. Вона приваблює 
своєю життєрадісністю, піднесеністю настрою, багатством і розмаїттям обра-
зів. Утвердженню такого враження сприяє позначене вигадкою та винахідли-
вістю інструментування. Подеколи звучання оркестру нагадує гру народних 
музикантів, що спостерігаємо в особливостях фактури, специфічних прийо-
мах звуковидобування, своєрідному поєднанні окремих тембрів. У Симфонії 
В. Сокальський найповніше та найдетальніше використав групи струнних і 
духових дерев’яних інструментів. Менше майстерності він проявив у тракту-
ванні тембрової виразності мідних духових. До цього певною мірою спричи-
нився загальний пісенно-ліричний характер музики твору.

Симфонія соль мінор В. Сокальського — видатне явище нашої культури. 
У ній художньо відтворено й мистецьки осмислено узагальнені риси народ-
ного характеру. Це зразок майстерного синтезу образного та стильового ба-
гатства пісенного фольклору на основі високих досягнень музичного профе-
сіоналізму. 

***
Загалом ХІХ століття є засадничим у становленні національної сим-

фонічної музики, її тематизму, типових формотворчих принципів. Якщо 
в попередню добу окремі симфонічні композиції (переважно нетривалі за 
часом) з’являлись у творчості українських авторів (зокрема Д. Бортнян-
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ського) або маніфестували українські пісенні джерела (як «Українська 
симфонія» Е. Ванжури), то вони були не відомі за межами столиці метро-
полії — Санкт-Петербурга. Нове — ХІХ — століття ознаменувалося по-
явою в 1809 році повноцінного художнього твору — Симфонії соль мінор 
(невідомого автора), — який було виконано на відкритті оперного театру 
в Одесі. Подальший ряд визначних опусів — увертюри М. Вербицького, 
симфонічні «спроби» М. Лисенка, В. Пухальського, П. Молчанова, К. Лі-
пінського, І. Віт ковського, А. Голенковського, І. Лозинського та інших — 
засвідчив питому роль симфонічних творів у доробку українських авторів 
(а також польських, які жили й працювали на наших теренах). У творчості 
зазначених митців виразнішим стало романтично-стильове спрямування, а 
інтонаційно-образний зміст їхніх композицій послідовніше віддзеркалював 
національні ознаки, що стали прикметними для симфонічного доробку укра-
їнських композиторів ХХ ст. Найкращі зразки, скажімо симфонії М. Кола-
чевського («Українська»), В. Сокальського, Симфонія невідомого автора, 
стали класикою української музики, до того ж їх і нині з успіхом виконують 
провідні колективи України.

Оркестровий інструментарій

У ХІХ ст. відбулися суттєві зміни в розвитку оркестрового інструмента-
рію. У групі щипкових струнних значної еволюції зазнала арфа: 1810 року 
французький майстер С. Ерар запровадив до механізму інструменту сім 
педалей подвійної дії, що дозволило підвищувати звучання струни на пів-
тону чи тон (позаяк крайні струни С1, d

1, g4 не мали й не мають механіки) і 
перебудовуватися в усі мажорні й мінорні тональності. Та найбільших змін 
у ХІХ ст. зазнали духові, особливо мідні інструменти. Процес їх модифіка-
ції можна поділити на три періоди. Перший тривав до 1832 року, тобто до 
створення французьким майстром Т. Бемом професійної моделі флейти й 
основи сучасного механізму для флейтово-язичкових інструментів: флейти, 
гобоя, кларнета тощо. Адже в перших десятиліттях ХІХ ст. в симфонічних 
оркестрах Західної Європи грали інструменти, поширені в кінці ХVІІІ cт., зо-
крема флейта (6 клапанів), гобой (2 клапани), кларнет (5—6 клапанів), фаґот 
(4—5 клапанів). У 1814 році VII і VIII симфонії Л. Бетховена виконувалися 
з флейтами (12 клапанів) і кларнетами (8—12 клапанів). 1830 року було ви-
найдено вентильний механізм для мідних духових інструментів з метою хро-
матизації валторни, труби та ін.

Упродовж другого періоду (1832—1840) французький майстер А. Бюффе 
значно вдосконалив конструкцію кларнета, винайшовши голкоподібні пру-
жини для клапанів, а канал і мундштук збільшив до сучасних розмірів. 

Третій період (приблизно 1840—1870-ті роки) позначений створенням 
нового інструменту — саксофона (гібрид кларнета й винайденого на почат-
ку століття офіклеїда — інструменту із сімейства мідних із чашоподібним 
мундштуком та клапанним механізмом1) бельгійцем А. Саксом, який уперше 

1 Левин С. Я. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры: В 2 кн. — 
Ленинград, 1973. — Кн. 1. — С. 196.
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в 1845 році виготовив і сімейство саксгорнів (різно-
вид труби або корнета) — альт, тенор, баритон. Загалом 
цьому періоду притаманне  незначне вдосконалення ін-
струментів: було винайдено лише додаткові клапани та 
пристосування для зручності гри. У 1870-х роках фран-
цуз Ф. Трієберт удосконалив гобой, а німецькі майстри 
Г. Газенеєр, К. Альманредер і В. Геккель — фагот (остан-
ній модернізував і довів інструмент до досконалості).

В історії розвитку духового інструментарію України 
період із другої половини XVIII ст. до часу винаходу 
мідних інструментів із вентильним механізмом2 мож-
на визначити як період панування рогових оркестрів. 
Їх застосування та вдосконалення на наших теренах 
пов’язане з видатним чеським диригентом рогового ор-
кестру гетьмана Кирила Розумовського, валторністом-
віртуозом К. фон Лау3. Музикознавець і композитор 
О. Дзбанівський дослідив, що К. фон Лау замінив мідні 
роги дерев’яними, обтягнутими шкірою, завдяки чому 
стало можливим видобувати приємніші, ніжніші зву-
ки. Крім того, він винайшов клапани до цих дерев’яних 
рогів4. Прогрес оркестрової та ансамблевої практики 
дедалі більше виявляв відставання натуральних мід-
них інструментів, і тому хроматичний звукоряд ставав 
життєвою необхідністю. Для цього використовували всі 

можливі на той час пристосування.
Є підстави припустити, що К. фон Лау 

вдосконалив роги-дисканти подібно до 
дерев’яних інструментів, застосувавши 
на корпусі інструменту сім отворів, як у 
гобоя або флейти (у 2006 році висунуто 

обґрунтоване припущення, що на розі навіть із двома отворами можна видо-
бути хроматичний звукоряд5). Такі інструменту існували в Західній Європі до 
XVIII ст. (при дворах Людовіка ХІ, Карла V), з-поміж них — корнет (цинк). 
У 1760 році німецький валторніст Ф. Клебель винайшов клапенгорн (нім. — 
Klappenhorn), від якого походили бюґельгорн (нім. — Bügelhorner) та кент-
горн (нім. — Kenthorn). На початку ХІХ ст. на базі останньої конструкції було 
винайдено новий інструмент — офіклеїд (франц. — Ophikleide) із сімейства 
мідних із чашоподібним мундштуком і клапанним механізмом6. К. фон Лау 
як диригент і виконавець знав про досягнення в конструюванні духових ін-

2 Левин С. Я. Духовые инструменты… — Ленинград, 1983. — Кн. 2. — С. 120.
3 Штелин Я. Музыка и балет в России XVIII века.— Ленинград, 1935. — С. 120; 

Штелин Я. Известие о музыке в России // Музыкальное наследство: Сборник мате-
риалов по теории музыкальной культуры в Росии. — М., 1935. — Вып. 1. — С. 135.

4 Дзбанівський О. Т. Музична бібліотека Розумовського О. К. / Рукопис. — С. 80—
81 [зберігається в НБУВ (оп. 2, од. зб. 35)].

5 Рудчук Ю.  А. Духова музика в Україні (ХVIII—ХІХ ст.). — К., 2006. — С. 46, 47.
6  Левин С. Я. Духовые инструменты… — Кн. 1. — С. 196.

Фаґот чотириклапановий 
(фірма не відома). Початок XIХ ст. 
Зберігається в Державному музеї 
театрального, музичного 
і кіномистецтва України (Київ)
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струментів у Західній Єв-
ропі і свій досвід та зна-
ння втілював в оркестрі 
К. Розумовського. Відомі 
й інші спроби вдоскона-
лення рогів. За свідчен-
ням Н. Квітки, Г. Квітка-
Основ’яненко — видатний 
український письменник, 
який добре грав на флей-
ті, — намагався конструю-
вати духові інструменти: 
«…автор наш скомпону-
вав тоді ще пісню з му-
зикою для дванадцяти 
мисливців свого брата, 
яким вигадав і особливої 
будови дванадцять рогів 
з клапанами, на зразок 
кларнета»7. Хроматизація мідних духових інструментів, що досягалася за-
вдяки використанню отворів на корпусі інструменту не мала перспективи, 
бо звучання було неякісним і не зовсім чистим. Тому подальші пошуки вдо-
сконалення мідних духових інструментів увінчалися винаходом вентильного 
механізму. Після цього вядосконалення рогових оркестрів в Україні припи-
нилося. Проте духові виконавці в період домінування рогової музики до-
сягли справжньої віртуозності, що ознаменувала важливий етап в еволюції 
духового інструментарію.

На початку ХІХ ст. розвиток духової музики досяг нового якісного рів-
ня. У 1830 році в Німеччині (патент 1818 року) Г. Штельцель і Ф. Блюмель 
запровадили у виробництво хроматичний вентильний механізм для мідних 
духових інструментів. Це негативно позначилося на затребуванні рогового 
оркестру. Швидко прогресуюче музичне життя вимагало нових, більш до-
сконалих форм музикування, тому місце рогових оркестрів зайняли духові з 
великими технічними можливостями, які згодом стали загальнодоступними. 
У розвитку духового інструментарію Західна Європа значно випередила єв-
ропейський Схід, у результаті чого в багатьох західноєвропейських країнах 
було добре розвинене виробництво якісних духових інструментів.

Відомо, що, починаючи із 70-х років XVIII ст. з Польщі й Німеччини на 
харківські ярмарки привозили музичні інструменти (дерев’яні й мідні духові, 
смичкові струнні та обладнання до них) грецькі купці з Ніжина, купці з Пол-
тави та Калуги. І все це купували вроздріб та оптом ті, хто вели торгівлю на 
Правобережній і Слобідській Україні8. Потреба в такому розмаїтті музичних 

7 Цит. за: Данилевский Г. П. Основьяненко. 1778—1843 // Украинская старина. — 
Х., 1866. — Число 3. — С. 205.

8 Миклашевський Й. М. Музична і театральна культура Харкова кінця XVIIІ — 
першої половини XIX ст. — К., 1967. — С. 8.

Корнет із пістонами фірми «Werniz w Warszawie». 
Приблизно друга половина ХІХ ст. Зберігається 

в Державному музеї театрального, музичного 
і кіномистецтва України (Київ)
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інструментів значною 
мірою була зумовлена 
помітним пожвавленням 
музичного життя, зокре-
ма в Харкові на початку 
ХІХ ст. Зросли й вимо-
ги слухачів до музи´к-
виконавців, особ ливо 
щодо художнього рівня 
їхньої гри. Так, у Харко-
ві для забезпечення ви-
сокоякісними духовими 

інструментами композитор і викладач оркестрових інструментів Харківського 
університету І. Вітковський у 1812 році відкрив музичну крамницю, яка, за то-
гочасною оцінкою, могла конкурувати з московськими й петербурзькими9.

У газеті «Харьковский еженедельник» І. Вітковський, висвітлюючи му-
зичне життя міста, надрукував перелік музичних інструментів і спеціального 
обладнання різного ґатунку, які можна було купити за високими, помірними 
та низькими цінам:

— флейттраверси різні, флейти малі (пікколо), альтові, басові;
— гобої;
— кларнети камерні in A і B, C і D;
— басетгорн із двома й трьома колінами;
— фаґоти різних видів;
— валторни (з вентильним механізмом);
— валторни з чотирма, шістьма, вісьмома кронами для зміни тональності;
— валторни in C, D, Dis, E, F, G та B;
— труби з вентильним механізмом;
— труби довгі in D і Dis (натуральні);
— фаґотові й гобойні тростини;
— камертони С, А та G.
Окрім того, у крамниці можна було придбати музичні видання різних ав-

торів, ноти для оркестру з хором (серйозні та бальні восьмиголосі), для ду-
хових інструментів, для навчання на всіх інструментах, «Школи гри» фран-
цузькою та російською мовами, теоретичні праці про музику.

Меломани — магнати й поміщики — не шкодували грошей для комплек-
тування власних оркестрів, за складом не гірших, ніж західноєвропейські. 
Звичайно, Харків у ті часи не потребував ще такої кількості духових інстру-
ментів. Але це був розрахунок на задоволення потреб у музичних інструмен-
тах по всій Україні. Крамниця проіснувала до 1845 року10.

Комплектування оркестрів духовими інструментами здійснювалося по-
різному. Приміром, К. Розумовський постійно піклувався, аби в його орке-
стрі були якісні духові інструменти й нові ноти. Так, У 1793 року в листі до 
молодшого сина Андрія, який був послом Росії в Австрії, він просив довіда-

9 Миклашевський Й. М. Музична і театральна культура Харкова… — С. 47, 48.
10 Там само.

Тенор або баритон із шістьма помпами фірми 
«Iohann Kliment». Приблизно друга половина ХІХ ст. 
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тися про тамтешні ціни на духові музичні інструменти й ноти11. Про склад ін-
струментарію оркестру К. Розумовського, який потім успадкувала його прав-
нучка В. Рєпніна, свідчить документ, знайдений у полтавському окружному 
архіві, — «Опис різним речам в коморі, що при головному Яготинському домі 
знаходяться» (подано зі збереженням орфографії)12:

Контрапасов — 3 Тарілок — 4

Валінчелей — 4 Лютней
— 3

Альтів — 3 Бутенчик
— 1

Тріугольник — 1 Фаготів
— 10

Литавр — 4 Кларнетів пальмового 
дерева цейних

— 2

Барабанів — 2

Кларнетів бейних — 2
Колен из кларнетов 
пальмового дерева

— 89

Валторней — 8 Ехо
— 1

до ніх колін [ідеться про 
крони, що змінюють 
стрій. — Ю. Р.] — 24

Стакан для сделанія басків 
[для виготовлення тростин 
для фаґота. — Ю. Р.]

— 2

Турбанів

За свідченням О. Дзбанівського, кілька інструментів, що збереглися,  було 
направлено в музичний відділ Всеукраїнської бібліотеки України. Але до 
Києва вони не потрапили; збереглися лише деякі деталі фаґотів, кларне-
тів та флейт. Згодом завдяки написам вдалося з’ясувати фабрики й фірми, 
де були виготовлені ці інструменти: Vlrich (Mosco); Gründmann (Dresden, 
1798); I. F. Schwabe (Leipzig); Amlique (Paris); A. Grenser (місто не визначе-
но); Eg. A. Kirst (Potsdam). Цей перелік засвідчує, що інструменти було ви-
готовлено відомими західноєвропейськими фірмами (лише одна російська — 
московська), які славилися високою якістю. Отже, оркестр К. Розумовського 
був струннодуховий або симфонічний (для останнього духових інструментів 
явно забагато — їх вистачило б ще й на чималий духовий склад).

Оркестр Київського магістрату в кінці ХVІІІ — на початку ХІХ ст. складав-
ся з труб, валторн, гобоїв, кларнетів, литавр, баса. Однак майстрів, здатних від-
ремонтувати інструменти, у місті не було, важко було також придбати новий 
інструментарій. При потребі магістрат доручав купцям, які їздили в Польщу, 
купити інструменти за власні гроші. Витрати ж поверталися їм із «питейного 

11 Васильчиков А. А. Семейство Разумовских: В 5 т.  — СПб., 1880.  — Т. 1. — С. 457, 458.
12 Дзбанівський О. Т. Музична бібліотека Розумовського О. К.
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до хо да»13. Були й інші 
можливості задоволь-
нити попит у музичних 
духових інст ру ментах, 
зокрема коштом добро-
чинних достойни ків. 
Від 1863 року вико-
навство на духових 

інст рументах у Києві отримало новий імпульс, чому посприяло протегуван-
ня Великої Княгині Олени Павлівни, яка опікувалася РМТ. Її приклад спо-
двигнув на цю справу й місцевих губернаторів М. Анненкова, О. Безака, кня-
зя О. Дондукова-Корсакова. На добровільні внески цих благодійників було 
придбано духові інструменти, ноти та музичне обладнання. Таким чином, у 
Києві було створено симфонічний оркестр з удосконаленим тогочасним ін-
струментарієм, і кияни отримали змогу слухати в симфонічних концертах 
серйозну музику композиторів-класиків. З описів майна РМТ можна скласти 
уявлення про склад дарунка. Духових інструментів: дерев’яних — десять, із 
них: чотири флейти, два гобої, один кларнет, три фаґоти. Мідних — шість, із 
них: дві валторни, одна труба, два тромбони, один корнет із пістонами. Ноти 
для духових інструментів: для флейти й фортепіано — два зошити; для вал-
торни й фортепіано — три зошити; для корнета з пістонами — три зошити14.

В Україні виробництво духових інструментів не було так налагодже-
но, як у Західній Європі; оркестри комплектувалися завдяки розвиненим 
торговельним зв’язкам. Але вже в другій половині ХІХ ст. в Одесі було за-
сновано фабрику з виготовлення мідних та дерев’яних духових інструментів, 
які за якістю не поступалися зарубіжним зразкам. Власник фабрики Й. Ше-
дива (чех із походження) навіть сконструював новий духовий інструмент, 
який було названо на його честь «шедифон». На інструментах цієї фабрики 
грали солісти симфонічних оркестрів Москви, Санкт-Петербурга та Одеси. 
Крім того, Й. Шедива 1896 року видав в Одесі авторський посібник «Руко-
водство по производству и для заказов духовых металлических музыкальных 
инструментов»15. Майстри під орудою Й. Шедиви творчо ставилися до своєї 
праці: конструювали нові моделі, а не штампували старі зразки.

У Києві музичні крамниці, майстерні, фабрики та представництва за-
хідноєвропейських фірм із виготовлення, продажу й лагодження духових 
інструментів відкрилися лише в 30-х роках ХІХ ст. Наприкінці століття їх 
було понад сорок16. Серед них — музична крамниця духових інструментів на 

13 Молчановский Н. Киевское городское управление 1786 г. // Киевская стари-
на. — 1889. — Т. 7. — С. 56, 57.

14 Богданов Н. А. Очерк о деятельности Киевского отделения Императорского 
РМО (1863—1888). — К., 1988. — С. 47, 48.

15 Див.: Мюльберг К. Э., Дагилайская Э. Р. Из истории исполнительства на духовых 
инструментах в Одессе (ХІХ — начало ХХ вв.) // Теория и практика игры на духовых 
инструментах. — К., 1989. — С. 127.

16 Весь Киев: Адрессная и справочная книга на 1902 г. — С.  481; Весь Киев: 
Адрессная и справочная книга на 1908 г. — С. 61; Весь Киев: Адрессная и справочная 
книга на 1909 г. — С. 947.

Гобой п’ятиклапановий (фірма не відома). 
Початок ХІХ ст. Зберігається в Державному музеї 
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вул. Басейній, 6, яка до 1902 року належала М. Глієру. Згодом вона перейшла 
до К. Глієра. Це були батько і брат композитора Р. Глієра17. 

1834 року в Києві відкрилася музична крамниця й майстерня представ-
ництва фірми І. Ф. Кордеса на вул. Хрещатик, 39. Тут можна було купи-
ти й полагодити будь-які струнні, духові та механічні інструменти, у тому 
числі піаніно, фісгармонію, скористатися послугами настроювання піаніно 
та прокату18. Чимало існувало крамниць, де можна було придбати ноти або 
взяти їх у тимчасове користування. Фабрика духових інструментів на Бі-
біковському бульварі19, 3, що належала Н. Сорокіну, була постачальником 
Київського й Тамбовського відділень РМТ. Тут лагодили також різні духові 
інструменти: як для військових духових, так і для симфонічних, театраль-
них оркестрів. Гарантувалося вчасне та якісне виконання замовлень за по-
мірними цінами20.

Ще від часів існування панських оркестрів і театрів (кінець ХVІІІ— по-
чаток XIX ст.) в Україні виникла потреба в значній кількості музичних ін-
струментів. Та проблем у забезпеченні ними творчих колективів не було. 
Діяльність тогочасних майстерень, фабрик і представництв закордонних 
фірм з виготовлення, продажу, прокату та лагодження інструментів, а та-
кож музичних крамниць сприяла розвитку українського оркестрового му-
зикування. Вони своєчасно та на високому рівні задовольняли потреби всіх 
симфонічних і духових оркестрів в Україні якісним інструментарієм, ви-
готовленим переважно за кордоном. Сама ж еволюція оркестрових духових 
інструментів від діатонічних до хроматичних та набуття ними сучасного ви-
гляду характеризує ХІХ століття як важливий етап технічного прогресу в 
галузі оркестрового інструментарію, досягненнями якого послуговується й 
нинішня музична культура.

17 Весь Киев: Адрессная и справочная книга на 1902 г. — С.  481; Весь Киев: 
Адрессная и справочная книга на 1909 г. — С. 947.

18 Весь Киев: Адрессная и справочная книга на 1909 г. — С. 947.
19 Нині — бульвар Тараса Шевченка в Києві.
20 Весь Киев: Адрессная и справочная книга на 1908 г. — С. 61.

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

468

ОПЕРНА ТВОРЧІСТЬ

Мистецтво XIX століття, особливо його другої половини, знаменне ста-
новленням і розвитком різних (переважно східноєвропейських) національ-
них оперних шкіл. Цей процес відбувався в річищі загального розвитку 
культури й був спричинений боротьбою народів за національну й державну 
незалежність. У галузі музики це проявилося передусім у масштабних жан-
рах — симфонії та опері, покликаних віддзеркалити епоху та провідні худож-
ні тенденції професійної творчості.

У кожній країні поява й розвиток опери були зумовлені загальними 
історико-культурними закономірностями та специфічними особливостями 
національного мистецтва. В Україні об’єктивні умови для її виникнення, а 
тим більше розвитку, були вкрай несприятливими. Опері, як і всій українській 
культурі, доводилося прокладати шлях в умовах жорстких утисків із боку ці-
сарського й царського урядів, відсутності стаціонарних національних оперних 
театрів і масового відтоку національних кадрів до імперських столиць. 

Майже до кінця 1860-х pоків оперний репертуар в Україні обмежувався іно-
земними, переважно італійськими творами, презентованими також іноземни-
ми (насамперед італійськими) трупами. Зокрема, збереглися відомості про дві 
опери — «Il gentiluomo alla campagna» («Дворяни в сільському побутуванні»), 
текст і музику якої написав артист італійської трупи Л. Замбоні співак Ненчі-
ні, та «I Pretendenti» («Наречені»), імовірно, того самого автора, — поставлені 
1806 року приватним театром «Новий Рим» польського графа й російського 
сенатора Ю.-А. Іллінського в містечку Романові Волинської губернії.

З відкриттям 1867 pоку в Києві Російської опери слухачі отримали можли-
вість ознайомитися з творами О. Верстовського, М. Глинки, згодом — П. Чай-
ковського. Проте дирекція театру основну увагу спрямовувала насамперед 
на італійську оперу або ж на «перекладну нісенітницю», як назвав В. Чечотт1 
стилізації під італійську музику, здійснені Б. Фітингофом-Шелем, Л. Малаш-
кіним, М. Сантісом, К. Юр’євичем та ін. Це було зумовлено тим, що в той час 
музичними керівниками російських театрів здебільшого були іноземці, які 
не знали ні історії країни, ні її культури, ні навіть російської мови (не кажучи 
вже про українську). Лише наприкінці 1880-х pоків y Києві, Харкові та Одесі 

1 Чечотт В. А. Двадцатипятилетие Киевской русской оперы. (1867—1892). — 
К., 1893. — С. 17.
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утворилися самостійні російські трупи, у репертуарі яких були російські опе-
ри «Майська ніч» і «Снігуронька» М. Римського-Корсакова, «Іван Сусанін» 
та «Руслан і Людмила» М. Глинки, «Євгеній Онегін», «Мазепа» та «Пікова 
дама» П. Чайковського, «Князь Ігор» О. Бородіна, «Хованщина» М. Мусорг-
ського та ін. 1897 року в Москві на першому Всеросійському з’їзді сценіч-
них діячів композитор і диригент, українець із походження П. Щуровський 
закликав «дружніми зусиллями скинути зі своїх рамен увесь цей іноземний 
елемент», аби можна було «думати про розвиток рідного мистецтва і про 
самовдосконалення»2.

Розвиток української музики, зокрема опери, ускладнювався тим, що 
талановита, музично обдарована молодь не могла отримати належної про-
фесійної підготовки (лише декому вдавалося дістатися до європейських чи 
російських столиць і навчатися в тамтешніх музичних закладах). Оскільки 
Наддніпрянська Україна входила до складу Російської імперії, природно, що 
вона (молодь) згодом включалася в процес розбудови російської музичної 
культури й поповнювала саме російські музичні заклади. Упродовж XIX ст. 
між оперними театрами України й Росії відбувався постійний обмін виконав-
ськими силами. Міцнішали творчі взаємини українських і російських компо-
зиторів: С. Гулака-Артемовського й М. Глинки, П. Сокальського й О. Дарго-
мижського, М. Лисенка й М. Римського-Корсакова та композиторів «Могучої 
кучки» й т. ін. Виникнення українських творів оперного жанру (як і в «куч-
кістів») зумовлював інтерес митців до героїчного минулого народу, його 
побуту і звичаїв. Оперу «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського 
було поставлено на сцені Маріїнського театру в Санкт-Петербурзі (до речі, 
К. Лядов допомагав авторові оркеструвати твір). За свідченням П. Сокаль-
ського, свою оперу «Облога Дубна» він почав писати завдяки підтримці 
О. Даргомижського. У спробі поставити цю оперу в Москві діяльну участь 
узяв М. Іполитов-Іванов, який її відредагував. Український композитор і ди-
ригент П. Щуровський, який у 1880-х pоках був капельмейстером імператор-
ських московських театрів, перебував у дружніх стосунках із П. Чайковським 
і драматургом О. Островським.

Відомо, що сцени тодішніх оперних театрів фактично були закриті для 
українських композиторів, тому перші постановки своїх опер вони здійсню-
вали на підмостках драматичного театру. Саме драматичні трупи ознайомили 
слухачів із новоствореними операми — «Різдвяна ніч», «Утоплена» М. Лисен-
ка, «Катерина» М. Аркаса та ін. Характерною особливістю українського дра-
матичного театру впродовж його розвитку був яскраво виражений музичний 
елемент. Музика там завжди була дієвим чинником сценічного розвитку. Не 
випадково початкову форму української опери М. Лисенко вбачав ще у вер-
тепній виставі, а найпопулярнішим театральним жанром XIX ст. тривалий час 
була опера-водевіль. Здебільшого українські композитори, які писали опе-
ри, були також авторами численних водевілів і музики до драматичних п’єс, 
а протягом 80—90-х pоків ХІХ ст. в театральній літературі з’явилися твори 

2 Докладніше див.: Музыкальное дело: На первом Всероссийском съезде сцени-
ческих деятелей // Русская Музыкальная Газета. — 1897. — № 7—8. — С. 977. [Тут і 
далі переклад із російської І. Сікорської. — Ред.]
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з підзаголовками «народна опера», «драма зі співами й танцями». Діяльність 
корифеїв українського театру — М. Кропивницького, а особливо М. Стариць-
кого, — була нерозривною з творчістю класика української опери М. Лисенка. 
Спільно творячи українську театральну культуру, видатні митці дали яскраві 
взірці органічного синтезу драми й музики.

Уже завдяки першим своїм зразкам, що почали з’являтися в XIX ст., 
українська опера прямувала шляхом подолання водевільної розважальнос-
ті, поверхового мелодраматизму. Адже театральні трупи з їх орієнтацією на 
побутову драму, комедію не завжди спроможні були порушити важливі со-
ціальні проблеми — давалися взнаки цензурні розпорядження, що не дозво-
ляли українським драматургам виходити за межі побутової тематики. Було 
заборонено, зокрема, твори про героїчну боротьбу українського народу про-
ти поневолювачів. По суті, лише в кінці 1890-х pоків, коли тиск театральної 
цензури дещо послабився, з’явились історико-героїчні драми М. Стариць-
кого («Богдан Хмельницький», «Оборона Буші», «Маруся Богуславка»), 
І. Карпенка-Карого («Сава Чалий», «Лиха іскра поле спалить і сама щезне»). 
Перші оперні твори українських композиторів стали носіями патріотичних 
волелюбних ідей («Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, «Об-
лога Дубна» П. Сокальського, «Гаркуша» М. Лисенка). Увага до героїчної іс-
торії свого народу зумовила розвиток історико-героїчного жанру в оперній 
творчості, вершиною якого став «Тарас Бульба» М. Лисенка3.

Інтерес до відтворення життя народу — його побуту, звичаїв, психології 
людей — спричинив поширення різновидів народно-побутової опери. У твор-
чості українських митців майже не траплялося зразків «чистого» жанру — за-
лежно від обраного сюжету й теми відбувалося поєднання різних жанрових 
ознак. Але провідною була лірична тема — магістральна художньо-естетична 
засада української опери. Звідси й жанрове визначення творів — лірико-
комічна опера («Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, «Різдвяна 
ніч» М. Лисенка), лірико-фантастична («Утоплена» М. Лисенка, «Майська 
ніч» П. Сокальського), народно-побутова («Катерина» М. Аркаса). В україн-
ській музиці XIX ст. є також зразки опери-казки (усі дитячі опери М. Лисен-
ка) та опери-сатири («Андращіада» М. Лисенка).

Одна з найважливіших прикмет української опери полягає в тому, що її 
музична мова, образно-тематичні характеристики, особливості драматургії 
формувалися на фольклорних засадах. Поряд із використанням автентичних 
зразків оперні композитори створювали власні мелодії, близькі до народних 
пісенно-романсових джерел, застосовували інструментально-танцювальні 
ритмоінтонації. Нерідко саме з опери починала своє життя популярна пісня. 
Так сталося, наприклад, з аріями «Місяцю ясний», «Ой казала мені мати», 
«Чорна хмара з-за діброви» із «Запорожця за Дунаєм», що вже в 1870-х pоках 
стали улюбленими в народі піснями.

Через жанр пісні композитори найчастіше розкривали оперні образи, че-
рез неї реалізовували типово оперні форми (арія, каватина, серенада). В укра-
їнській опері, як і в усьому музичному мистецтві XIX ст., виразно проявилися 
романтичні тенденції. Розвиток їх відбувався на національному ґрунті. В опері 

3 Докладніше див.: Архімович Л. Українська класична опера. — K., 1957. — С. 38.
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це відбилося передусім на виборі сюжетів. Композитори зверталися до ге-
роїчних сторінок минулого свого народу, до народних казок і легенд, літе-
ратурних творів, прагнучи відтворити внутрішні переживання й почуття, 
драматичні конфлікти, небуденні образи. Романтичне перепліталося з гли-
боким знанням народної психології (ця риса також була притаманна творам 
художників-передвижників і композиторів «Могучої кучки»). Характери ге-
роїв і середовище набули в оперних творах яскравого національного забарв-
лення. Романтично-фольклорне начало проявилося в «Утопленій», «Різд-
вяній ночі», «Зимі і Весні» М. Лисенка, «Купалі» А. Вахнянина. До того ж 
у кожному творі народно-музичні мотиви відзначаються розмаїттям. Так, у 
«Купалі» А. Вахнянина мальовничі картини побуту, природи відтворено че-
рез своєрідність галицького фольклору, у «Різдвяній ночі» М. Лисенка — че-
рез пісні календарно-обрядового циклу.

У романтичному ключі розкривали композитори й історико-героїчну те-
матику українського національно-визвольного спрямування. Першою такою 
спробою була опера П. Сокальського «Мазепа», лібрето якої композитор 
створив за поемою О. Пушкіна «Полтава»4. П. Сокальський був одним із пер-
ших авторів української історичної опери. Історична тематика в оперній твор-
чості українських композиторів тісно пов’язана з патріотичними й морально-
етичними проблемами. Усі твори цієї тематики порушують ідею патріотизму, 
вірності Батьківщині. Значною мірою цьому сприяли літературні джерела, до 
яких зверталися композитори. Так, у «Мазепі», розкриваючи особисту дра-
му Марії (Мотрі Кочубеївни), П. Сокальський акцентував важливу ідею — 
обов’язок перед Україною, перед народом вищий, ніж особисті почуття. По-
казово, що композитор значну увагу приділив хоровим сценам. Хоч їх мало, 
і виконують вони лише ілюстративну функцію, через них П. Сокальський 
прагнув показати образ народу. Це свідчило про художньо-естетичну пози-
цію молодого митця, який прямував шляхом народництва.

І все ж «Мазепу» П. Сокальського можна вважати лише спробою напи-
сання художньо повноцінного оперного твору. Авторові бракувало не тільки 
композиторської майстерності, драматургічної вправності. Він не зумів подо-
лати стильових стереотипів — твір є сумішшю здебільшого зовнішніх ознак 
італійської опери й мелодраматичного романсу. Тоді як українська опера 
могла виникнути лише як творче, органічне осмислення надбань світової та 
вітчизняної оперної культури на національній основі. Переслідування імпер-
ською владою українців за найменші натяки на відновлення власної держав-
ності змушувала українських митців шукати актуальні сюжети з далекими чи 
близькими історичними паралелями.

4 П. Сокальський оперу «Мазепа» почав писати в 1857 pоці, перебуваючи в США, 
а закінчив її після повернення в Україну — у 1859. Автограф опери на чотири дії 
зберігається в ІР НБУВ (І, 38 833). На межі 1870—1880-х років за тією самою по-
емою О. Пушкіна написав оперу П. Чайковський. За трагедією Ю. Словацького опе-
ру «Мазепа» на п’ять актів створив 1855 року польський композитор А. Мюнхгаймер 
(поставлено 1 травня 1890 року). Існує також опера «Мазепа» іспанського компози-
тора Ф. Педреля (поставлено 1881 року в Мадриді), що стала першою національною 
оперою Іспанії. 1858 року балет «Мазепа» написав польський композитор Т. Шелі-
ґовський, який народився в Києві.
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Опера «Запорожець за Ду-
наєм» (1860—1862) С. Гулака-
Артемовського5 — яскравий зразок 
твору, написаного яскравою націо-
нальною музичною мовою. Автором 
лібрето був відомий український істо-
рик, знавець козаччини М. Костома-
ров. Водночас тексти вокальних но-
мерів і прозових фрагментів написав 
сам С. Гулак-Артемовський6, а редак-
цію віршів здійснив знайомий компо-
зитора літератор В. Сікевич7. В основу 
сюжету покладено реальні історичні 
події — повернення до України час-
тини козацького війська із Задунай-
ської Січі після закінчення російсько-
турецької війни 1828—1829 років8. 
Сюжетну лінію опери подано згідно з 
традиціями романтичного мистецтва 
середини XIX ст. — кохання юнака й 
дівчини на чужині, мрія повернутися 
в рідну Україну та домовленість про 
таємну втечу (характерний романтич-

ний прийом). Історичне тло дало можливість авторам відобра зити волелюбні 
прагнення українського народу, його патріотизм.

Сила опери — у її майстерному змалюванні побуту і звичаїв українців 
на чужині, у патріотичній темі, що стала основною та наповнила твір ідей-
ним смислом: особисті почуття нероздільні з відданістю Україні. С. Гулак-
Артемовський уперше вивів на велику оперну сцену представників свого 
народу, показавши їх із особливою любов’ю і теплотою. Аналогічні сюжетні 
колізії та трактування образів були дуже поширеними в тогочасній оперній 
літературі. На традиційності подібних мотивів для так званих «турецьких» 
опер наголошували музикознавці Д. Ревуцький і З. Лисько, відзначаючи по-
дібності у «Звільненій рабині» Н. Йомеллі (1768), «Султані, чи випадку в се-
ралі» Бікерстаффа (1769), «Адельгейді фон Вельтхем» Х.-Г. Неєфе (1780). 

5 Перша постановка опери відбулася в Санкт-Петербурзі в Маріїнському театрі 
14 квітня 1863 року під керівництвом К. Лядова. Виконавцями були: С. Артемов-
ський (Карась), Е. Лілеєва (Одарка), Д. Леонова (Оксана), П. Дюжиков (Андрій), 
О. Живов (Селіх-ага), В. Матвєєв (Ібрагім-Алі).

6 Кауфман Л. С. Гулак-Артемовський. — К., 1962. — С. 107.
7 Сикевич В. Былые встречи // Исторический вестник. — 1893. — Т. LII. — С. 111.
8 За Адріанопольським мирним договором 1829 року всі російські піддані, зо-

крема й запорожці, які залишилися на турецькій території після виходу основної їх 
частини під проводом кошового отамана Йосипа Гладкого, мали право повернутися 
в Україну. Однак на догоду певним політичним колам (через нещодавню російсько-
турецьку війну) у фіналі опери очікувану волю підлеглим українцям дарував ту-
рецький султан, образ якого було явно ідеалізовано.

С. Гулак-Артемовський
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Думка про наслідувальний ха-
рактер «Запорожця за Дунаєм» 
неодноразово поставала впродовж 
тривалого сценічного життя твору. 
З одного боку, сучасники закидали 
С. Гулакові-Артемовському «ком-
пілятивність» музики, «складеної із 
загальновідомих мотивів малорусь-
ких пісень»9. Натомість московські 
критики П. Ільїн і М. Раппопорт на-
голошували на «сильному впливові 
італійського елементу», зокрема, 
«запозиченого з опери «Любовний 
напій» Ґ. Доніцетті»10. Насправді 
ж найбільше сюжетна канва твору 
нагадує «Викрадення із сералю» 
В.-А. Моцарта (закохана пара на чу-
жині, мрія повернутися на Батьків-
щину, невдала втеча, помилування 
від влади). Історик театру Д. Анто-
нович називав «Запорожця» пере-
робкою цього твору: «Деякі мелодії 
часто співають українські аматори 
співу, не підозрюючи, що виконують музику Моцарта»11. Таку саму пози-
цію відстоював і З. Лисько12. На численні збіги вказував також Д. Ревуць-
кий13. При незаперечній подібності багатьох моментів в обох творах така 
сувора оцінка була явним перебільшенням, зважаючи на ту виняткову роль, 
що судилося відіграти саме «Запорожцеві» в історії української музичної 
культури. Не можна не погодитись із заувагами зазначених авторів про по-
дібність «Запорожця» також до італійських опер. Так, З. Лисько писав про 
«загальноіталійський характер музики “Запорожця”»14. «Весь стиль італій-
ських композиторів з їх мелодикою (тільки без колоратур), ритмікою та 
гармоніями відобразився в “Запорожці”» — наголошував і Д. Ревуцький15. 
«Невмируща фабульна будова й спосіб характеристик йдуть від італій-

9 Сикевич В. Былые встречи. — С. 112.
10 Театральные афиши и антракт. — 1864. — № 172. — С. 3; Раппопорт М. Теа-

тральная летопись // Сын Отечества. — 1863. — № 94. — С. 722, 723.
11 Антонович Д. Триста років українського театру. — Прага, 1925. — С. 116.
12 Лисько З. С. Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» та його відно-

шення до Моцартового «Уведення із сералю» // Науковий збірник. — Прага, 1929. — 
Т. 1. — С. 115—135.

13 Ревуцкий Д. С. С. Артемовский-Гулак и его опера «Запорожец за Дунаем». — 
К., 1936. — С. 21—23.

14 Лисько З. С. С. Артемовський-Гулак. Запорожець за Дунаєм. — Прага, 1926. — 
С. 14.

15 Ревуцкий Д. С. С. Артемовский-Гулак и его опера «Запорожец за Дунаем». — 
С. 24.

Обкладинка клавіру опери «Запорожець 
за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського 
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ської комедії», — читаємо в М. Рильського16. Звісно, раціональне зерно в 
цих думках є, однак варто пам’ятати про загальновизнану нині спорідне-
ність української та італійської мовної інтонації та мелодики. Адже недар-
ма З. Лисько відзначав близькість дуету Оксани й Андрія та української 
народної пісні «Лугом іду, коня веду». А Д. Ревуцький розширив перелік 
інтонаційної спорідненості — хору «Ой збирайтесь працювати» та відомої 
бурсацької колядки «Ой видить Бог»; арії Одарки «Ой казала мені мати» 
та народної пісні «Зелененький барвіночку» й т. ін. Він же зазначав, що 
«всі ці пісні цілковито вкладаються в стиль італійської європейської мело-
дики того часу»17.

Драматургію «Запорожця» побудовано на поєднанні трьох планів: лірич-
ного (його репрезентанти — Оксана й Андрій — не відокремлюють особис-
того щастя від надії повернутися в Україну), побутового (Одарка й Карась 
уособлюють гумор і винахідливість українського народу й також не бачать 
сенсу життя без рідної землі). Третій план — узагальнений образ народу, роз-
критий у танцях і хорах, — є втіленням туги за рідним краєм. «Східні» обра-
зи — Султан і його оточення — змальовані досить умовно. Їх орієнталізм ще 
більш загальний, умовний, ніж у подібних сценах із російських опер М. Глин-
ки, О. Бородіна, М. Римського-Корсакова, а їхня роль в опері — другорядна. 
Отже, усі три лінії об’єднано загальною ідеєю — відданість Батьківщині, па-
тріотизм, носіями якого є всі головні герої опери. 

Основні образи «Запорожця» — традиційні для українського театру. 
Так, правитоки музичного вирішення образів Карася й Одарки — народні 
жартівливі діалогічні пісні, комічні інтермедії. Герої, подібні до Оксани й 
Андрія, є майже в усіх драматичних п’єсах українського театру. Важливо 
зазначити, що в них (у п’єсах, як, до речі, й у вертепній драмі) патріотичний 
струмінь був дуже сильний. Однак С. Гулак-Артемовський значно розши-
рив межі побутової комічної п’єси з музикою. Музичні номери опери — ан-
самблі, сцени, арії — є розгорненими характеристиками героїв і водночас 
вузловими моментами розвитку дії. Музична мова твору справді будувала-
ся на національних фольклорних засадах, проте елементи народної творчос-
ті було переосмислено й утілено в розвинених оперних формах — у такий 
спосіб утворився сплав національних традицій із набутками європейської 
оперної культури. 

Для кожної групи персонажів С. Гулак-Артемовський підібрав відповід-
ну інтонаційну сферу, індивідуальні засоби виразності. Хоча було б пере-
більшенням стверджувати наявність в опері системи лейтмотивів, однак на 
окремі її елементи все ж варто наголосити. Так, для змалювання комічної 
пари — Одарки й Карася — композитор використав прийоми, що склалися в 
італійській опері-буф, а також трапляюються в українських народних піснях. 
Найяскравіше розкриваються ці образи в моменти їх зіткнень — у дуетах із 
першої та третьої дій. 

16 Рильський М. Семен Гулак-Артемовський // Рильський М. Зібрання творів: 
У 20 т. — К., 1986. — Т. 15. — С. 317.

17 Ревуцкий Д. С. С. Артемовский-Гулак и его опера «Запорожец за Дунаем». — 
С. 25.
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Своїм динамічним розвитком, темпоритмом, амплітудою зміни емоційних 
станів саме вони є «конденсатами» комічної лінії в опері. Проте якщо дует 
«Відкіля це ти узявся» (перша дія) — кульмінація акту, то дует «На туркенях 
оженюся» (третя дія), що ніби віддзеркалює, симетрично врівноважує пер-
ший, хоч і служить «місцевою» комічною кульмінацією, є останнім «перепо-
чинком» перед подальшими драматичними подіями (невдала втеча закоха-
них). За структурою — три розділи, що виконують функції зав’язки [поява 
на сцені Карася після тривалої відсутності вдома (перша дія) і в турецько-
му вбранні (третя дія)], розвитку дії (нарікання Одарки на долю), кульмі-
нації (сварка) та розв’язки (спроба Карася втекти), — дуети наближаються 
до наскрізної розгорненої сцени. Інтонації вокальних партій максимально 
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наближені до мовних і водночас передають мінливий емоційний стан геро-
їв (зокрема Одарки). У дуеті з першої дії головує Одарка, натомість Карась 
їй підкоряється, переймає (що правда, дещо пом’якшено) деякі звороти з її 
партії. Так, початкова тема дуету — не що інше, як мотив із попередньої піс-
ні Карася. Завдяки зміні ритму (4/4 замість 2/4), уповільненню руху (чвертні 
тривалості замість восьмих і шістнадцятих) танцювальні інтонації перетво-
рюються на гнівні репліки дружини. Збіги смислових логічних акцентів зі 
звуковисотними дозволили виділити в «мові» Одарки головні за значенням 
слова: «відкіля», «досі» тощо. Багаторазовий повтор фраз віддзеркалює норов 
героїні. У відповідях Карася, побудованих на тих самих інтонаціях, висхідну 
кварту замінено низхідним рухом на тонічний тризвук — так Іван Карась ви-
правдовується перед дружиною. На більш плавні, заокруглені фрази Одарки 
«Чи це ж випив» Карась відповідає комічною скоромовкою:

Окремо всі ці прийоми — дует баса й сопрано, побудовані на кшталт скоро-
мовки, повтори фраз, рецитація на одному звукові — притаманні італійській 
комічній опері. Проте в комплексі та ще й завдяки майстерному викорис-
танню специфіки української мови створено яскравий зразок національної 
музики.

У наступному дуеті ролі героїв змінено: Карась, побувавши в гостях у 
Султана, стає впевненішим — його бойовий дух передано оркестровим всту-
пом, де композитор використав трубні сигнали, рух по звуках тризвуку, ди-
наміку f, у зв’язку з чим вокальна партія набула активності й напористості 
(пунктирний ритм, висхідний напрям мелодії, октавний стрибок, E-dur). На-
томість метушливі репліки Одарки свідчать про її розгубленість (скоромов-
ка, короткі фрази у вузькому інтервальному діапазоні), хоча вони базують-
ся на «мові» Карася (тепер Одарка переймає його інтонації). Обидва дуети 
(перший розділ) побудовано за принципом діалогічної народної пісні (АВ А—В). 
Другий розділ в обох випадках є іронічною стилізацією народних голосінь. 
Пісня Одарки «Ти гуляєш» близька народній «Та нема гірш нікому»:
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Так, зміна тональності (с-moll→cis-moll), уповільнення руху (meno mosso), 
зміна скоромовки короткими заокругленими мотивами-стогонами, оспіву-
вання тоніки, форшлаґи-схлипування тощо майстерно відтворюють народ-
ні пісні-жалі (але аналоги їх знаходимо і в італійському lamento). Одначе 
Карась, який звик до подібних сцен, зберігає спокій: його «бубоніння» на 
одному звукові й коротенькі репліки-відповіді лише підсилюють комічний 
ефект. Третій розділ в обох дуетах — кульмінація — апогей сварки, де на-
пруга пристрастей зростає [темп Vivace, високий регістр у партії Одарки, 
стрибки на септиму, стрімкий висхідний рух — усе це засоби з арсеналу 
арій-помсти й дуетів-поєдинків, як і одночасна скоромовка героїв (безпе-
рервний рух мелодії шістнадцятими, контраст регістрів, підсилення ролі 
артикуляції]. Зауважмо, що репліку Одарки «Щоб тебе нечистий взяв» у 
модифікованому вигляді повторено в каватині Карася «Тепер я турок, не ко-
зак» як своєрідну помсту дружині:

У такий спосіб утворено комедійну смислову арку. Цікаво, що сварку героїв 
у першому дуеті («Постривай же, мій козаче!») побудовано на танцювальній 
козачковій темі, що, безперечно, також посилює ефект комізму:

Якщо дуети комічної пари — рушії дії, то сольні виступи — музичні харак-
теристики героїв, музичні портрети. Так, уже перші акорди вихідної арії-пісні 
Карася «Ой щось дуже загулявся» ніби змальовують постать запорожця, його 
поважну статуру. Водночас мелодія (її окремі звороти нагадують жартівливі 
пісні «Грицю, Грицю, до роботи» та «Зажурилась попадя»), що ніби «туп-
цює» на місці (неначе Карась через силу намагається втримати рівновагу), 
та козачковий ритм, що панує в партії, підкреслюють козацьку вдачу цього 
героя — відчайдушність, завзяття. 
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Каватина Карася продовжує його характеристику:

Тут спостерігаємо іронічну стилізацію «східної» музики — імітація звучання 
інструментів турецького оркестру (флейта й барабан в оркестровому вступі), 
кварто-квінтові вигуки-стрибки мелодії, що відображують войовничий запал Івана 
Карася. Доповнюють картину паузи посеред слів, трелі на верхньому ввідному тоні, 
вигуки флейт у супроводі. Історична козацька пісня «Ой летів орел через море», 
яку співає Карась, збагачує його образ — тепер це патріот, козацький ватажок. 

Сольні номери Одарки також сприяють розкриттю багатогранності її об-
разу. Якщо пісню без слів, як і середні розділи дуетів, вирішено в дусі на-
родних плачів (використано двічі гармонічний мінор, IV підвищений щабель, 
збільшену секунду), то пісня «Ой казала мені мати»:
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розкриває інші риси Одарки — жіночність, мрійливість, водночас — лукавство, 
пустотливість (плавна мелодія заспіву з низхідним поступовим рухом 
близька до народних ліричних пісень, натомість приспів «Ой, мамо...» — 
танцювальний, із характерним для козачка октавним низхідним стрибком 
на домінанту й подальшим розв’язанням у тоніку через нижній ввідний 
тон). Цього разу тугу й нарікання на долю змінюють приємні спогади про 
молодість, що припиняються з появою Карася. 

У взаєминах Оксани й Андрія панує глибоке ніжне почуття, тому їм при-
таманна інша музична мова. Інтонаційна сфера цих молодих героїв пов’язана 
з побутовим романсом, популярним в Україні ще у ХVІІІ ст. Лейтритмом 
кохання є вальсовість, що супроводжує всі музичні «висловлювання» пер-
сонажів, «лейтмелодикою» — кантилена (зокрема, пісня Оксани «Ангел 
ночі» — дещо споглядальний поетичний ноктюрн). Застиглі звуки у валторн, 
низхідні пасажі-сплески у дерев’яних інструментів, тріолі у флейт, акорди у 
струнних — усе це в оркестровому вступі передає атмосферу південної ночі. 
Вокальну партію Оксани подано в розвитку: спочатку вона статична (декла-
мація на звукові сі на тлі прозорого акомпанементу) — дівчина немов боїться 
зруйнувати чари застиглої природи; коли ж героїня дає волю почуттям, діа-
пазон мелодії розширюється, вона стає більш яскравою та емоційною. Лірич-
ний портрет Оксани — пісня-арія «Місяцю ясний». М’які заокруглені фрази 
в мелодії, ритм вальсу, мінорний лад допомагають розкрити характер героїні. 
Пасажи арфи в оркестровому вступі й розмірені погойдування акомпанемен-
ту імітують сплески хвиль Дунаю. Так, природа й душа дівчини перебувають 
у гармонічній єдності. Проте всі думки Оксани спрямовані до рідного краю, 
її щастя неможливе без Батьківщини. Дослідниця української опери Л. Ар-
хімович слушно відмічає у зверненні героїні до місяця, зірок, орла, сокола, 
Дунаю аналогії із закликами Ярославни до сил природи18:

18 Архімович Л. Українська класична опера. — С. 133.
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Отже, патріотичну ідею опери втілено й через ліричний план. Дует «Чор-
на хмара з-за діброви», що є органічним продовженням попередньої сцени, 
становить ліричну кульмінацію опери:

Як правило, в українському театрі ліричні герої були пасивними, дещо 
одноплановими в самозаглибленні й захопленні особистими почуттями та 
переживаннями. Оксана й Андрій, на відміну від них, — активні у пориван-
ні до рідного краю, у готовності подолати смертельну небезпеку. Тож, не 
дарма після почергових «висловлювань» закоханих (цей дует, як і поперед-
ні, написано в діалогічній формі АВ А—В). У момент їхнього спільного вступу 
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інтонації стають більш активними, оркестрова лінія дублює вокальну на f, 
музичні фрази відповідають схвильованій мові — усе це створює велику 
емоційну напругу. У середньому розділі дуету мелодія переходить у по-
спішну декламацію. Фрази Андрія стають уривчастими й лаконічними, а в 
оркестрі на тлі тремоло струнних звучить «заклична» тема у валторни соло, 
що інтонаційно нагадує початковий мотив народної пісні «Лугом іду, коня 
веду». Остання арія Андрія з хором «Блаженний день», по суті, є розв’язкою 
дії і водночас кульмінацією патріотичної лінії в опері. Хоча й побудовано її 
в стилі українського романсу, інтонації загалом набувають гімнічного ха-
рактеру — урочиста мелодія, діатоніка, світлий С-dur, поєднання тріолей у 
супроводі з маршовим ритмом у вокальній партії, масивне tutti оркестру ра-
зом із хвилеподібними пасажами струнних — усе це підкреслює піднесено-
урочистий настрій музики:
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У єдиному пориві хор підхоплює й 
повторює тему, яка щойно прозвучала 
в партії Андрія. Хор-молитва став уті-
ленням волелюбних сподівань не лише 
героїв опери «Запорожець за Дунаєм», 
але й усього українського народу.

Хорам в опері відведено важливу 
драматургічну роль, що не обмежується 
функцією своєрідного «етнографічного 
тла». Так, перший хор «Ой збирайтесь 
працювати», що облямовує арію Окса-
ни, узагальнює настрої туги за рідним 
краєм. Пентатонічність, своєрідність 
метроритму наближують його до укра-
їнських веснянок. Д. Ревуцький і Л. Ка-
уфман небезпідставно вбачали подіб-
ність основної теми хору та української 
колядки «Ой видить Бог». Повтор хору 
в другій дії, що сповіщає про повернення 
селян із поля, ніби підтримує, зміцнює 
рішення Карася просити в Султана до-
зволу повернутися на Батьківщину. Хор 
із третьої дії засвідчує спроби компози-
тора індивідуалізувати хорову тканину 
(протиставлення жіночої та чоловічої 

груп). Фінальний хор «Там за тихим, за Дунаєм» — це загальний апофеоз, у якому 
бринить радість близького повернення додому. Дотримуючись законів комічної 
опери, автор «приберіг» великі ансамблі (квартет і квінтет) для фіналу, підсилю-
ючи напругу, готуючи виразну кульмінацію твору:

Афіша першої вистави опери 
«Запорожець за Дунаєм» у Петербурзі
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Залишаючись у межах форми, зберігаючи класичне голосоведення, С. Гулак-
Артемовський усе ж індивідуалізував партії героїв. Так, фрази Андрія та Оксани 
більш наспівні, Одарки — схвильовані, Карася — декламаційні, Імама — підкрес-
лено примітивні. Великий, суто «оперний» фінал, написаний у формі рондо, за-
вершує патріотичну лінію в опері. Рефрен, який заспівує Оксана, інтонаційно 
споріднений із середнім епізодом «Українського танкá». У такий спосіб компо-
зитор підкреслив зв’язок Оксани зі своїм народом. Друга тема фіналу, що зву-
чить у партії Карася, а потім у партії Одарки, має лірико-епічне забарвлення. Її 
заключні такти повторюють кадансовий зворот пісні Андрія.

П’ять українських танців, які утворюють симфонічно-хореографічну сюїту, 
формально пов’язані із сюжетом (свято врожаю), а функціонально підсилюють 
національний колорит опери. Л. Кауфман порівнював їх зі «Слов’янськими 
танцями» А. Дворжака і вважав «скарбницею української народнотанцюваль-
ної музики»19. Танці демонструють інтонаційне багатство й різноманітність. 
У першому — типовому козачку — композитор використав тему хору з влас-
ного вокально-хореографічного дивертисменту «Українське весілля». Про те-
матичні зв’язки другого, дещо жвавішого «Українського танкá», уже мовилося. 
Вступ третього — «Чорноморського козака» — повторює вступ пісні Карася 
«Ой щось дуже загулявся», одначе сам танець легший і рухливіший. Четвер-
тий — «Запорозький козак» — неначе узагальнений музичний портрет запо-
рожця, «то відважного і рішучого, то спритного і дотепного»20, а ще доброго й 
благородного. Останній танець, хоча й має назву «Козачок», насправді є стрім-
ким гопаком, — це кульмінація сюїти. У всіх танцях домінує варіантний метод 
розвитку, притаманний народній танцювальній музиці.

Українським танцям протиставлено «Турецький марш». Його орієнтальний 
характер дуже умовний. Легка мелодія із форшлаґами у скрипок, порожні квінти 
в басах, дріб малого барабана — усе це створює досить барвисту екзотичну музи-
ку. Східний колорит каватини Султана ще більш умовний. Він проявляється хіба 
що в барвистому зіставленні гармоній (D-dur→Des-dur→A-dur→Des-dur) і хро-
матичних ходах у супроводі. Загалом каватина — це данина композитора італій-
ській кантилені, у чому проявилося його глибоке знання вокальних можливостей 
співака й уміння повністю їх розкрити. Л. Архімович слушно зазначала, що «сво-
єю художньою виразною силою каватина належить до кращих, надзвичайно по-
пулярних зразків оперної творчості українських композиторів-класиків»21.

19 Кауфман Л. С. Гулак-Артемовський. — С. 120.
20 Там само. — С. 122.
21 Архімович Л. Українська класична опера. — С. 137.
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Отож, музична драматургія «Запорожця за Дунаєм» перебуває на якісно 
вищому рівні, ніж у спектаклях із музикою, хоча й містить розмовні діало-
ги. Саме тому цей твір по праву вважають першою українською національ-
ною оперою. «Запорожець», увібравши характерні риси західноєвропейської 
комічної опери (зокрема творів В.-А. Моцарта, Дж. Россіні, Ґ. Доніцетті) — 
особ ливості формотворення, деякі драматургічні прийоми, специфіку по-
будови речитативів, схильність до автентичних кадансів тощо, — усе-таки є 
зразком саме української комічної опери. 

Починаючи від «Запорожця» (звісно, й від «малоросійських опер» І. Кот-
ляревського та Г. Квітки-Основ’яненка, у яких цитовано фольклор), україн-
ська опера ХІХ ст. (за винятком «Андращіади» М. Лисенка) розвивалася в 
напрямі фольклоризму. С. Гулак-Артемовський, лише подекуди включивши 
фольклорні зразки, але загалом не вдаючись до прямого цитування, тільки 
відтворюючи засади (куплетну, діалогічну форми, мелодичні звороти, типові 
каданси, ладові й метроритмічні особливості тощо) народної пісні, створив 
оперу, національний характер якої є безсумнівним. Саме тому майже півтора 
століття «Запорожець за Дунаєм» не сходить із театральних сцен і є однією з 
найулюбленіших опер в українському репертуарі.

«Запорожець за Дунаєм» започаткував лірико-комічний жанр в українській 
опері. Жанровий контраст у творі відбувається на засадах оперної драматургії, 
своєрідністю якої є пісенність. Типово оперні вокальні номери — арії, каватини, 
дуети — С. Гулак-Артемовський написав у формі куплетної пісні. У цьому, зо-
крема, виявився синтез усталених форм західноєвропейської опери з традиція-
ми українського музичного театру. Творчі досягнення С. Гулака-Артемовського 
проклали шлях наступним оперним творам українських композиторів22.

Надалі лірико-комічний жанр в українській опері був пов’язаний із музич-
ною інтерпретацією повістей М. Гоголя. Перша спроба передати у вітчизняній 
опері гоголівський сюжет, зокрема «Майської ночі, або Утопленої», належить 
П. Сокальському23. Роботу над оперою він почав 1862 pоку, перебуваючи в 
Санкт-Петербурзі, а закінчив 1876. Композитор сам написав лібрето, долучивши 
до свого твору поетичні тексти Т. Шевченка й Л. Глібова, а також деякі народні 
пісні. Художнє завдання, яке П. Сокальський поставив перед собою, працюючи 
над оперою, він висловив у «Щоденнику»: «Я уважно подивився на народ — сер-
йозно в душу зазирнув. Я хочу відтворити в музиці реальне життя»24.

Композитор тлумачив образи літературних героїв із відчуттям реальності, 
гострих соціальних суперечностей. Закоханого в Галю Левка він прагнув на-
ділити рисами ватажка, який може підняти односельчан на заколот («буянов 
атаман», «зачинщик смуты», як називає Левка його батько). В образі сільського 

22 У часи «пролеткульту» в 1920-х роках у Харкові було здійснено спробу осу-
часнити «Запорожця». По суті, нове лібрето в жанрі викривальної сатиричної ко-
медії написав Остап Вишня: головні герої опери — емігранти в Марокко — грали 
класичного «Запорожця» для тубільців, аби заробити «на хліб». Композитор М. Тіц 
дописав ряд вокальних та інструментальних номерів, використавши теми популяр-
них романсів, народних пісень, модних танців та джазові мотиви.

23 В архіві П. Сокальського в ІР НБУВ (І, 87 921—37 923) зберігається також 
«сценарій» опери «Ніч перед Різдвом», написаний журналістом М. Гоняєвим.

24 ІР НБУВ, I, 87 921—38 384.
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Голови підкреслено передусім зарозумілість, пихатість: «Я здесь первый на 
селе», «предо мною всякий гнется» (перша дія). Конфлікт Левка з батьком має 
соціальний підтекст. Це помітно й у хорі «Ах, ты, воля, волюшка», що лейтмо-
тивом проходить через оперу, а також у репліках хору: «Правит нами, как без-
гласною толпою», «Все мы вольные казаки» (перша дія). Та соціальне звучання 
твору розчиняється в побутових деталях, прикметах водевільного характеру. 
В опері є сцени комічних непорозумінь, переодягань, усілякі штучні ситуації.

П. Сокальський прагнув розмовляти з глядачем зрозумілою музичною мо-
вою. На відміну від «Мазепи», опера «Майська ніч» перейнята національним 
колоритом. Найкращі сторінки твору пов’язані з фольклором або мелодіями, 
створеними на засадах української пісенності. «Майська ніч» — перша націо-
нальна опера без розмовних епізодів із наскрізною музичною композицією.

Особливість музичної драматургії «Майської ночі» — її пісенна основа. 
Наприклад, для зображення гумористичного образу Каленика П. Сокаль-
ський обрав мелодію народної жартівливої пісні «По дорозі рак, рак», для 
Своячки — «Ой гоп, гопака», а парубки співають українську пісню «Ой на горі 
вітер віє». У такому узагальненні образу через жанр проступає характерна 
ознака вітчизняної опери. Ліричних героїв — Галю, закоханого Левка, Утоп -
лену, русалок — змальовано за допомогою української ліричної пісенності, 
а комічних, сатиричних — завдяки стильовим ознакам жартівливих пісень.

Зв’язки опери П. Сокальського з українською побутовою пісенністю оче-
видні. Часто вони проявляються у відвертій ремінісцентності. Так, дует Голо-
ви й Галі з першої дії ґрунтується на основі пісні Виборного «Ой під вишнею, 
під черешнею», а дует Левка й Галі з тієї самої дії близький до мелодії «Сонце 
низенько». Згодом цю ж пісню використав М. Римський-Корсаков в опері 
«Майська ніч» (на той самий сюжет). Фантастика в опері П. Сокальського 
позбавлена традиційного для романтичної опери XIX ст. містичного забарв-
лення, рис потойбічності. Романтичне має у П. Сокальського національне 
звучання. Як і у М. Гоголя, фантастику в опері відтворено передусім через на-
родні перекази, легенди, обрядове дійство. Русалок, особливо саму Панночку, 
опоетизовано засобами народнопісенної лірики. Такою є, наприклад, музика 
арії Утопленої з першої дії «Не жалела меня моя мачеха злая».

Оперні герої П. Сокальського споріднені з трагічними жіночими образа-
ми, оспіваними Т. Шевченком. Не випадково для хору русалок композитор 
використав вірші з поеми «Причинна»:

Ух! Ух!
Солом’яний дух, дух!
Мене мати породила,
Нехрещену положила.

П. Сокальський застосував і характерний для Шевченкової поезії жанр 
дýмки — її співає Левко в третій дії на текст із поеми «Катерина» («Є на світі 
доля»).

Поряд із народними піснями, віршами Т. Шевченка й Л. Глібова в лібрето 
потрапили невдалі, часто мелодраматичні тексти, скажімо, в арії Левка 
«Разбиты надежды рукою отца» (перша дія). Певною мірою це можна пояснити 
поширенням у тогочасному музичному побуті романсової салонної лірики, 
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вплив якої в опері П. Сокальського досить відчутний. Не завжди композиторові 
вдавалося надати музичним характеристикам яскравої індивідуальності. 
Є в опері й серйозні драматургічні вади — вона позбавлена цілісності, надто 
здрібнена в ній сценічна дія, вона переобтяжена зайвими епізодами, повторами. 
Недоліки «Майської ночі» зумовлені природними труднощами, яких зазнали 
українські композитори на шляху оволодіння оперними формами. Заслуга 
П. Сокальського — у прагненні створити справді національну оперу, яка б 
змогла протистояти примітивним наслідуванням іноземній опері на зразок 
«Антоніо Фоскаріні» (1863) одеського композитора Катакузеноса або «Ма-
зепи» Б. Фітингофа-Шеля (лібрето Г. Кугушева), що була поставлена 1859 року 
в Санкт-Петербурзі, 1886 — у Москві, а 1879 — у Києві.

Першою українською спробою в жанрі опери-сатири стала «Андращіада» — 
перша закінчена опера М. Лисенка (зима 1866—1867 років). Цей музичний 
памфлет написано на злобу дня — у відповідь на випуск календаря 
«Друг народа» групою вчителів Киіївської гімназії під керівництвом 
директора Андріяшева. Проповідуючи ідеї вірнопідданства, вихваляючи 
самодержавство, автори календаря сподівалися на велику винагороду. Проте 
численні помилки й недоладності, якими він ряснів, спричинили скандал, 
і замість нагород і почестей видавці-невдахи отримали догану. Цю реальну 
подію, а заразом і царську політику національного поневолення, вирішив 
висміяти М. Лисенко з групою однодумців. Сатиричний текст, написаний 
М. Старицьким і М. Драгомановим, засуджував підлабузництво, плазування 
перед високопосадовцями, прагнення вислужитися. 

«Андращіаду» було написано у формі студентського «капусника» — тобто 
як компіляцію різних музичних фрагментів із жартівливим текстом. Така 
музична драматургія нагадувала італійські опери-pasticho. У той час подібні 
твори були досить поширеними, проте, як правило, вони не відігравали 
суттєвої ролі в культурному житті, а лише розважали публіку. «Андращіада» 
ж стала широковідомою в середовищі передової української інтелігенції25.

Композитор відбирав музичні фрагменти для «Андращіади», послуго-
вуючись принципом упізнаваності й популярності музики, апелюючи до 
асоціативної пам’яті слухачів, і цей прийом став провідним в опері. Як 
«будівельний матеріал» М. Лисенко використав фрагменти з популярних 
італійських опер (тогочасна преса засвідчує, що найпоширенішими в 
репертуарі італійської опери в Києві були опери Дж. Верді «Травіата», 
«Трубадур» та інші), опер М. Глинки, відомих російських романсів тощо. Саме 
широка обізнаність із цією музикою, за авторським задумом, мала підсилити 
комічний ефект. Адже провідний стилістичний прийом «Андращіади» — 
пародія — передбачав, що її об’єкт мав бути відомим, «усталеним» у 

25 Опера складалася з тринадцяти номерів, об’єднаних у три картини: перша й 
третя — в оселі Андріяшева, друга — у приймальні князя Шихматова. Твір було ви-
конано у сестер Ліндфорс, у Старицьких, Драгоманових. Співали: М. Старицький 
(Андріяшев), О. Русов і М. Орлов (Радкевич), О. Лисенко й Н. Булах (Степанида). 
Як згадувала Олена Пчілка, у компанії часто бував В. Юзефович, який, знаючи «Ан-
дращіаду» напам’ять, якось проспівав її в аристократичних салонах на Липках. Це ді-
йшло до Андріяшева та його куратора — тодішнього заступника (товариша) міністра 
освіти. Унаслідок скандалу М. Драгоманов змушений був емігрувати за кордон.
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свідомості — бо «не спрацює» сам механізм пародії, що ґрунтується на різкому 
контрасті між об’єктом і його «криводзеркальним відображенням»26. 

Оскільки текст в «Андращіаді» був провідним, то музика мала відповідати 
необхідному емоційному настрою — передавати радість, хвилювання, печаль, 
гнів, розчарування тощо. Комічний ефект було створено шляхом пародіюван-
ня «серйозної» музики. Музичний супровід до сатиричного тексту М. Лисенко 
добирав за емоційною чи ситуаційною тотожністю/протилежністю. Особливо 
це характерно для змалювання портретів учителів гімназії, що підтверджує 
стилістична еклектика. Так, хор голодних вчителів «Ах какое наказанье» 
взято з першої дії опери Дж. Верді «Ернані», де повсталі гірники п’ють і 
їдять. Музику сцени чаювання запозичено зі сцени гри в банк із другої дії 
«Травіати» Дж. Верді. Занепокоєння «Мы дрожим, как листы!» передано 
фрагментом із тріо «Ах не мне бедному» із «Життя за царя» М. Глинки, а сум 
із приводу провалу календаря — уривком із хору дівчат «Ах, подруженьки, 
как грустно» з «Аскольдової могили» О. Верстовського, розчарування від 
нездійснених мрій — циганським романсом «Люди добрые, внемлите печали 
сердца моего», скорботу за втраченим — музикою хору за сценою «Miserere» 
з четвертої дії «Трубадура» Дж. Верді, улесливість — хором придворних із 
другої дії тієї самої опери. На матеріалі «Вакханалії» з третьої дії «Роберта-
Диявола» Дж. Мейєрбера побудовано фінальний хор учителів, що звучить 
подібно до арії помсти (пунктирний ритм, агресивний характер мелодії).

За емоційною аналогією було відібрано й музику для змалювання образу 
головного героя — директора Андріяшева. Так, героїчні звороти фрагментів 
з «Ернані», «Травіати» Дж. Верді, «Роберта-Диявола» Дж. Мейєрбера 
(мажорний лад, рух мелодії тризвуками, пунктирний маршовий ритм) 
переважають у першій дії, коли герой сповнений оптимізму з нагоди видання 
календаря. Комізм підсилюється гіперболою — із текстом «Календарь мы 
отослали» його вокальні репліки видаються надміру патетичними, тим паче, 
що супроводжуються «легковажними» форшлаґами:

Подібні за емоційним настроєм дует Андріяшева й Степаниди та його 
першоджерело — весела музика зі сцени бенкету у Віолети з «Травіати», 
а також гнівне аріозо директора «Эй, вы, молчать!» — романтичне аріозо 
помсти графа ді Луни з другої дії «Трубадура»:

М. Лисенко відбирав також музичний матеріал за контрастом — невідпо-
від ністю музичного висловлювання героя і суті, закладеній у першоджерелі. 

26 Малышева Т. Гротеск в русском и советском музыкальном театре первой трети 
ХХ века: Автореф. дисс. … канд. искусствоведения. — М., 1988. — С. 16.
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Принцип невідповідності спрацьовує на кількох рівнях — змістовному (про-
тилежний за змістом щодо оригінального текст), ситуаційному (музичний 
фрагмент звучить в іншому, ніж у першоджерелі, контексті), тембровому 
(застосовано зміну тембру голоса, переінструментування) тощо. Так, прикладом 
емоційної розбіжності є каватина Андріяшева «Этот страшный удар»:

«Трагедійні» ремствування на «несправедливу» долю герой виконує на 
мотив побутової пісні-романсу «За рекой на горе хуторочек стоит». Досить 
комічно сприймається перелік усіх «заслуг» директора протягом чотирьох 
куплетів банально-ідилічної музики. Ефект невідповідності діє і в аріозо Ан-
дріяшева «Это ты, Радкевич гнусный!». Гнівна лайка суперечить розважли-
вій музиці аріозо Жермона з другої дії «Травіати». Мелодія Дж. Верді постає 
зі спрощеним ритмічним рисунком — у такий спосіб підкреслено смислові 
розбіжності. Так, і в партії Степаниди м’які вальсові звороти супроводжують 
репліки «чорта лысого», «болван» тощо:

Вершиною комізму є дует Андріяшева й Радкевича з музикою широковідо-
мого любовного дуету Віолетти й Альфреда з «Травіати», де партію тенора 
залишено без змін, а колоратури сопрано доручено баритону.

Усі персонажі опери — герої сатиричні. Ставлення автора до них — під-
креслено негативне, він не наділяє їх жодною привабливою рисою. Насам-
перед такими постають директор, його дружина, підлабузники-вчителі. Для 
змалювання образу Андріяшева відібрано фрагменти переважно з італій-
ських опер. Навіть у разі тотожності емоційного настрою (щодо першоджере-
ла) музика неначе відображається в «кривому» дзеркалі. Цей комічний при-
йом вжито в «трагедійному» аріозо директора «Попался я в сети», де звучить 
музика арії Віолетти з третьої дії «Травіати»:

На думку авторів, асоціативна пам’ять слухачів мала підсилити комічний 
ефект завдяки колоратурам, що виконувалися в низькому, майже басовому ре-
гістрі. Підкреслювали його й ремствування героя: «Погибли надежды — прощай, 
моя слава, чины и кресты». Ритмічний рисунок вердієвських колоратур поставав 
дуже спрощеним, неначе спотвореним, що також посилювало комедійність.
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Партію дружини Андріяшева змальовано мелодіями «змішаного, росій-
ського й циганського характеру», що були типовими для дилетантської му-
зики початку ХІХ ст.27 Так, її аріозо — це музика романсу О. Варламова «На 
заре ты ее не буди» зі сварливим текстом:  

Типово романсові звороти вчуваються й у репліці «Ах, знаю я, что оборве-
тесь». Тут автори підкреслили деякі риси характеру директорової дружини, зо-
крема скнарість («Да, как же, ждите!») і сварливість («А не я ли говорила»). Для 
змалювання постатей учителів важливою була подібність музики за емоційним 
настроєм. Сповнені надій на винагороду, учителі слідом за Андріяшевим співа-
ли «К князю мы пойдем смелее» на музику фрагмента з першої дії «Роберта-
Диявола» Дж. Мейєрбера. Той самий хор, але в мінорі, звучить після звістки про 
«провал» календаря. Перестрашені, учителі поспішають забратися геть: 

Обнадіяні «авансами» Андріяшева, учителі співали: «Слава Богу! Веселее 
стало в сердце, господа!» на мотив прославного хору з «Ернані» Дж. Верді. 
А підлабузницькі вітання «Господин директор! Поздравляем Вас!» звучали 
на музику хору циганок із фіналу другого акту «Травіати»:

Хоч «Андращіада» й народилася як жарт на злобу дня, їй судилося віді-
грати важливу роль у згуртуванні передової київської інтелігенції, насампе-
ред — у справі її національної самовизначеності.

Опера «Різдвяна ніч» М. Лисенка — один із найяскравіших музично-сценічних 
творів, написаних на сюжет повісті М. Го го ля «Ніч проти Різ д ва» (лібрето 
М. Ста рицького), де «гумор і лірика злилися, як сонячне і місячне світ ло»28. Ось 
як згадує М. Старицький появу пер  ших музично-драма тичних тво рів М. Ли-
сенка: «Зароди лась у 1872 ро ці думка сфор мувати трупу ама то  рів і ставити, в міру 
можливості, спектаклі, як російські, так і українські. Для першого спектаклю ви-
брали “Кружевницю” і “Чорноморський по бит”; останню п’єсу компанія просила 
пе реробити на оперетку; я написав лібрето, а Лисенко — музику [«Чорноморці» 

27 Ревуцький Д. «Андращіада» // Збірник Музею діячів науки та мистецтва Укра-
їни. — К., 1930. — Т. 1. — С. 97; передрук у кн.: Ревуцький Д. Микола Лисенко. Повер-
нення першоджерел. — К., 2003. — С. 66.

28 Рильський М. Т. Передмова // Лисенко M. В. Різдвяна ніч (Клавір). — К., 1953.
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за за значенним твором 
Я. Кухаренка. — Т. Б.]. 
Крім народних пісень 
і хорів, Микола уже 
створює до неї свої 
оригінальні арії, дуети, 
терцети, ансамблі і 
ефектний фінал. На 
третій спектакль бажа-
лось усім поставити 
що-небудь нове, і ми 
з Миколою вирішили 
написати оперу на сю-
жет Гоголя “Ночь под 
Рождество”, назвавши її 
“Різдвяною ніччю”»29. 

М. Лисенко вперше 
звернувся до сюжету 

повісті М. Гоголя ще в 1873 pоці, коли написав оперету «Різдвяна ніч» на дві 
дії для першого музично-драматичного гуртка в Києві30. 

Одразу ж після вистави (у домашніх умовах, на квартирі сестер Ліндфорс) 
було вирішено переробити твір на оперету в чотири дії. Ця редакція включала 
також симфонічні увертюру й антракти. М. Лисенко частково сам оркестрував 
оперу, а також скористався допомогою диригента Київської опери, вихованця 
Петербурзької консерваторії І. Альтані. На початку 1874 року вона прозвучала 
на сцені Київського оперного театру.

Поява нового твору оперного типу викликала широкий резонанс не лише 
в Україні, але й поза її межами. З «Різдвяною ніччю» М. Лисенка, за словами 
рецензента, «не тільки додався новий музичний твір до числа інших, на які 
починає збагачуватися російське мистецтво, але й, що особливо важливо за 
наслідками, виходить на свій новий тип у цьому мистецтві... Великоруська 
народна драма й музика є на півдні Росії природним збудником потреби бачити 
поряд із нею й малоросійську народну драму та музику. Однією з відповідей на 
таку потребу, природним наслідком вистав у Києві “Життя за царя”, “Рогнеди” 
й т. п. є опера Лисенка»31. Автор статті вказав на «різношерсте», поспіхом 

29 Старицкий М. К биорафии Н. В. Лысенка // М. В. Лисенко у спогадах сучас-
ників / Упоряд., передмова та коментар Р. Пилипчука. — К., 2003. — С. 33 [переклад 
О. Лисенка. — І. С.]

30 До повісті М. Гоголя зверталося чимало композиторів, зокрема П. Чайковський, 
який узяв участь у конкурсі, оголошеному в пресі 1873 року, на створення найкращої 
опери на сюжет Гоголевої повісті. Його оперу «Коваль Вакула» (1874; друга редакція за 
назвою «Черевички» — 1885) було поставлено 1887 року у Великому театрі в Москві. 
До того самого конкурсу композитор М. Соловйов написав оперу «Коваль Вакула» 
(1875; поставлено 1880 року музично-драматичним гуртком у Санкт-Петербурзі). Оперу 
бувальщину-колядку «Ніч проти Різдва» створив М. Римський-Корсаков (1894—1895). 
Нездійсненим залишився задум О. Сєрова написати оперу на сюжет Гоголевої повісті, 
П. Щуровський не завершив своєї опери «Коваль Вакула», розпочатої 1873 року.

31 Санкт-Петербургские ведомости. — 1874. — 4 апреля. — № 91.

Учасники першої вистави опери «Різдвяна ніч»
М. Лисенка 

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

491

зроблене оркестрування опери, на необхідність скоротити прозову частину. 
Знаючи, очевидно, думку М. Лисенка, рецензент писав: «Імовірно, сам компо-
зитор дивиться на свою оперу, в сучасному її вигляді, як на чорнову»32.

Справді, з метою подальшого збагачення своїх знань і вдосконалення орке-
стрової техніки М. Лисенко 1874 року виїхав до Санкт-Петербурга й був зара-
хований до тамтешньої консерваторії у клас «спеціального інструментування» 
М. Римського-Корсакова. Російський критик В. Ястребцев зафіксував вислов-
лювання М. Римського-Корсакова, що свідчить про продовження М. Лисенком 
у Санкт-Петербурзі роботи над своєю оперою: «Микола Віталійович певний час 
(недовго, щоправда) навчався в мене, або точніше приносив проглядати в класі 
свою “Різдвяну ніч”. Це було в 1873 році [дата помилкова. М. Лисенко приїхав до 
Санкт-Петербурга восени 1874 року. — Т. Б.]. Я з ним ніколи не сварився»33.

Як зазначав М. Лисенко в листі до О. Огоновського від 18 вересня 
1894 pоку, оперу «Різдвяна ніч» у 1874—1875 pоках було видано в Києві, на-
друковано в Лейпцигу за «підпискою пренумерантів» 1884 року34. Прем’єра 
«Різдвяної ночі» відбулася в Харкові 27 січня 1883 року (у зв’язку з дією Ем-
ського указу твір раніше не міг побачити сцени).

В остаточній редакції Лисенкова «Різдвяна ніч» дістала жанрове визна-
чення як лірико-комічна опера, що цілком випливало з особливостей її дра-
матургії. Розкриття психології дійових осіб здійснено двома шляхами: за до-
помогою побутових і комічних сцен. Автори змогли правдиво передати типи 
сільських людей з їхніми особливостями сприймання навколишньої дійс-
ності, морально-етичними нормами поведінки, взаєминами, а також поезію 
українських традиційних свят. Емоційно-образні характеристики персонажів 
композитор показав через звичаєвий музичний побут села — традиційний ву-
личний спів (хорових гуртів дівчат і хлопців), святочне колядування, хорове 
віншування молодої пари; розкрив настрої смутку, журби або ж радості через 
сольний (ліричний та лірико-романсовий) мелос.

Основна лірична лінія драматургії Вакула — Оксана, переплітаючись 
із жанрово-побутовими епізодами (перша дія), посилюється драма тично-
психоло гіч ними ситуаціями, наприклад, коли Оксана одержує помилкову 
звістку про смерть Вакули (кінець другої дії та сцена Оксани з дівчатами на 
початку четвертої дії). 

Відстороненню конфлікту сприя ють також комічні сцени парубків і дівчат 
із першої дії. Комічній ко лізії в опері відведено майже всю другу дію. Характе-
ристики Чуба, Голови, Дяка, а також Шпортунихи й Ткачихи позначені вираз-
ними індивідуальними рисами.

Друга дії «Різдвяної ночі», при свячена змалюванню комічних героїв, перегу-
кується зі шкільною та вертепою драмами зі специфічною роллю в них інтерме-
дій, мовною стилізацією, гіперболами, ситуаційними ходами тощо.

Заслугою М. Старицького й М. Ли сенка є синтезування прикмет водеві-
лю (ситуацій і характерів) із жанровими рисами, властивими першій україн-

32 Санкт-Петербургские ведомости. — 1874. — 4 апреля. — № 91.
33 Цит. за: Гозенпуд А. Н. В. Лысенко и русская музыкальная культура. — 

M., 1954. — С. 37.
34 Лист М. Лисенка до О. Огоновського від 18 вересня 1894 року //Лисенко М. 

Листи / Упоряд. Р. М. Скорульської. — К., 2004. — С. 233.
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ській комічній опері, зразки якої 
подали І. Котляревський («Москаль-
чарівник»), Г. Квітка-Основ’яненко 
(«Сватання на Гончарівці»). У цьому 
виявилися національно-жанрова спе-
цифіка опери «Різдвяна ніч», тонке 
відчуття композитором і лібретистом 
особливостей художнього стилю по-
вісті М. Гоголя.

М. Лисенко й М. Старицький по-
своєму інтерпретували карикатурну 
постать пузатого Пацюка, який, за 
словами М. Гоголя, був «точно колись 
запорожцем», а тепер вражав Вакулу 
тим, як швидко він розправлявся з га-
лушками й варениками, що стрибали 
йому в рот. Уся третя дія опери є роз-
горненим діалогом-сценою Вакули й 
Пацюка, обуреного тим, що «старши-
на панує і в кріпацтво козаків рабує». 
Старий козак прагне пробудити у Ва-
кули громадянські почуття — «ще й 
поспільство гне свого ж пак брата, а ти 
пнешся до бабів з коханням». Бажання 
лібретиста й композитора створити в 
опері, де вони досить широко змалюва-

ли народне життя, ще й героїчний образ було цілком виправданим. Композитор 
отримав можливість наснажити музику епіко-героїчними інтонаціями й відобра-
зити мотивацію придбання черевичків для Оксани. Адже в Лисенковій опері (на 
відміну, скажімо, від написаної згодом опери М. Римського-Корсакова «Ніч про-
ти Різдва», де феєрична сцена польоту Вакули до Санкт-Петербурга є важливою 
ланкою в сюжеті й драматургії музичного твору) фантастику переведено в реаль-
ний план. Урешті, Пацюк, який мав «черевики від туркені», вирішив підкласти їх 
захмелілому Вакулі. У такий спосіб досвідчена людина просто й дотепно допо-
могла закоханому розв’язати життєво важливу, як йому видалося, проблему. Що-
правда, у драматургічному аспекті сцена Вакули й Пацюка помітно зупиняє дію. 
Вокальна партія останнього не має наскрізного проведення, до того ж закличні 
гасла Пацюка виявилися безрезультатними — Вакула залишився в полоні палко-
го кохання до Оксани і прагнув будь-що дістати черевички для неї. 

Взаємозумовленість характерів і дії визначає в «Різдвяній ночі» ху-
дожній зміст і форму твору. Музична мова опери національно-забарвлена, 
спирається на народнопісенні засади тематизму. Поряд із процесуально-
динамічним принципом формування тематичного матеріалу, що розкри-
вається через наскрізний розвиток дії, оперу М. Лисенка вирізняє також 
широкомасштабний показ образних сфер, коли експозиційний прийом ха-
рактеристики поєднується з нашаруванням узагальненого музичного мате-
ріалу жанрово-асоціативного плану.

Титульна сторінка клавіру опери 
«Різдвяна ніч» М. Лисенка 

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

493

Метод варіювання при змалюванні музичного образу проектується на 
розкриття системи образів, що визначає вищий тип драматургічного узагаль-
нення. Хори колядників, що пронизують майже всю оперу, з одного боку, ви-
конують організуючу лейтобразну функцію, створюючи святковий настрій, 
а з другого, — є важливим чинником сценічного розвитку, коли звучать в 
експозиційному чи заключному розділі, «вторгаються» в дію і, урешті, завер-
шують твір. Співвідношення хорових епізодів з іншими оперними формами 
можна бачити на такій схемі:

Отже, конструктивно хорові теми розвиваються за принципом подвійних 
варіацій, виступаючи то в контрастному зіставленні з авторським тематичним 
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матеріалом, то в стретному проведенні фольклорних обрядових мелодій, то в 
майстерному контрапункті двох хорів (жіночого й чоловічого).

Спостерігаючи в побуті різноманітні картини народнообрядового виконання, 
композитор чув надзвичайно тонке темброве нюансування, напрочуд виразне 
виокремлення голосів, природне чергування жіночих і чоловічих співочих груп. 
Усе це своєрідно відобразилося в партитурі «Різдвяної ночі».

Поза суто композиційною функцією хорових епізодів варто відзначити тонке 
володіння М. Лисенком технікою інтонаційно-образних і тембрових видозмін. 
У фіналі опери типові для колядок мотиви побажання щастя господареві дому він 
модифікував у тему віншування молодої пари. Чотириголосе фуґато прославного 
хору переходить у радісні вигуки-репліки солістів і хору, завершуючи оперу 
піднесеним звучанням мішаного хору на авторську тему:
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На відміну від народних опер і п’єс із музикою, де хоровим сценам було 
відведено загалом статичну або ілюстративну роль, хор у «Різдвяній ночі» 
має дієве драматургічне значення. Органічне введення народних пісень 
зимового календарно-обрядового циклу в музичну тканину оперного твору 
свідчить про майстерне опанування композитором фольклоризму. Останній 
позначився не лише на урівноваженості авторського й цитованого пісенного 
матеріалу, але й на посиленні асоціативно-пізнавальної функції національних 
особливостей мелосу, гармонії, поліфонії. Виведенню поширених у народі 
пісень, зокрема зимового циклу, на рівень оперної драматургії значною 
мірою допомогли як володіння композитором різноманітною поліфонічною 
технікою письма, так і відчуття особливостей побудови великих оперних сцен. 
Недарма «Різдвяну ніч» М. Лисенка називають оперою-колядкою. Справді, 
питома вага народно-побутового ігрового елементу визначила новаторство й 
жанрову оригінальність опери.

Хори, що надають творові М. Лисенка жанрово-характеристичних 
прикмет, не обтяжують фактури опери загалом, не гальмують внутрішньої дії. 
Хоровий «масив» тут не має драматургічних суперечностей або несумісності 
із сольними епізодами, оскільки йому надано фольклорно-театралізованої 
первинної функції внутрішньої динамізації дії, коли масову дійство-гру 
творять імпровізовано. Тому узвичаєне диференціювання хор — народ, 
сольний епізод — персонаж у М. Лисенка набирає дифузного характеру. 
Це кардинальна зміна драматургічної ролі хорової партії, завдяки якій 
не лише подається колективний портрет, але й організуються головні та 
другорядні образи. Такий підхід митця до оперної композиції надав творові 
індивідуалізованої, неповторної форми. У цьому теж проявилося новаторство 
М. Лисенка саме як оперного композитора.

Головні персонажі опери наділені індивідуальними рисами характеру, 
внутрішньою логікою поведінки. Залежно від розвитку подій композитор 
змалював кожного з героїв відповідними засобами художньої виразності, 
пильнуючи, щоб музичне висловлювання не нагадувало нейтрального оперного 
штампа, позбавленого етнографічних асоціацій. Він щедро використовував 
народнопісенні й танцювальні поспівки, часом удавався до цитування 
фольклорних мелодій як у вокальній, так і в інструментальній партіях.

Образ Оксани — чи не найдинамічніший в опері — активно розвивається, 
починаючи від експозиції, коли дівчина радіє, що батько пішов із хати, а вона 
може з молоддю погуляти («Незабаром і Коляда сюди буде. Як я рада!»), і 
закінчуючи щасливою розв’язкою — заручинами молодої пари. Музична мова 
героїні немов зіткана з народних ліричних, елегійних чи жартівливих мотивів. 
Рідко композитор удавався до цитування. Так, арію Оксани «Ох, така моя 
доля» (перша дія) засновано на темі народної пісні «Ой Гандзю милостива», 
власну обробку якої М. Лисенко опублікував у другому випуску «Збірника 
українських народних пісень для голосу з фортепіано». Ремінісценції 
популярних мотивів трапляються в оркестровому супроводі, наприклад, 
«Віють вітри» з «Наталки Полтавки» — в епізоді з першої дії «Різдвяної 
ночі», де красуня Оксана тужить за Вакулою («Щось не видко Вакули»).

Мелос партії Вакули — переважно аріозного характеру. Проте залежно 
від ситуації він (мелос) набирає різноманітного інтонаційно-жанрового 
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забарвлення. Лірико-романтичний настрій у дуеті з Оксаною, в аріозо 
Вакули «Як буря у лісі» (перша дія) передано через типово баркарольно-
пісенний тематизм із мелізмами-розспівами, з плавним ритмічним рухом 
на 6/8:

Ліричні інтонації пронизують партію Вакули в подальшому розвитку, 
зокрема, у речитативних репліках, що, з одного боку, вокалізують декламацій-
ні епізоди, а з другого, — надають музичному портретові героя образної 
цілісності. До кінця опери Вакула зберігає у своїй душі глибоке почуття 
кохання. Крім пісенно-аріозно-речитативного характеру письма композитор 
один раз застосував прийом мелодекламації. Прозові репліки змореного 
сном Вакули в хаті Пацюка — «А? Чорт? По душу вже? Стривай: Неси мене... 
Ти перше в рай... там... уже... Ух... високо як!» — звучать на тлі оркестрової 
музики, що зображує «чортівню» (характерні посвисти флейт, октавні 
стрибки, акорди на стакато тощо).
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Притаманна гоголівській системі образів схильність до шаржованого 
тлумачення явищ навколишньої дійсності розкрилася в Лисенковій музиці 
в ситуаційно-образній сфері, що видається не так ірреальною, як життєво 
трагі комічною. Ідеться, зокрема, про сцени Солохи з її залицяльниками та 
квартет «Три мішки і Солоха» (друга дія), де кожному персонажеві притаман-
на своєрідність музичної мови, що розкриває його характер (боязкі, жалібні 
інтонації в Дяка, «прямолінійні» — у Голови, трансформовані залежно від си-
туації та зміни настрою від романсово-сентиментальних до темпераментно-
вибухових — у Чуба).

Оркестрові епізоди в опері — увертюра, антракти до другої та третьої дій, 
мелодрама, якою закінчується третя дія, — відіграють в опері М. Лисенка 
важливу роль у створенні драматургічно цілісної оперної композиції. Тема-
тичний матеріал переважно пов’язаний з образними характеристиками пер-
сонажів або, як у мелодрамі, має самостійне значення. У супроводі вокально-
хорових партій та інтерлюдіях композитор прагне оркестровими засобами 
досягти поглиблення психологічного стану героїв35. 

Звучання струнної та дерев’яної духової груп відзначається врівнова-
женістю, плавними тембровими переходами в підголосках та імітаціях, 
чітко виявленими для слуху гармонічними пластами й фігураційними 
зворотами.

Властиве поліфонічному мисленню М. Лисенка поєднання розгалуже-
ної багатоголосої тканини з внутрішньою єдністю гармонічної вертикалі 
відбилося на структурі оркестрової тканини з її тяжінням до мелодичної 
лінеарності, а також на використанні різноманітних за будовою (терцієвих 
і секундово-квартових) співзвуч, яким композитор надав конкретного темб-
рового тлумачення. В епізодах, де картинність виступає на передній план 
(антракти, мелодрама тощо), М. Лисенко досягнув потрібної образності в 
поєднанні оркестрових прийомів (зіставлення флейти-пікколо з фаґотами 
й контрабасами; звучання засурдинених струнних, тромбонів, англійського 
ріжка тощо) з ритмічними, артикуляційними, фактурно-гармонічними засо-
бами виразності.

«Різдвяна ніч» М. Лисенка набула популярності ще за життя компози-
тора. Вона звучала в Харкові, Одесі, Києві, Львові, отримала широкі відгу-
ки в пресі. Ґрунтовну статтю з приводу постановки опери в Одесі опубліку-
вав П. Сокальський у газеті «Одесский листок» від 20 і 21 листопада 1884 
року. Висловивши ряд критичних зауважень, рецензент дав високу оцінку 
«Різдвяній ночі», вважаючи «твір п. Лисенка визначним явищем у ділянці 
вітчизняної опери»36. Опера привернула увагу й молодого тоді композитора 
В. Сокальського, який опублікував свою рецензію на другу постановку твору 
в Харкові. Щоправда, він не зміг належним чином оцінити оперу М. Лисен-
ка, пишучи про невідповідність «ученої» музики невибагливому народно-

35 Автограф партитури опери «Різдвяна ніч» зберігається у фондах Музею ви-
датних діячів української культури Лесі Українки, М. Лисенка, M. Старицького та 
П. Саксаганського; варіант — у ЦДІАЛ.

36 Сокальський П. З приводу постановки в Одесі «Різдвяної ночі» // Сокаль-
ський П. Вибрані статті та рецензії. — К., 1977. — С. 115.
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побутовому сюжету, про втрату демократичної спрямованості, якою, мовляв, 
відзначалась оперета, тобто перший варіант «Різдвяної ночі» М. Лисенка37. 
Популяризації цього визначного оперного твору сприяли повідомлення й 
докладна рецензія І. Франка в газеті «Kurіjer Lwowski» за 1890 pік (№ 320, 
327, 331, 334, 342, 348, 350), присвячені постановці «Різдвяної ночі» на сцені 
львівського театру товариства «Руська бесіда».

У 1883 році М. Лисенко завершив другу оперу на гоголівський сюжет — 
«Утоплену». Написана па лібрето М. Старицького, вона була розрахована 
на виконання артистами драматичної трупи. Проте музика «Утопленої», де 
трап ляються розмовні епізоди, є головним драматургічним і виражальним 
засобом розкриття сценічної дії, характеру персонажів.

Можна припустити, що М. Лисенко обрав гоголівський сюжет завдяки 
М. Римському-Корсакову. Адже митець навчався в його класі саме тоді, коли 
російський композитор задумав писати оперу «Майська ніч» (1874—1875). 
Цілком можливо, що М. Лисенко допомагав йому у виборі українських ме-
лодій для опери. Навряд чи випадковим є збіг народнопоетичних текстів і 
певних драматургічних прийомів в обох операх. Основну увагу композитори 
звернули на народний побут, звичаї, легенди та перекази. 

М. Гоголь використав для повісті «Майська ніч, або Утоплена» один із 
найпоетичніших народних обрядів — Зелені свята. Дія охоплює невеликий 
проміжок часу — від заходу до сходу сонця. М. Лисенка, на відміну від П. Со-
кальського, який захопився дещо водевільними ситуаціями сюжету, прива-
били в повісті передусім романтичне відтворення народних звичаїв і легенд, 
колорит побуту, яскраві національні характери. Звідси випливає специфіка 
жанру цієї опери. Сам композитор назвав її лірико-фантастичною, утім, жанр 
опери не можна визначити однозначно.

Різні, здавалося б, лінії — лірична, комедійна, побутова, фантастична — 
утворюють єдину драматургічну цілісність, що свідчить про зрілість і май-
стерність М. Лисенка як оперного композитора. Якщо перша дія «Утопле-
ної» — лірична, то в другій панує комедійно-побутова сфера. Тут можна 
виявити типові ознаки побутової комедії: швидка зміна сценічної дії, випад-
кові ситуації та непорозуміння, переодягання, шаржовані персонажі. Саме 
в цій дії найбільше розмовних епізодів. Натомість вони відсутні в сценах із 
русалками (третя дія), де панує романтичний настрій, казково-фантастичне 
переплітається з побутовим. В оперному творі реальність ніби розпадається 
на два світи — існуючий і втаємничений. Під оболонкою русалчиного царства 
вгадуються звичайні земні істоти, яких побоюються люди.

Ідучи за фольклорною традицією, де приваблива поетика казкового пере-
плітається із зображенням вчинків конкретних осіб, до яких виникає спів-
чуття, композитор закцентував їх добе начало. Фольклорну основу опери 
становлять не лише елементи обрядовості, але й слова та звороти із суто на-
родної лексики, яку слідом за М. Гоголем використав автор лібрето.

Жанрові особливості Лисенкової опери ґрунтуються на музично-
театральних традиціях вітчизняного мистецтва та специфіці комічної західно-
європейської опери з розмовними діалогами.

37 Сокальский В. [Рецензия] // Южный край. — 1885. — 15 января.
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Варто зазначити, що в опері М. Лисенка кожна дія та сцена мають свою 
драматургію. Так, у сцені з русалками є власні експозиція (пісня Левка), 
зав’язка (діалог Левка й Панночки), кульмінація і розв’язка (гра «У во-
рона»). У фіналі «Утопленої» М. Лисенко майстерно вибудував складну 
образно-сюжетну поліфонію всіх ліній твору — ще раз проходять ліричні 
образи Левка й Галі (дует), звучить обрядова пісня «Святая неділя, Зеле-
ні свята» у виконанні чоловічого хору; як ремінісценція з’являється об-
раз утопленої Панночки: дівчата співають трагічну народну пісню «Гомін, 
гомін по діброві». Ця деталь засвідчує знання композитором народних 
обрядів — за звичаєм на Зелені свята поминають померлих. Цікаво, що у 
фіналі «Майської ночі» М. Римський-Корсаков також увів панахиду по 
Панночці.

Уся музика опери М. Лисенка пронизана народними мотивами. За 
традицією українського музичного театру композитор підібрав відповід-
но до сценічної ситуації ту чи іншу мелодію народної пісні або ж ство-
рив споріднену з фольклорною власну мелодію на відомий поетичний 
текст. Подібне явище спостерігаємо й у «Майській ночі» М. Римського-
Корсакова, «Сорочинському ярмарку» М. Мусоргського та деяких інших 
творах XIX ст.

Хорове начало в драматургії опери М. Лисенка проявляється в усьому ба-
гатстві — тут є хори a caрpella, із солістами, мішані, а також контрапунктичне 
їх зіставлення, що ґрунтується на живій традиції звучання хорових гуртів. 
Так, на хор «Туман хвилями лягає» майстерно накладається обробка хорової 
пісні «Ох і там за садом-виноградом» (перша дія), що утворює один із перших 
в українській музиці зразок поліметрії: 
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До речі, так само поліфонічно поєднуються хори в «Майській ночі» 
М. Римського-Корсакова — пісня «Порох, порох по дороге» та обрядова 
«Святая неделя, Зеленые святки».

Збагачення М. Лисенком української опери хоровою драматургією — яви-
ще закономірне. Через хорові сцени композитор відтворив народне життя, 
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його побут. Скажімо, згадуваний уже хор «Туман хвилями лягає», яким по-
чинається опера, уводить у побутову сферу — натомлені роботою селяни по-
вертаються додому.

Для змалювання свят і обрядів композитор обрав троїцькі пісні — «Свя-
тая неділя, Зелені свята», «Ой зав’ю вінки». Цікаво, що пісню «Ой зав’ю він-
ки», але з іншим мелодичним варіантом, використав [зі збірника О. Рубця 
«Сборник українських народных песен» (СПб., 1872)] також М. Римський-
Корсаков в опері «Майська ніч».

Хори в «Утопленій» не лише створюють жанрово-побутові й обрядові ха-
рактеристики, але й виконують інші, не менш важливі функції. Наприклад, 
драматургічним контрастом після драматичної балади-оповіді Левка про 
утоплену Панночку звучать хор «Туман яром, мороз долиною» та вулична 
парубоча пісня з Полтавщини «Туман яром котиться». Вдалим виразним 
драматургічним прийомом є введення у святковий фінал опери драматичної 
народної пісні «Гомін, гомін по діброві», яку співає жіночий хор. Хори є та-
кож чинниками сценічної дії. Так, хори-пісні з першої дії «Добрий вечір, дів-
чаточка» й «Здорові, козаченьки» утворюють своєрідний діалог при зустрічі 
парубків із дівчатами.

Подекуди, як зазначалося, М. Лисенко зберіг лише тексти народних пі-
сень і створив власні мелодії, споріднені з фольклорними. Ннаприклад, 
згідно зі сценічною ситуацією композитор обрав для Левка слова народних 
пісень «Нічка спускається» та «Ой не спиться, не лежиться», поєднавши їх 
із власними мелодіями. В аналогічній сцені «Майської ночі» М. Римський-
Корсаков використав для партії Левка і текст, і мелодію народної пісні «Ніч 
яка місячна».

В «Утопленій» кожна група персонажів має свою інтонаційну драматур-
гію, свою сферу пісенності. Образи Галі, Левка, Панночки композитор зма-
лював ліричними інтонаціями, близькими до народного мелосу. Широкі, роз-
логі мелодії Левка інтонаційно споріднені: квартові, квінтові, секстові ходи з 
пощаблевим заповненням супроводжуються імітацією гри на бандурі (саме 
цей інструмент згадує М. Гоголь, описуючи спів Левка). Пісенно-ліричними 
інтонаціями сповнена й вокальна партія Галі. 

Через пісню М. Лисенко охарактеризував також інші образи. Повість 
М. Гоголя дає широкі можливості для втілення колоритних комічних і са-
тиричних персонажів. Це і популярний в українському театрі Писар, і сміш-
ний вайлуватий (завжди напідпитку) Каленик, і бундючний сільський Голо-
ва, і його сварлива дружина Горпина. Образ Горпини в М. Лисенка, як і в 
М. Римського-Корсакова, більш психологізовано — її змальовано як жінку 
з нещасливою долею (пісня «Ой вийду я на моріжок» із другої дії). Кожен із 
персонажів опери мас свою окреслену пісенну мову. Музичну партію Горпи-
ни, крім згаданої пісні, пересипано інтонаціями, характерними для жартівли-
вих пісень, народних скоромовок. На таких самих інтонаціях із жартівливо-
фольклорного фонду побудовано дошкульну сатиричну пісню «А в нашого 
Голови нема клепки в голові», що рефреном проходить в опері. Музична мова 
Писаря в «Утопленій» усуціль гротескна. Це насамперед засвідчує романс 
«Горпино Стахівно, горить, мов сірка, моя кров» — типова пародія на мело-
драматичний романс.
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Роль Писаря в опері драматургічно змінено — Галі й Левкові допомагає не 
Утоплена (як у повісті М. Гоголя й «Майській ночі» М. Римського-Корсакова), 
а Писар. Тим самим композитор підкреслив побутово-реалістичну, а не фан-
тастичну лінію сюжету.

У фантастичному сюжеті композитора приваблювали не так феєричні еле-
менти, як поетичність народних звичаїв. У сценах із Панночкою, русалками ком-
позитор спирався на жанровість, передусім обрядову (русалки водять хороводи 
й співають обрядових пісень). Тому Лисенкова музика майже позбавлена стерео-
типних гармонічних засобів романтичної фантастики — збільшених і зменшених 
тризвуків, цілотоновості, хроматизмів тощо. Фантастику композитор передав на-
самперед за допомогою тембрів — звучання флейти, кларнета, арфи, — що дозво-
лило змалювати образи дівчат-русалок. Панночка — єдиний в опері образ, який 
зазнав трансформації — від сумного, тужливого до просвітленого. Не випадково 
ім’я цього персонажа фігурує в назві опери. Образи Панночки й русалок, сцени, 
пов’язані з ними, наближають «Утоплену» до опери-казки. В українській музиці 
це був, по суті, перший зразок оперного твору, щедро забарвленого казковими 
елементами, що отримав подальший розвиток у музичних казках (дитячих опе-
рах М. Лисенка, В. Сокальського, К. Стеценка).

«Утоплену» М. Лисенка вітали й широкі кола слухачів, і музиканти-
професіонали. В. Сокальський у рецензії на виставу опери в Харкові писав 
про Лисенкову музику, що свіжий народний струмінь «ключем б’є в його ме-
лодіях, ритмі, гармонізації. Скільки краси й дивовижної витонченості в цих 
нерідко невибагливих піснях, запозичених із невичерпної скарбниці нелука-
вої народної музи, — як природно й невимушено вилиті ці перли народної 
творчості в облагороджені художні форми, як точно схоплено український 
дух, як майстерно оброблено все технічно, — і водночас яка різноманітність 
при простоті викладу!»38.

38 Сокальский В. [Рецензия] // Южный край. — 1884. — 28 октября.
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У «театрі» М. Лисенка діють різні верстви сільського населення. Це пере-
важно селяни з українського хутора («Наталка Полтавка», «Різдвяна ніч», 
«Утоплена»). Панівна ж верхівка (Возний, Виборний, Дяк, Писар та ін.) 
зав жди належать до сил контрдії, їх змальовано комедійними фарбами. За 
допомогою жанрів побутової музики — народних пісень і танців, романсів, 
церковних кантів, цитованих, стилізованих чи інтонаційно типізованих, — 
композитор яскраво змалював побут, звичаї, обряди, музичними засобами 
відтворив націо нальний тип комічного й ліричного героя. Отже, комічні опе-
ри М. Лисенка становлять своєрідну музичну енциклопедію, де на високому 
рівні узагальнено й закріплено здобутки українського фольклору в царині 
академічної музики. На його засадах утворено національний інтонаційний 
словник — у межах побутової лірико-комічної опери українську народно-
пісенну й мовну інтонації перенесено в професійну площину. Так, М. Лисен-
ко не тільки підсумував усі попередні надбання українського музичного теа-
тру, переплавивши традиції вертепу, інтермедій шкільної драми, діалогічної 
опери, але й, створивши власний комічний театр, накреслив можливі шляхи 
розвитку цього жанру.

Новаторство М. Лисенка як оперного композитора виявилося також у 
спрямуванні на дитячу аудиторію. Його три опери започаткували в україн-
ській музиці жанр дитячої опери. Усі вони розраховані на виконання дітьми 
різного віку. Першу з них — «Коза-Дереза» (1888) — адресовано дошкільня-
там, другу — «Пан Коцький» (1891) — молодшим школярам, «Зиму і Вес-
ну» (1892) — дітям старшого шкільного віку. Автором лібрето цих опер була 
українська письменниця Дніпрова Чайка (Л. Василевська).

Залучення дітей до такого складного жанру, як опера, було новаторським 
явищем. Шлях опанування дітьми специфіки оперного мистецтва, на думку 
М. Лисенка, мав пролягати через народну музику, знайомі малечі мелодії, об-
рази казок і народної поезії. Звідси — «тотальна» наскрізна фольклоризація 
жанру, яку спостерігаємо в його дитячих операх. Найпростіша з них — одно-
актна «Коза-Дереза». Це музична інсценізація відомої казки про хитру Козу, 
підступність якої перемогла дружба звірів.

Фольклорні засади опери проявляються на різних рівнях — образно-
тематичному, драматургічному, формотворчому. За своєю структурою 
«Коза-Дереза» наближається до ігрових і хороводних народних пісень, най-
простіших дитячих казок з їх рефренною будовою на зразок відомих казок 
«Рукавичка», «Ріпка» тощо. Щоразу після епізоду з новим персонажем в опе-
рі повторюється рефрен-відповідь «Я Коза-Дереза», що надає твору загалом 
елементів рондальності. Мелодія рефрену ґрунтується на інтонаціях народ-
ної пісні «Бігло, бігло козенятко».

Українська пісенність пронизує весь мелос опери. Для кожного персонажа 
композитор добрав відповідні за образним складом народні пісні. Свої «опер-
ки» (як називав їх автор) М. Лисенко писав для юних виконавців. Урахову-
ючи можливості дитячого виконання, М. Лисенко залучив мелодії з обмеже-
ним діапазоном, легкі для запам’ятовування. Так, музичний портрет веселої 
чепурної Лисички змальовано мелодією, близькою до жартівливої пісні «Ка-
зав мені батько», Зайчика — народною піснею «Добрий вечір, дівчинонько». 
Для характеристики Рака використано мелодію української пісні «І шумить, 
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і гуде», Вовка — мелодію жартівливої пісні «Ой під вишнею», а для Ведмедя 
вибрано колядку «Ходив-походив місяць» і т. ін.

«Пан Коцький» М. Лисенка за структурними й драматургічними принци-
пами є оперою, так би мовити, в адаптованому вигляді — має чотири невелич-
кі акти, досить розвинені арії, хори, ансамблі, інструментальні епізоди. Своїм 
викривальним спрямуванням твір наближається до опери-сатири. Сюжет 
народно-сатиричної казки надавав можливість в алегоричній формі висмі-
ювати паразитичну верхівку суспільства, її лицемірство, ледарство, брехли-
вість. Викривальну ідею опери не могли приховати ні форма казки, ні безне-
винний жанр дитячої опери. Не випадково публікацію «Пана Коцького» було 
заборонено цензурою Головного управління у справах друку.

Підхід композитора до народнопісенного матеріалу в цій опері інший, 
ніж у «Козі-Дерезі». Для розкриття образів М. Лисенко поряд із цитуванням 
творчо використав інтонації пісень відповідного жанрового кола. Так, почат-
ковий розділ арії Лисички з першої дії, де вона скаржиться на своє бідування, 
нагадує мелодичні звороти пісень про нещасливу жіночу долю. Інтонаційно 
він споріднений, наприклад, із мелодією пісні «Ой Боже, Боже, коли той ве-
чір буде». А середня частина арії, де Лисичка «весела, лукава і звірам, і людям 
добре допікала», близька до жартівливих, танцювальних пісень на кшталт 
«Дід рудий». Задля зображення конкретної сценічної ситуації М. Лисенко 
нерідко звертався до відповідної за сюжетом пісні. Тріо Вовка, Ведмедя та 
Кабана з другої дії, по суті, є інсценізацією гумористичної пісні «Ой хто п’є, 
то той кривиться». Викривальний характер опери зумовлює поширення в ній 
сатиричних, жартівливих мелодій. Тут використано, зокрема, «Гречаники», 
«Кисіль», «Ой куме, куме, добра горілка» та інші, що слугують своєрідною 
музичною алегорією для створення сатиричних образів і комічних ситуацій.

Казково-фантастичний сюжет третьої опери — «Зима і Весна», як і «Утоп-
леної», — походить від фольклорних джерел, зокрема казок про пори року. 
Зміст «Зими і Весни» сприймається ширше, алегорично. Перемога Весни над 
Зимою символізує всевладдя світла над мороком, обов’язкову перемогу до-
бра над злом.

З усіх дитячих опер М. Лисенка саме «Зима і Весна» найближча до типу 
оперної драматургії з наскрізним розвитком дії. У ній, як і в «Панові Коцько-
му», цитування народних мелодій незначне. Натомість композитор викорис-
тав узагальнені інтонаційні характеристики для зображення персоніфікова-
них сил природи. Образ Осені сповнений мелодичних зворотів із пісень про 
гірку жіночу долю на зразок «Червона ружа», «Піють півні» та ін. Завзяту ж 
Метелицю змальовано мелодією однойменного народного танцю. Найбільше 
розроблена характеристика головної героїні — Зими. З розвитком дії в опері 
вона зазнає трансформації — з упевненої у своїх силах володарки Зима пере-
творюється на безпорадну, перелякану, переможену Весною-красною геро-
їню. Занепокоєння й передчуття перемоги Весни передано в арії Зими «Ой 
Морозе, що це буде», у якій мелодика наближається до інтонацій народних 
голосінь («Челядоньки-голубоньки»). Поява в кульмінаційний момент Вес-
ни супроводжується передзвоном, що створює атмосферу урочистості.

Як і в «Утопленій» і «Різдвяній ночі», народні обряди посідають у «Зимі 
й Весні» значне місце. М. Лисенко добирав народні мелодії, прийнятні для 

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

505

дитячого виконання, із власних збі-
рок — з відповідним діапазоном, 
фактурою. Для доросліших виконав-
ців композитор розклав усі хори на 
чотири голоси (додаток до опери). 
Протиставлення реальних і фан-
тастичних образів утворює в опері 
драматургію контрастів, що надає 
творові внутрішньої динаміки й ба-
гатобарвності.

До фантастико-романтичної сфе-
ри, що приваблювала М. Лисенка в 
1880—1890-х pоках, належить також 
його музично-драматична мініатюра 
«Чарівний сон» (1894) — феєрія на 
одну дію, написана до драматичної 
поеми М. Старицького.

До здобутків оперної творчості 
М. Лисенка треба зарахувати, як уже 
зазначалося, упорядкування музики 
до «Наталки Полтавки» І. Котлярев-
ського (1889). Своєю працею (добір 
народних пісень, чітке драматургічне вибудовування сольних, ансамблевих, 
вокальних номерів, увертюри та двох антрактів) композитор збільшив на-
сиченість популярного твору специфічними оперними ознаками, додав їм 
структурної виваженості, поклав край довільному музичному оформленню, 
до якого вдавалися численні постановники «Наталки Полтавки», нерідко де-
монструючи художній несмак.

Уже на першому етапі оперного процесу в Україні одним із провідних 
жанрів стала історико-героїчна опера. Історична тематика давала значні мож-
ливості розкривати засобами оперного мистецтва патріотичні й волелюбні 
ідеї народу.

Перші зразки в галузі української історико-героїчної опери належать 
М. Лисенкові й П. Сокальському. Ще в 1860-х pоках юний М. Лисенко 
звернувся до історичної тематики. У 1864 році він працював над героїко-
романтичною оперою «Гаркуша». Лібрето написав М. Старицький за одно-
йменною п’єсою О. Стороженка. Фрагменти опери, що дійшли до нас, 
свідчать про соціальне спрямування у вирішенні героїчної теми, а музичні 
уривки — про опору на національний фольклор і водночас про певний вплив 
італійської оперної музики.

За два роки до початку написання М. Лисенком «Тараса Бульби» П. Со-
кальський уже завершив на той самий сюжет оперу «Облога Дубна» на чотири 
дії з прологом (1878). Він же був автором лібрето (російською мовою). Клавір 
опери вийшов друком у 1884 році. Другу, скорочену, редакцію композитор не 
встиг завершити. Нова, третя, редакція належить М. Іполитову-Іванову39.

39 Докладніше див.: Карышева Т. Петр Сокальский. — M., 1984. — С. 157—159.

Титульна сторінка клавіру опери 
 «Облога Дубна» П. Сокальського
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П. Сокальський прагнув показати народ як головну дійову особу твору. 
Рушійною силою драматургії стала ідея непримиренності двох антагоністич-
них таборів — українського й польського. І хоча ще не можна стверджувати 
думку про зрілу інтонаційну драматургію «Облоги Дубна», однак тенденція 
до протиставлення різних інтонаційних комплексів в опері, безперечно, від-
чутна. Представників українського народу показано через музичні інтонації 
рідного фольклору — героїчні, побутові, ліричні пісні. Контрастом цьому є 
сфера польських танців і духовної музики католицької традиції.

Один із центральних і найкращих в опері хор «Есть защита для Отчизны» 
ґрунтується на мелодії української козацької героїчної пісні «Гей, не дивуй-
те, добрії люди», яку В. Одоєвський називав «українською “Марсельєзою” 
XVII ст.»:
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Саме через її інтонації П. Сокальський розкрив в образі Тараса Бульби 
риси мужності, рішучості. Арія Андрія «Я ль не буду красоваться» з першої 
дії, де його показано вірним сином Вітчизни, споріднена з героїчними козаць-
кими піснями на зразок «Засвистали козаченьки», «Ой там за Дунаєм». Піс-
ня Остапа «Гей, був отаман завзятий» (перша дія) інтонаційно пов’язана з 
епічними козацькими піснями.

Образ матері Андрія й Остапа — Катерини — є одним із найбільш вдалих в 
оперній творчості П. Сокальського. Ніжна й мужня, вона передчуває любля-
чим материнським серцем загибель своїх дітей. Не випадково її мелодична 
мова пов’язана з народними голосіннями, тужливими піснями. Показовими в 
цьому сенсі є аріозо Катерини й арієта «Кто мне глаза закроет» з першої дії.

Музичні характеристики представників протилежного табору також по-
дано через інтонаційну сферу народної пісні. Зокрема, пісня Аглаї (служниці 
Урсули) «Не дивись, что я черна»40 має типово орієнтальну мелодію, що на-
гадує східні музичні образи в російських операх:

40 Її текст композитор запозичив із поезії О. Фета. 1859 року П. Сокальський на-
писав однойменний романс, який і використано в опері.
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Так само з урахуванням специфіки національного мелосу звучать гумо-
ристичні пісні литовця діда Тита та єврея Янкеля.

З фольклорними джерелами пов’язана музична мова масових сцен, яким 
в опері відведено досить вагому роль. Композитор частково вдався (у першій 
і другій діях) до прямих запозичень, цитуючи, зокрема, пісні «Ой варила гор-
лиця лободу», «Ішов Гриць з вечорниць», «А хто п’є, тому наливайте», «Ой 
гук, мати, гук».

П. Сокальський прагнув створити розгорнену сцену, побудовану за прин-
ципом зіставлення різних хорових груп. Ідеться про сцену Запорозької ради, 
де показано народ як живий неоднорідний організм. Цей принцип, успішно 
застосований російськими оперними композиторами, згодом блискуче вті-
лив на ґрунті української культури М. Лисенко.

В «Облозі Дубна» П. Сокальський використав хор також як тло і як 
коментатора подій (що більш характерно для західноєвропейських опер). 
Проте композитор прагнув надати хорові й драматургічно-дієвої функції. 
Показовим є висловлювання П. Сокальського з приводу другої дії опери: 
«Майже всю дію буде представлено низкою хорів, тільки не звичайних 
оперних, а таких, що діють як головна особа, як і повинно бути, відповідно 
до Запорожжя, де Громада, весь народ відігравали головну роль. Я вва-
жаю, що це буде й реально, й оригінально. Усю дію грає хор. Але так і 
було на Запорожжі»41 . І хоча задум композитора не отримав переконли-
вого художнього втілення, однак його творчі пошуки були безперечним 
досягненням. 

В «Облозі Дубна» є чимало художніх недоліків. Це і певна еклектичність 
музики, і драматургічні хиби, і нерідко «слабкий» поетичний текст. Але основ-
на вада твору — у його ідейній звуженості. На жаль, П. Сокальський не зміг 
піднестися до високої української патріотичної ідеї, яку несе повість М. Гого-
ля. В опері центр психологічних колізій перенесено лише на постать Андрія, 
увагу композитора спрямовано на його переживання. Не випадково в третій 
редакції опера побачила світ за назвою «Андрій Бульба» (видання В. Бес-
селя, 1905). Андрій у П. Сокальського усвідомлює свою зраду, що, по суті, 
зводиться до побачення у ворожому таборі з Урсулою, після чого він зазнає 
докорів совісті. В опері Андрій не виступає, як у повісті М. Гоголя, а згодом у 
«Тарасі Бульбі» М. Лисенка, на боці польської шляхти й не приймає чужої — 

41 Лист П. Сокальського до М. Бороздіна від 25 березня 1887 року [збері-
гається в НБУВ (І, 38550)].
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римо-католицької — віри. Отже, 
зрада Андрія не має тієї сили, що 
призвела героя повісті до трагічної 
розв’язки. Відповідно й роль Тараса 
Бульби — батька, який змушений 
винести смертний вирок синові, — 
драматургічно не виправдана. Його 
образ, що символізує у М. Гоголя не-
минучість справедливої кари за най-
тяжчий гріх — зраду Батьківщини, — 
не має в опері належного втілення. 
Як нездійсненний заповіт згадує 
Андрій слова батька «Будьте красою 
и гордостью матери вашей Украины! 
Славою Отчизны живите!», шука-
ючи справедливої спокути в смерті: 
«Приди, отмщенье роковое». Не ви-
падково його аріозо з четвертої дії 
(«О страшный, тяжкий грех») має 
відверто мелодраматичний характер. 
Цілком логічним, згідно з такою кон-
цепцією композитора, є заключний 
хор опери — заупокійний спів коза-
ків над тілом убитого Андрія.

Варто визнати, що «Облога Дуб-
на» П. Сокальського була важливою 
історичною ланкою на шляху становлення й розвитку оперної творчості, але 
композитор не зміг створити оперу, адекватну за художнім рівнем повісті 
М. Гоголя.

«Облога Дубна» не мала сценічного життя — у концертах виконували 
лише її фрагменти. Усі спроби П. Сокальського, клопотання його друзів 
(з-поміж них — М. Старицького й М. Лисенка) про постановку цієї опери, як 
і інших, були марними. Адміністрація Петербурзької опери віддала перева-
гу «Тарасові Бульбі» композитора В. Кюнера, опера якого, за справедливою 
оцінкою П. Сокальського, була позбавлена «життя і правди»42. Сам же П. Со-
кальський прагнув, за його словами, до «оживотворення» характерів, правди-
вого відображення епохи, національності, побутової обстановки та осіб43.

Про прагнення П. Сокальського творити в історико-героїчному жан-
рі свідчить і його праця над оперою «Боротьба на Україні» («Богдан 
Хмельницький»)44, що передувала «Облозі Дубна». Композитор мав на-
мір створити оперу про боротьбу українського народу проти татарських 

42 Лист П. Сокальського до В. Бесселя від 27 лютого 1879 року [зберігається в Дер-
жавному центральному музеї музичної культури ім. М. І. Глинки (ф. 42, од. зб. 181)].

43 Там само.
44 Інша назва опери — «Смерть у полоні, або Любов Гайдамаки». Лібрето росій-

ською мовою написав журналіст М. Гоняєв [зберігається в НБУВ (І, 38 451)].

Обкладинка першого видання клавіру 
опери «Облога Дубна» П. Сокальського 
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і польських поневолювачів. В осно-
ву лібрето покладено поеми Т. Шев-
ченка «Гайдамаки», «Катерина», 
«Наймичка», деякі українські на-
родні пісні та поезії М. Лермонтова, 
О. Кольцова, О. Фета. Задум не вда-
лося здійснити. В архіві П. Сокаль-
ського зберігаються три варіанти 
лібрето й музичні уривки, що згодом 
увійшли до опер «Облога Дубна» й 
«Майська ніч».

До історико-героїчної тематики 
звертався також П. Щуровський. 
Оперу «Богдан Хмельницький» 
він написав до відкриття в Києві 
пам’ятника гетьманові, що мало від-
бутися 1883 року. П. Щуровський 
звернувся до Комітету зі споруджен-
ня пам’ятника з проханням поста-
вити оперу, але йому відмовили. На 
жаль, рукопис «Богдана Хмельниць-
кого» не знайдено. Відомо лише, що 
музику опери композитор написав 

на народній основі. Створення її є ще одним свідченням інтересу українських 
митців до історії своєї Батьківщини, народно-визвольної тематики, до опану-
вання важливих тем в оперному жанрі.

Вершинним явищем розвитку української оперної творчості ХІХ ст. ста-
ла музична драма «Тарас Бульба» М. Лисенка на лібрето М. Старицького за 
одно йменною повістю М. Гоголя45. Композитор почав писати оперу 1 січня 

45 Повість М. Гоголя «Тарас Бульба» привертала увагу М. Глинки й О. Сєрова. Гоголів-
ський сюжет використали також композитори В. Кюнер (лібрето Гарського, поставлено 
1880 року в Санкт-Петербурзі), В. Кашперов (лібрето І. Шпажинського, поставлено 1880 
року в Санкт-Петербурзі в Маріїнському театрі й 1887 — у Москві у Великому театрі), 
М. Афанасьєв та К. Вільбоа (обидві — не поставлено). На Заході сюжет «Тараса Бульби» 
використав для однойменної опери на лібрето Г. Ґодьо аргентинець А. Берутті. Прем’єра 
опери «Tarass Bulba» відбулася в Туріні (1895), згодом її було поставлено в Буенос-Айресі 
(1895, ішла протягом десяти місяців), а також в Уругваї (Монтевідео, 1895, театр «Со-
ліс»), у Мексиці (Мехіко, театр «Мунісіпаль») та в Трієсті (до сьогодні вона вважається 
першою національною аргентинською оперою). У контексті норвезького «національного 
відродження» за Гоголевою повістю було також написано оперу «Козаки» («Kosakkerne») 
К. Еллінґа (автор літературного тексту — Е.-Г. Балл, прем’єра — 1897 року в Христіанії). 
Звертався до «Тараса Бульби» й французький композитор М. Самюель-Руссо. На лібре-
то Л. де Ґрамона було написано оперу «Tarass Boulba» (прем’єра — у Парижі: 1919 рік — 
«Лірік театр», 1933 — «Опера-комік»). «Німецьким внеском» у розробку теми «Тараса 
Бульби» стала однойменна опера Е. Ріхтера на лібрето Й. Кемпфе, прем’єра якої відбулася 
1935 року в Штеттіні. «Багатонаціональною» стала опера «Тарас Бульба» нідерландсько-
го композитора У. де Бора на власний двомовний голландсько-німецький текст, над яким 
він працював протягом 1942—1947 років (не поставлено).

П. Щуровський

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

511

в 1880 році, а закінчив у 1890. Він оркестрував свій твір46 і підготував клавір 
опери до виходу у світ47.

Звернення М. Лисенка й М. Старицького до одного з найвеличніших 
епічних творів світової літератури допомогло їм актуалізувати на новому 
історичному етапі тему боротьби українців за національне визволення. На 
противагу офіційно визнаним російською верхівкою ідеалістичним поглядам 
на героїчне минуле, спрямованим на підтримку монархізму й реакційної ідео-
логії («самодержавие, православие, народность»), М. Лисенко й М. Старицький 
питання героїки порушували в нерозривному зв’язку з правдою, з ідеєю грома-
дянської відданості народові, його життєвим інтересам. У великому музично-
драматичному творі було реалізовано узагальнену героїко-патріотичну ідею, 
утілену через художньо типізовані народні характери (Тарас Бульба, Остап, 
 Настя). Тему національно-визвольної боротьби вияскравлено в опері крізь 
призму подій історичного минулого. Але для самого М. Лисенка, як і для його 
сучасників, які були свідками посиленого наступу царизму на все «неросій-
ське», передове та сміливе, Твір М. Гоголя, сповнений високої поетики, з його 
розкриттям особливостей життя народу й образом головного героя — носія па-
тріотичної ідеї, — звучав злободенно. Незважаючи на те, що автори усвідомлю-
вали можливість численних обмежень, утисків та заборон на шляху твору до 
слухача, вони не пішли на компроміс зі своїм національним, громадянським та 
творчим сумлінням. В українській музичній культурі з’явився оригінальний, 
високохудожній оперний твір, здатний уплинути на слухача, прищепити ідеї 
побратимства, самопожертви заради загального добра, збудити любов до Укра-
їни й готовність до боротьби з її поневолювачами. Ознайомлення з «Тарасом 
Бульбою» (в авторському виконанні) композиторів і діячів культури, як і по-
зитивна думка про Лисенків твір, зокрема П. Чайковського, І. Франка та інших, 
було великою моральною підтримкою для митця, сприяло поширенню серед 
шанувальників музичного мистецтва інтересу до нової опери зрілого майстра, 
самий факт існування якої мав певне культурне значення.

Ідейно-тематичному стрижневі «Тараса Бульби» підкорено драматургію 
опери, засновану на конфліктному зіткненні двох ворожих сил (українці й 
поляки), що істотно впливає на смисловий і характеристичний наскрізний 
рух сцен, кульмінаційних зон, розв’язок та фіналу опери. Водночас у «Тарасі 
Бульбі» існує також інша форма конфлікту — внутрішнього, пов’язаного зі 
становленням і розвитком двох головних героїв: Андрія (люблячого сина і 
внаслідок фатальних обставин зрадника) і Тараса (якому притаманні широ-
чінь душі, вольовий характер, глибокі батьківські почуття, поєднані зі слу-
жінням національній ідеї та православній вірі).

46 Автографи окремих актів партитури «Тараса Бульби» зберігаються у ЛННБ 
імені Василя Стефаника й фондах Музею видатних діячів української культури 
Лесі Українки, М. Лисенка, M. Старицького та П. Саксаганського.

47 Клавір опери «Тарас Бульба. Історична опера на 5 дій, 7 картин» вийшов дру-
ком після смерті М. Лисенка — у 1913 році (композитор устиг зробити коректуру). До 
опублікованого в Лейпцигу клавіру не ввійшли деякі фрагменти з опери, наприклад, 
із третьої дії — сцена переправи Тараса через Дніпро на Січ, аріозо Тараса — при-
вітання Лугу-батькові («На добридень! А вже батьку»). Останнє як додаток опуб-
ліковано в кн.: Лисенко М. Зібрання творів: У 20 т. — К., 1957. — Т. 6. — С. 457—459.
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Провідна в опері наскрізна героїко-патріотична лінія переплітається з лі-
нією особистої психологічної драми — боротьби суспільного обов’язку з чара-
ми спокуси. Отже, уведення в оперу суперечностей особистого із загальним 
збільшило функціональне навантаження драматичних чинників, посилило 
емоційне напруження. А це зумовило чітко окреслену музичну структурну 
організацію, де протиборство конфліктних сил поєдналося з динамікою на-
скрізного образного й музично-тематичного руху.

Концепційно-драматургічній основі Лисенкового твору підпорядковано й 
методи відтворення подій — драматично-дійовий і картинно-побутовий. Зав-
дяки цьому композиторові вдалося поєднати конкретний сюжет з узагальне-
ними образами. Мислення категоріями народного життя дозволило митцеві 
по-новаторському, творчо підійти до використання досягнень у жанрі історико-
драматичної опери, збагативши його своєрідними національними формами від-
творення подій і характерів. «Найцінніший і найдужчий момент в опері, — згодом 
зазначав П. Козицький, — це стиль української народної пісні, музичного побуту 
села, Запорожжя тощо. “Дума” Кобзаря з першої дії, пісні дівчат-покоївок в другій 
картині, пісня Тараса й жінки, плач Насті з третьої картини, Запорозька Січ, — це 
зразки своєрідного музичного стилю, що його відтворено й побудовано на осно-
ві й на матеріалі української пісні, зразки українського стилю в оперній музиці. 
В цьому велике культурне значення “Тараса” в світовій музичній літературі»48.

Перший варіант лібрето М. Старицького було скомпоновано в надмірно 
розгорненому плані. Очевидно, не без втручання М. Лисенка, який, як відо-
мо, завжди брав активну участь у роботі лібретиста (про це переконливо свід-
чить листування композитора з І. Нечуєм-Левицьким у середині 1870-х pоків, 
коли вони працювали над народно-героїчною оперою «Маруся Богуславка»), 
довелося скорочувати лібрето. Але і в остаточному варіанті твір Лисенка — 
Старицького через невитримані сценічні, часові та структурні пропор ції ви-
явився дещо «розбухлим», композиційно неврівноваженим.

Деякі дослідники оперної творчості М. Лисенка несправедливо закидають, 
що ліричним сценам у лібрето відведено забагато місця, і вони затемнюють 
героїко-епічну лінію. Таке категоричне твердження не відповідає концепційній 
сутності твору. Щоправда, у «польських» сценах є менш вдалі епізоди, вилучен-
ня яких істотно не позначилося б як на характеристиці окремих дійових осіб, так 
і на драматургічному розвитку загалом. Натомість героїчні образи так яскраво 
окреслено в музиці, ідейне навантаження їх таке вагоме, що лише «кількісним» 
підходом не можна виміряти справжньої цінності художнього твору.

Важливу роль в опері М. Лисенка відіграє збірний персонаж — народ. Тлума-
чення масових сцен близьке до трактування образу народу в операх М. Мусорг-
ського («Борис Годунов»), M. Римського-Корсакова («Псковитянка»), П. Сокаль-
ського. М. Лисенко, рухаючись у зазначеному річищі, прагнув подолати рутину й 
оперні шаблони, показав народ як могутню силу. Цей образ розкрито в першій, 
третій та п’ятій діях: у поразках і перемогах, в усталених формах усього укладу 
життя, у правдивих деталях побуту та психології типізованих персонажів.

Перша дія починається масовою сценою на майдані перед Братським мо-
настирем у Києві. Люди просять кобзаря заспівати думу «про діла ті незабутні, 

48 Козицький П. О. В Столичній Державній опері // Мистецтво. — 1928. — № 9. — С. 8.
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що покрила пишна слава й рознесла по всьому світі». Кобзар — представник 
народних мас, уособлення мудрості й волелюбності українського народу. 
У його уста М. Лисенко вклав заклик до боротьби:

На кульмінаційні слова думи, коли музика трансформується з епічної 
оповіді в енергійний заклик («Запасаймо товариша гострого в халяву, треба 
буде рятувати свою волю, іще й славу»), припадає зав’язка твору. Поява поль-
ських комісарів, які розганяють юрбу й погрожують співакові кинути його 
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до в’язниці, — перша сутичка українського народу з ворожою силою — запо-
чатковує контрапунктичну горизонталь у драматургії, яку становлять дві ан-
тагоністичні сили — українська й польська. Варто наголосити, що виведення 
цієї лінії на вищий драматургічний щабель і початок дії зі сцени з Кобзарем 
цілком відповідають розставленим смисловим акцентам як у першій дії, так 
і в опері загалом.

Наступні сцени першої дії виконують інші функції — відсторонення (сце-
на на ринку з торговками й бурсаками); експозиції образу (показ статечного 
Тараса, що привіз синів до Братської школи, Остапа й Андрія, який звіря-
ється братові, що був у костьолі заради панни: «За раювання ті хвилини од-
дав би я своє життя»); розгорненої характеристики героїні, яка репрезентує 
драматургічну лінію контрдії (воєводина дочка Марильця в пишних покоях 
у момент зухвалої появи Андрія).

Підсиленню монументального розвитку подій, героїчного звучання 
теми опери сприяють психологічні характеристики представників народу, 
українська музично-інтонаційна стихія, що не обмежується окресленням, 
нехай і колоритним, побутових прикмет, а покликана допомогти виявити 
динамічний розвиток ідеї, винести на поверхню глибинне, душевне, те, що 
визначає героя, що робить із синовбивці «очисну жертву» заради істини й 
високої ідеї, що підносить людину в драматичній ситуації на рівень симво-
лу, морального закону.

Не випадково друга дія опери, де має розкритися мирне, повсякденне 
життя народу, родини, починається з експозиції образу козачки Насті — ма-
тері Остапа й Андрія. В оперній літературі важко знайти образ матері, май-
стерно змальований із такою вражаючою глибиною життєвої правди. Її ла-
конічну музичну характеристику становлять початковий номер (речитатив, 
аріозо, арія) «Душа тремтить», окремі аріозно-речитативні репліки та партії 
в ансамблях, зокрема дует з Андрієм. Через драму матері виразно показано й 
типовий спосіб мислення, поведінки, родинних стосунків у середовищі коза-
цтва. М. Лисенко ніби стиснув нагнітання-розвиток і сконденсовано показав 
два емоційних стани — тремтливе чекання, що проявляється в мелодично-
му розливі внутрішньо напружених музичних фраз, і розпач від розлуки із 
синами, тяжке передчуття біди («Знаю, знаю оту славу: вовкам хижим на 
поталу»). Стрімкий розвиток емоцій, притаманний усій сцені, сягає апо-
гею завдяки само виявленню глибоких почуттів. Голосіння за живими — так 
сприймається партія Насті у хвилини прощання з дітьми. Композиторська 
ремарка («голосячи») підказує співачці манеру виконання:
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М. Лисенко зумів наснажити 
партію оперної героїні національ-
ними інтонаціями й ритмами, ла-
довими особливостями (щаблева 
мінливість, панівний гармонічний 
мінор із фригійським і дорійським 
нахилом), витонченою мелізмати-
кою. Декламаційні інтонації, про-
мовляння, тужливі вигуки, що про-
низують вокальну партію Насті, 
композитор спрямував на розкрит-
тя психологічного стану людини, 
доведеної до стану афекту. Швид-
кий перехід від радості, яка огор-
нула серце матері під час зустрічі 
із синами після колькох років їх-
нього навчання в бурсі, до горя, що 
морозом прибило душу, гранично 
драматизує ситуацію, завершує 
портрет-характеристику.

Саме з другої дії, що відбуваєть-
ся в хаті Тараса Бульби на хуторі, 
починаються динамічний розвиток 
і розкриття героїко-патріотичного 
характеру головного героя опери. 

Центральним епізодом у характеристиці Тараса є його пісня «Гей, літа 
орел» (друга дія, третя картина). Епічна широчінь і нездоланна сила вчу-
ваються в цій пісні, написаній, до речі, на вірші Т. Шевченка. Тарас спі-
ває її, граючи на торбані. Вокальну партію наснажено народнопісенними 
зворотами, зокрема інтонаціями, притаманними  історичним пісням «Про 
Харка й Гнатка», «Ой полети, галко», «Ой зійшла зоря» та ін. Оркестро-
вий супровід — із типовою формулою «щипкових» переборів по струнах 
торбана:

Титульна сторінка клавіру опери 
«Тарас Бульба» М. Лисенка 
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Після третьої дії, у якій показано, як Тарас зміг запалити запорожців іде-
єю походу проти вражих панів та обрання нового кошового (розгорнені во-
кальні номери для характеристики головного героя тут відсутні), композитор 
продовжив музичний розвиток, а завершив портрет Тараса — воїна й бать-
ка — лише в останній (п’ятій) дії. Досвідчений воїн, який уболіває за долю 
України, у скрутний момент тимчасової поразки силою волі звільняється від 
душевного тягаря, що виник унаслідок усвідомлення об’єктивної ситуації 
(уночі польське військо оточило козацький табір, з якого частина козаків за 
наказом Тараса виступила проти татар, що в цей час напали на Січ і зруйну-
вали її). Він звертається до козаків із полум’яним закликом усвідомити силу 
побратимства, єдності людей, що робить їх незборимими у двобої з ворогом. 
Характеристика Тараса Бульби в сцені під Дубном набирає концепційної ви-
черпності. На перший план як дієво-закличний стрижень твору тут виведе-
но героїчну музичну тему, якою композитор почав симфонічну інтродукцію 
опери і на якій побудовано оркестровий вступ (антракт) до третьої дії опери. 
З’єднана закличними квартовими інтонаціями, ця тема боротьби українців за 
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незалежність проти поневолювачів набирає значення лейтмотиву, що сприяє 
послідовному проведенню симфонізації дії:

Звучання теми органічно вплітається в музичну тканину монологу Тара-
са «Що у світі є святіше понад наше побратимство», її загострені ритмофор-
мули, урівноважені піднесеними інтонаціями пощаблевого ходу чвертками, 
є логічним продовженням лексичних фонем, якими оперував композитор в 
аріозних і речитативних побудовах епіко-драматичного характеру. Епізод 
«Деруть, шарпають усюди» набирає в монолозі функції кульмінаційної зони. 
Ці слова, сповнені драматизму, поєднано з лейттемою народно-визвольної 
боротьби, чим розширено драматургічний смисл монологу:

Завершення музичного портрета-характеристики Тараса в сцені пока-
рання Андрія композитор також здійснив із великою майстерністю завдяки 
вражаючому лаконізму висловлювання. Композиційно сцену Андрія і Тараса 
побудовано на двох репліках Андрія (перша — звертання розпаленого боєм 
зрадника до козаків: «Гей, ви, страхопуди! Я вас!..», друга — передсмертна: 
«Прощай, Марильце, зоре») і кількох коротких (переважно на один-два такти) 
речитативних фразах Тараса. Підтримані такими самими виразними фразами-
сполучниками в оркестрі, вони розкривають трагічний стан людини:
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Тараса показано в опері не лише як козака-патріота й військового ватаж-
ка, здатного підняти народ на боротьбу з ворогом, але і як люблячого бать-
ка. І тим глибша його людська трагедія — власноруч убити сина. Величез-
ний розпач і душевний біль звучать у двочастинній арії Тараса «Знайдися 
ж хто один, що має серце в грудях, а не камінь». Він не може повірити, що 
молодший Бульбенко — зрадник. Інтонаційний склад арії, що містить туж-
ливі мотиви, наближає її до народних плачів. М. Лисенко правдиво показав 
перемогу Тараса-патріота над Тарасом-батьком, і в цьому — морально-етична 
велич цього образу.

Варто підкреслити, що драму Тараса ще яскравіше відтіняє сцена з Оста-
пом, зокрема, речитатив, а точніше — декламаційно-оркестровий вступ і арія 
Остапа «Що ти вчинив?». Остання на певний час зупиняє стрімкий розвиток 
сценічної дії, ламає основну лінію колізії, акцентуючи особистісний момент. 
У звучанні ніби зумисне знято героїко-інтонаційний шар, типовий для му-
зичної мови старшого сина Тараса — мужнього та благородного (в епізоді з 
першої дії Остап сміливо вступає в сутичку з польськими комісарами; гідним 
продовжувачем славних козацьких традицій проявляє він себе в дуеті з Анд-
рієм у третій дії, на Запорозькій Січі, коли брати присягаються один одному 
завоювати в бою «або вінок собі терновий, або честь краю своєму»).

Не менш показовою є характеристика Андрія, якого лібретист і компози-
тор одразу не змалювали як зрадника. В експозиції образу — це юнак, який 
із першого погляду закохався в прекрасну Марильцю. Почуття його щире 
й чисте. Його не бентежить те, що він любить дівчину з польського табору. 
У партії Андрія (четверта дія) поряд із ліричними й мрійливими мотивами 
бринить молодечий запал, бажання боротися з ворогом у лавах українського 
козацького війська. Але й тут окремі репліки (згадка Андрія про Марильцю в 
другій дії, його прохання, щоб Остап не розлучався з ним у бою, та ін.) окрес-
люють лінію, що згодом розвиватиметься як контрдія, і яку можна визначити 
як тріаду почуття — випробування — зрада.

Слабкість натури Андрія повною мірою проявилася в найвідповідальніший 
момент бойової сутички з ворогом. Він «за одну усмішку», «за одне слово» Ма-
рильці зрадив Батьківщину, товариство, рідних. Тому покарання смертю рідно-
го сина, на яке зважився Тарас, сприймається як високий етичний вчинок. 

Інтонаційна лірична сфера, яку показав М. Лисенко при змалюванні образу 
Андрія, дуже відрізняється від музичних характеристик героїчної лінії в опері.

Ще іншою є музична стихія, пов’язана з табором польської шляхти (ритмо-
інтонації мазурки й полонезу, хорального співу тощо). У цьому М. Лисенко 
продовжив традиції «Життя за царя» М. Глинки, «Бориса Годунова» М. Му-
соргського.

Варто наголосити на справді новаторському змалюванні митцем нетради-
ційного для тогочасної оперної літератури, насамперед західноєвропейської, 
узагальненого образу народу. М. Лисенко вирішив показати його в динаміці, 
зіткненнях інтересів груп людей і окремих осіб, а не як статичний  персонаж.

Третя дія опери, присвячена історичним реаліям, що пов’язані з життям 
і побутом Запорозької Січі, є унікальною за драматургією, за побудовою хо-
рових, сольних, ансамблевих номерів, за майстерно розробленою хоровою 
партитурою.
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Однією з особливостей музичної 
драматургії опери є включення в ба-
гатошарове інтонаційно-образне зву-
чання двох сцен із третьої дії («За-
порозька Січ» і «Запорозька рада») 
гімнічних і маршових епізодів, яким 
М. Лисенко надав важливої семан-
тичної та композиційної функції.

Сигнальні трубні формули й 
маршові мотиви, на яких побудова-
но оркестровий антракт, передують 
хоровій заставці — пісні «Гей, не ди-
вуйте, добрії люди», що є варіантом 
народного гімну часів гетьманування 
Богдана Хмельницького. Варіаційно-
куплетний принцип побудови цьо-
го хору в поєднанні з поступовим 
ущільненням оркестрової фактури, 
навальним рухом шістнадцятих три-
валостей, «спалахами» пунктирних 
ритмоформул у розкладених або 
ламаних тризвуках містить важливі 
ознаки «проростання» вольових на-
строїв. Накопичення енергії знаходить вихід у заключному хорі третьої дії — 
«Рушаймо всі». Незважаючи на розмір 6/8, у музиці відчутно маршову основу.

Безперервний тріольний рух у супроводі, що поєднаний із підкресленням 
опорних звуків (за дводольною схемою) і лейтінтонацій, не порушує жанро-
вого (маршового) характеру тематизму. Навпаки, фактурне tutti супроводу, 
як і піднесення на новий, щораз вищий щабель варіантно поданих хорових 
фраз по вертикалі з подальшим «перехопленням» у хоровій партії тріольного 
рисунка, розширює мелодико-звуковий потік, викликає візуальні асоціації 
«зрушення маси». Водночас створюється ефект «розімкненої» композиції, 
незважаючи на цілком конкретну драматургічну функцію хору — завершення 
центральної дії опери.

Друга сцена третьої дії — генеральна кульмінація опери, де на повну силу 
проявився талант М. Лисенка як майстра оперного дійства. Сцену Запорозь-
кої ради, на якій обирають нового кошового отамана, написано широкими 
мазками, і це надає їй рис монументальності.

Варто підкреслити, що поштовхом до введення в оперу масової народної 
картини стала сцена віча зі «Псковитянки» М. Римського-Корсакова. Про це 
є згадка в листі М. Лисенка до І. Нечуя-Левицького: «Завважте, коханий, на 
мою пораду з погляду музики: рада козацька повинна якнайефектніш обстав-
лена бути. Сперечання, гомін, змагання хорів (котрі можна поділити на два 
табори або партії); отдільні речі промовців (ораторів) до кола раднёго. Згода, 
ухвала тут, несогласка де-инде в задніх лавах, така турбація, ваганина в голо-
сах, в цілих навіть купах козачих; — росте той вигук голосніш та голосніш, 
наче море, до гамору великого; — потім зачина тихшати помалу, наче море по 

Обкладинка клавіру опери 
«Тарас Бульба» М. Лисенка 
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одливі, і уповні стиха, як дійде до кінешної згоди. Бучна, велична рада пови-
нна грандіозне враження на слухачів зробити. Поважність в промовах і досто-
їнство кожного лиця — над все. Навіть ущипливість, з якою товариство радне 
глузує над Тетерею, повинна, на мій погляд, мати щось поважне, докладне, 
що тим більш вгризало б чоловіка, що стояв на чолі правування. Про те вже 
Вам краще знати з народнёго побиту та з писаних, може, засобів. Ця дія з 
обставини дуже мені пригадує сцену вѣча у недавній опері М. А. Римського-
Корсакова “Псковитянка”»49. М. Лисенко, як засвідчує далі цитований лист, 
уявляв у кінці дії сцену прощання жіноцтва з козацьким військом: «Походна 
пісѣня зіллється з голосінням і плачем жіночим, — усе це море людей, що 
змістить цілий кін, — мусить опанувати цілком слухачів, і очі, й серце, й голо-
ву ввібрати»50. Незважаючи на оригінальність думки й можливість музичних 
ефектів при поліфонічному поєднанні різнохарактерних і різностильових 
номерів (енергійного, героїчного маршу з тужливим голосінням), М. Лисен-
ко заради історичної правди не подав жіночого «плану» в третій дії «Тараса 
Бульби», адже за звичаєм, як відомо, жінок на Січ не пускали.

Музична композиція сцени Запорозької ради має у М. Лисенка ознаки 
сценічної структури вищого рівня. У ній взаємодіють протилежні образно-
жанрові сфери, синтезуються принципи контрастної поліфонії та гомофонії. 
Самостійний розвиток уведених в оперу трьох хорових гуртів допомагає ви-
явити особ ливості драматургії при змалюванні неоднорідного середовища за-
порожців, а відтак сприяє утворенню контрасту між сольними (Тарас, Товкач, 
Кирдяга), ансамблевими партіями (січові діди) і tutti хорів. «Поліфонія плас-
тів», з одного боку, зумовлює політемброву диференціацію і розчленованість, 
а з другого, — сприяє їх цілісності, внутрішньому злиттю в єдиний контекст 
окремих сольних реплік, «хорової декламації», міні-діалогів (у тому числі 
міжхорових) тощо. Завдяки продуманій драматургії та «поліфонії пластів» 
загальна побудова не розсипається, а різноплановість цілого перетворюєть-
ся на нову властивість — багатозначність у розстановці кожного компонента. 
Належачи до певної системи (сольної або хорової), деякі уривчасті музичні 
фрази, короткі репліки, запитання, вигуки, окремі хорові партії, подвоєні, по-
троєні хори виконують свою семантичну функцію і водночас підкоряються 
загальній драматургічній системі, роблять її об’ємною та гнучкою. У цій сце-
ні, яку справедливо вважають однією з перлин оперної літератури, М. Лисен-
ко проявив глибоке чуття музичного драматурга, продемонстрував віртуозне 
володіння технікою хорового письма.

Народна музична драма «Тарас Бульба» — найвище досягнення оперної 
творчості М. Лисенка, справді його «улюблена дитина»51. Цим твором компо-
зитор ще раз довів свою широку обізнаність у галузі вітчизняної та західно-

49 Лист М. Лисенка до І. Нечуя-Левицького від 22 липня 1874 року // Лисенко M. 
Листи. — С. 92. 

50 Там само. 
51 Ще за три місяці до смерті М. Лисенко продовжував працювати над «Тарасом 

Бульбою». У листі до дітей від 21(8) липня 1912 року з Наугейма, де композитор 
перебував на лікуванні, він сповіщав про це в короткій фразі: «Редер прислав усі 
5 актів [Тараса Бульби] до коректури» (див.: Лист М. Лисенка до дітей від 21 (8) 
липня 1912 року // Лисенко М. Листи. — С. 472).
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європейської оперної музики, 
творчий підхід до використан-
ня фольклорних джерел, уміння в 
оригінальних художніх образах і 
формах передати думки й почуття 
народу, психологічно точно роз-
крити характери й історичне тло. 
Однак шлях на сцену «Тарасові Буль-
бі» офіційно було закрито, забороня-
лася його поява, за висловлюванням 
композитора, «на публічність».

Проте постановка «Тараса Буль-
би» в домашніх умовах, виконання 
окремих оперних номерів у концер-
тах пробуджували інтерес до твору, 
сповненого надій і сподівань на віль-
не й незалежне життя.

1891 рік в історії української му-
зичної творчості позначений запо-
чаткуванням оперної шевченкіани й 
появою ліричної народно-побутової 
опери. Ідеться про «Катерину» M. Ар-
каса, написану композитором на влас-
не лібрето. У цьому творі проявилися певні жанрові новації, відбилися тенденції, 
притаманні українському мистецтву останньої третини XIX ст. Передусім варто 
вказати на дедалі активніший інтерес митців до творчості Т. Шевченка з метою 
її інсценізації. Саме тоді репертуар театрів поповнився драмами на шевченків-
ські сюжети. Це — «Невольник», «Титарівна» М. Кропивницького, «Катерина» 
П. Свенціцького.

У 1890-х pоках відомий етнограф, письменник і фольклорист М. Янчук 
задумав «скласти лібрето малоросійською мовою для великої малоросійської 
опери»52 на сюжет поеми «Гайдамаки» Т. Шевченка, сподіваючись, що авто-
ром музики буде М. Лисенко, який познайомився з текстом, давав поради, 
можливо, працював над музичними номерами53.

Шевченківський сюжет «Катерини» зумовив конкретний аспект опери 
М. Аркаса. Тяжіння до психологізму, що було характерною ознакою вітчизня-
ного мистецтва кінця XIX ст., свідчило про відчуття композитором важливих 
гуманістичних тенденцій, інтересу митців до внутрішнього світу людини, її ду-
шевних переживань. У центрі опери М. Аркаса — образ Катерини. Він найці-
кавіший і найвиразніший у творі. Загалом не змінюючи сюжет поеми Т. Шев-
ченка, композитор увів іще одного персонажа — Андрія, який любить Катерину 
і згоден пробачити їй кохання до Івана, аби залишитися з нею. Соціально-

52 ІР НБУВ, І, 740, арк. 51.
53 Докладніше див.: Булат Т. П. Творча праця М. Лисенка над Шевченковою пое-

мою «Гайдамаки» і задум опери // Збірник праць двадцятої наукової шевченківської 
конференції. — К., 1973. — С. 200—213.

М. Аркас
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побутова драма звузилася в М. Аркаса до сімейно-побутової. Не випадково Іва-
на в опері перетворено з офіцера на російського солдата54. 

Найпривабливіша риса опери — щира мелодійність музики, передусім у 
вокальних номерах. Саме тут виявилося вміння автора розкрити через мело-
дію переживання героїв, дати їм художньо-музичну характеристику. «Най-
слабшою» в опері є оркестрова партитура. Вона майже позбавлена тематич-
ного розвитку, роль оркестру зводиться, по суті, до простого гармонічного 
супроводу або дублювання вокальної партії. Однак не можна не помітити 
намірів автора надати оркестрові самостійної функції (наприклад, увертюра, 
антракт до третьої дії або картина снігової бурі). 

Художні недоліки опери можна пояснити відсутністю професійної освіти 
її автора. Шлях М. Аркаса до музики був типовим у той час для обдарованих 
людей. Як і багатьом українським композиторам, йому довелося самотужки 
оволодівати музичними знаннями й навичками. У вільний від військової служ-
би час М. Аркас займався улюбленого справою — збирав і записував народні 
мелодії. Він, зокрема, обробив близько вісімдесяти народних пісень, уклавши 
їх у дві збірки. Не маючи належної підготовки, М. Аркас не зміг самостійно 
впоратися зі складним завданням оркеструвати оперу. У цьому йому допоміг 
викладач музичних класів Одеського відділення РМТ П. Молчанов.

Драматургію опери розкрито переважно через розвиток вокальних партій. 
Хоча формально оперу поділено на традиційні номери, тенденція до наскріз-
ної, дедалі активнішої динаміки в ній дуже відчутна. Автор, зокрема, прагнув 
показати образ Катерини в емоційному розвитку — від закоханої, замріяної 
наївної дівчини до зневіреної жінки, яку охопив відчай.

Композитор органічно поєднав різні вокальні форми — аріозо, пісню, ре-
читатив, удався до драматизації форми аріозо речитативними елементами. 
М. Аркас вибудував оперу за принципом наскрізної дії вокальних сцен. Не-
великі за розміром на початку твору, вони підводять розвиток сюжету до роз-
горненої кульмінаційної сцени в третьому акті, цілком присвяченого образові 
Катерини. Основним композиційним прийомом тут є моносцена, характерна 
для жанру лірико-психологічної опери. Велика тричастинна побудова почи-
нається тужливим аріозо «В проклятий час, годиноньку знайшлася ти, дити-
нонько». Його мелодія, інтонаційно близька до народних голосінь, змальовує 
відчай героїні. «Колискова», яку співає Катерина синові, сповнена материн-
ської любові й водночас почуття безнадії. Середній розділ сцени — драма-
тичне аріозо — провіщає грізну долю сирітства, що чекає на Катерининого 
сина. Наступний оркестровий епізод — картина снігової бурі — покликаний 
посилити драматизм дії (типовий для романтичного мистецтва прийом) і 
водночас загальмувати динаміку її розвитку, тобто виконує драматургічну 
функцію. Як і попередня, ця сцена — тричастинна за структурою (середній 
розділ становить речитатив Катерини). Вона переходить у наступну сцену, 
теж тричастинну за формою: пісня солдат-москалів «То ли не береза» утво-
рює своєрідну арку для середнього розділу — драматичного епізоду (зустріч 

54 У радянські часи в редакції «Катерини» (1956) Д. Бобиря й Г. Таранова зроб-
лено спробу посилити соціальну ідею опери: у третю дію введено репліки солдат, які 
засуджують Івана.
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Катерини з Іваном). На відміну від багатолюдних і емоційно піднесених фіна-
лів згадуваних українських опер, епілог «Катерини» позбавлений зовнішньої 
афектації. Опера закінчується трагічним аріозно-речитативним монологом 
Катерини. Отже, увесь третій акт утворює струнку симетричну композицію 
з трьох тричастинних драматургічно наскрізних сцен, що лише формально 
«заокруглені». Вокальна партія Катерини розвивається по висхідній до за-
ключного монологу героїні. Симетрія тричастинних побудов у контексті опе-
ри сприймається як прийом особливої виразності.

З метою розкрити внутрішню динаміку образу композитор удався до 
аріозно-речитативного стилю, що є ознакою лірико-побутової опери з її тен-
денцією до психологічної деталізації. Прагнучи до реалістичного відобра-
ження образу або ситуації, М. Аркас використав елементи декламаційності, 
мовних реплік, емоційних вигуків, що, звісно, збагатило лексичний фонд 
української опери. Стан тривоги Катерини, яка дізнається про очікуваний 
відхід солдат із села, відображено в репліках, максимально наближених до 
«живої» мови. Лірико-психологічні засади твору М. Аркаса зумовили камер-
ність його стилю, обмежену кількість персонажів.

Жанрові ознаки народно-побутової опери яскраво простежуються в ха-
рактеристиці народу. Згідно з традиціями російських опер народ тут пока-
зано передусім через жанрово-побутову сферу, у хорових епізодах. Драма-
тургічне навантаження несе, наприклад, хор дівчат «Ой на горі, на горі», що 
звучить, наче контрдія, у момент сцени-діалогу Андрія та Катерини (перша 
дія). Настрій, що панує в невибагливій солдатській пісні «То ли не береза» 
також разюче контрастує з провідним у цій дії психологічним станом Кате-
рини, доведеної до відчаю.

Носіями драматургічного розвитку є в опері також ансамблеві сцени, що 
виконують функцію зав’язки або конфліктного зіткнення характерів. Такий, 
зокрема, ансамбль незгоди з першої дії — Андрій, Іван та Катерина з подру-
гами, — де композитор прагнув наділити кожного персонажа індивідуальною 
музичною мовою.

Опера М. Аркаса національна не лише за сюжетом, літературним джере-
лом, але й за музичною мовою, що ґрунтується на фольклорі. Це виразно по-
значилося на хорових сценах, тематично побудованих на народних мелодіях 
(хори дівчат «Ой на горі, на горі», «Ой в неділю раненько», хор парубків «По 
синьому морю», інструментальний Козачок із першої дії). Народні сцени, хоч 
їх і небагато, — серед найкращих в опері. Вони засвідчують прагнення М. Ар-
каса реалістично відобразити життя рідного народу.

Персонажів опери М. Аркас наділив ознаками народної музики відповід-
ного жанру. Так, тяжкий настрій Катерини у сцені з третьої дії розкрито завдя-
ки жанровій сфері народних голосінь (аріозо «В проклятий час, годиноньку»). 
Близьким до тужливих народних пісень є аріозо батька «Сподівався бачить 
доч ку». У музиці дуету закоханих композитор утілив інтонації народних лірич-
них пісень («Чи питає коли серденько дівоче»). Типовий для українських опер 
образ матері змальовано за допомогою виражальних засобів побутового роман-
су. Це, зокрема, аріозо з другої дії «Хоч як я її умовляла». Функції лейтмотиву 
має тема аріозо «А хто ж мою головоньку», що проходить в оркестровому всту-
пі до другої дії та в сцені третьої дії, де Катерина згадує рідну домівку.
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Щоправда, не завжди застосовані композитором засоби побутово-романсової 
музики можна вважати доречними. Подекуди мелодраматичний характер зву-
чання суперечить ситуації. Скажімо, непереконливо звучить музика сцени, де 
батько й матір змушені вигнати дочку з дитиною з батьківського дому (друга 
дія). Сентиментальним видається в цей драматичний, кульмінаційний момент 
благання Катерини «Простіть, тату, простіть, мамо», що вкладається в дещо 
спрощену вальсову ритмоформулу із супроводом, що близький до гітарного. 
Ці та деякі інші недоліки «Катерини» не можуть, проте, применшити заслуги 
М. Аркаса, який першим вивів на оперну сцену образи Шевченкової поеми.

До жанру народно-побутової опери, але в аспекті історичної тематики, 
звернувся також західноукраїнський композитор А. Вахнянин. Його музично-
сценічний твір «Купало» репрезентував народження опери в Західній Укра-
їні. Оперний процес розгортався тут ще з більшими труднощами. Штучне 
роз’єднання західних і східних земель України, політичний переділ аж ніяк не 
сприяли культурному обміну й творчому спілкуванню митців. Оперна музика 
наддніпрянських композиторів стала доступною західноукраїнській громад-
ськості лише згодом. Так, «Запорожець за Дунаєм» прозвучав там у 1881 pоці, a 
опери М. Лисенка «Різдвяна ніч», «Утоплена» — у 1890. Постановка цих творів 
мала велике значення для розвитку української музичної культури.

Шлях зародження й розвитку опери в Західній Україні, як і в Наддніпрян-
ській, також починався з народної театральної культури, з популярних у наро-
ді вертепних і шкільних вистав. Музично-драматичний театр тут був єдиним 
можливим засобом спілкування композиторів із широким глядацьким зага-
лом. За допомогою театру, як писав буковинський письменник і композитор 
С. Воробкевич, «можна нашому народові відкрити всю сквернь і гній ран і 
серце простолюдина ублагороднити та ніжними почуттями наповнити»55.

Завдяки значним зусиллям широкої громадськості 1864 року у Льво-
ві було відкрито український театр. З успіхом ішли тут «народні оперети» 
І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка. Для українського театру писали 
М. Вербицький, І. Лаврівський, С. Воробкевич, В. Матюк, Д. Січинський, 
П. Бажанський, А. Вахнянин. Роль музики, заснованої на народних мелодіях, 
у них така помітна, що часом важко встановити межу між музичною драмою і 
драматичним спектаклем, оперетою і водевілем. Не випадково ці твори мали 
різні назви — «мелодрама», «оперета», «співогра», «музична комедія». Роз-
мовні діалоги чергуються в них із сольними, ансамблевими, хоровими номе-
рами, а деякі тяжіють до оперних форм. 

Уже в перших оперних зразках західноукраїнські композитори по-
рушували актуальні життєві теми. Не випадково австрійська цензура за-
боронила постановку музичної драми В. Матюка «Інвалід» (1880, лібрето 
І. Мидловського). Її сюжет — про тяжку долю українських рекрутів у Австро-
Угорщині — піднімав патріотичну ідею. До нас дійшов лише пролог «Інвалі-
да», що свого часу звучав у концертному виконанні. По суті, це розгорнена 
оперна сцена, де беруть участь оркестр, хор та солісти. Символічні міфологіч-
ні персонажі Прабог і Чорнобог, Ангел Русі, Духи доносили до слухачів про-
відну ідею твору. Про тяжку долю українських емігрантів у Бразилії оповідає 

55 Цит. за: Білинська М. Сидір Воробкевич. — К., 1982. — С. 34.
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музична драма того самого автора 
«Наші поселенці» (1897), текст якої 
не зберігся. Постановку її було здійс-
нено 1897 pоку в Тернополі.

У сезоні 1903—1904 років К. Во-
лодкович оголосив конкурс на ство-
рення найкращої опери на його лі-
брето за поемою А. Мальчевського 
«Марія» про трагічну долю першої 
дружини С. Щенсни-Потоцького. 
Відгукнулося вісім претендентів, 
зокрема, опери написали В. Ґаврон-
ський, М. Завадський (незакінчена), 
Г. Мельцер-Щавінський, Р. Статков-
ський та Г. Опенський. Незалежно 
від конкурсу, опери на той самий 
сюжет написали М. Солтис, О. Коль-
берґ (музична драма на три акти, 
1883) та А. Дворжачек56. 

Патріотичну ідею, волелюбні 
мотиви втілює опера А. Вахнянина 
«Купало». Цим вона дуже відрізня-
ється від так званих простонародних 
оперних мелодрам західноукраїнських композиторів з їх примітивним відо-
браженням народного життя й дилетантською музикою. «Купало» — перший 
у Західній Україні музично-сценічний твір, побудований за принципами 
оперної драматургії. Автор відмовився в ньому від розмовних діалогів, замі-
нивши їх розвиненими оперними формами.

Маючи літературний хист, А. Вахнянин написав лібрето до опери, над якою 
працював протягом 1870—1892 років. Зміст твору не позбавлений суперечнос-
тей і вад насамперед в ідейно-тематичному спрямуванні опери, де боротьба 
українського народу проти татарських поневолювачів «щасливо» завершується 
примиренням із ворогом. Проте беззастережно вважати «Купало» історичною 
оперою не можна. Поклавши в основу твору історичний сюжет, А. Вахнянин 
використав окремі засади і романтичної опери, і психологічної драми, і мело-
драми в яскраво окресленому національному ключі. Сюжет «Купала» (опера 
має чотири акти) ґрунтується на народних легендах, думах, піснях, де показа-
но героїчний образ гідної дочки свого народу (Маруся Богуславка, Роксолана). 
Твір А. Вахнянина виявляє загальну для західноукраїнського музичного театру 
тенденцію — відображати життя народу (переважно селян) через його побут, 
звичаї, на тлі яких розгортається мелодраматична історія закоханої пари. За-
слугою композитора є прагнення вийти за межі вузького етнографічного показу 

56 Існують також інструментальні твори за назвою «Марія», а саме: симфоніч-
ні поеми В. Рихлінга й Р. Бачинського; увертюру «Марія» скомпонував Л. Ґросс-
ман; «Спів масок» для соло з хором написали С. Монюшко, І.-М. Коморовський та 
А. Мюнхгаймер.

А. Вахнянин
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народу. Найкращими сторінками опери «Купало» є хорові епізоди, де живе й 
діє народ. Це передусім поетичні обряди та звичаї, наприклад, хори з першої дії, 
побудовані на галицькому фольклорі («Ходили дівоньки», «Гей, на Івана, гей, 
на Купала», «Палай, палай, Купалоньку наш»). По суті, уся перша дія опери — 
це розгорнене хорове полотно, у яке вплітається портретна експозиція персо-
нажів твору. У такому драматургічному переосмисленні функцій хорових сцен 
А. Вахнянин постає новатором серед західноукраїнських композиторів. Для 
драматургії опери також важливі хори козаків та фінальні хори з другої та тре-
тьої дій, що нагадують героїчні пісні. Драматичний хор «Ой горе нам, пощади 
в тебе просим» (третя дія), що передає тривогу й біль полонених, сповнений 
інтонацій народних плачів.

Головні персонажі твору — Одарка, Степан, Максим — достойні представ-
ники українського народу. У сольних номерах яскраво проявилися мелодич-
ний дар А. Вахнянина, його прагнення до психологічного розкриття образу. 
Однією з найкращих в опері є арія Одарки «Нема мені порадоньки» (третя 
дія) — психологічна кульмінація образного портрета героїні. Розгорнена за 
формою (контра стна тричастинність), інтонаційно споріднена з народними 
піснями й голосіннями, арія відтворює драматичну ситуацію — воля співвіт-
чизників Одарки залежить від її згоди стати наложницею татарського паші. 
Мелодично привабливі також характеристики Степана (коханого Одарки) 
й Максима (названого батька дівчини). Щоправда, ліричних героїв компо-
зитор подав у звичних для багатьох українських музично-сценічних творів 
елегійно-романсових барвах.

В опері А. Вахнянина досить розвинені також ансамблеві форми, що свід-
чить про драматургічне мислення композитора. Сольні номери — монологи, 
арії — чергуються із психологічно вмотивованими ансамблями. Автор влучно 
використав принцип контрастного зіставлення епізодів. Так, після драматич-
но напруженого епізоду з третьої дії, коли Омар наказує стратити Одарку, 
несподівано звучить гумористичне тріо євнухів. Його перериває драматична 
сцена: Одарку ведуть на страту, а Максим розкриває таємницю походжен-
ня дівчини (його балада). Такі драматургічні прийоми були новими для 
музично-сценічних творів західноукраїнських композиторів і свідчили про 
появу професіональних засад у розвитку оперного жанру.

Певні аналогії як за змістом, так і за деякими драматургічними принципами 
«Купало» має з оперою «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського. Це 
насамперед широке використання народної пісенно-танцювальної мелодики, 
елегійно-романсової лірики. Перед обома авторами було завдання протистави-
ти семантиці українського фольклору сферу орієнтальної музики. І якщо стихія 
рідної народної пісенності знайшла яскраве втілення, то східний колорит від-
творено в обох операх надто узагальнено, переважно зовнішніми засобами (ме-
лізми, ладові звороти, баркарольний тип мелодики й супроводу). Хоча в опері 
А. Вахнянина східній тематиці відведено багато місця (дві останні дії, оркестрові 
епізоди: «Парадний марш воїнів Омара», сцена нападу татар із другої дії), ком-
позиторові, як і автору «Запорожця за Дунаєм», не вдалося створити справжній 
контраст інтонаційних сфер, що, звісно, послабило оперну концепцію твору.

Помітні недоліки «Купала» — маловиразне інструментування, вступи до 
кожної дії, окремі епізоди, «млявість» оркестрової партії . Остання переважно 
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виконує роль супроводу, незважаючи на прагнення композитора розширити 
функції оркестру. Вади опери можна зрозуміти, якщо зважити на недостатню 
фахову підготовку автора. Самотужки оволодівши основами композитор-
ських знань, А. Вахнянин так і не зміг здобути належної професійної освіти. 
Такий шлях, на жаль, здебільшого типовий для українських композиторів.

У роботі над «Купалом» композиторові допомагав польський музикант 
і теоретик І.-Ф. Ґуневич, у якого А. Вахнянин вивчав гармонію. Клавір опе-
ри автор тричі перероблював. За життя А. Вахнянина було поставлено лише 
фрагменти твору57.

У кінці XIX ст. звернувся до оперної творчості Г. Козаченко — хормейстер 
Маріїнського театру. У 1885 році він написав п’ятиактну оперу на власне лі-
брето «Князь Серебряный» (за однойменним романом О. Толстого — нащад-
ка гетьмана Кирила Розумовського), яку було поставлено 21 квітня 1891 року 
в Маріїнському театрі під керуванням автора. Головні партії виконували ко-
рифеї оперної сцени Ф. Стравинський (батько І. Стравинського), Л. Яковлев, 
К. Серебряков, М. Доліна. Клавір опери вийшов друком у 1891 році. 

У кінці XIX ст. розпочав свій творчий шлях Б. Яновський (учень Є. Риба). 
До 1898 року молодий композитор написав оперу «Сорочинская ярмарка» за 
М. Гоголем, яку не було поставлено, а нотний матеріал її втрачено (зберегли-
ся лише окремі фрагменти, зокрема аріозо Парасі).

Отже, оперна творчість українських композиторів другої половини XIX ст. 
свідчить про їхні наполегливі пошуки в галузі музично-театральної культу-
ри. У творчості С. Гулака-Артемовського й М. Лисенка українська опера до-
сягла європейського рівня. Спираючись на традиції українського народного 
театру, драматичні й музично-драматичні зразки XVIII — першої половини 
XIX ст., вбираючи творчий досвід зарубіжної (у тому числі російської) опер-
ної літератури, митці прагнули піднести національне мистецтво на високий 
професіональний рівень, усупереч «шароварно-горілчаній» розважальнос-
ті й дилетантизму. «Магістральною лінією» оперної творчості ХІХ ст. став 
романтизм, який розвивався в річищі українського фольклоризму. Оперні 
твори П. Сокальського, а в Західній Україні — А. Вахнянина, були першою 
спробою розкриття історико-героїчних тем у розвинених оперних формах.

* * *
Глибоке знання життя й побуту народу, пісенного та інструментального 

фольклору, опора на класичні твори української літератури визначили характер 
оперних образів, їх типологічність, художню індивідуалізацію, стильову специ-
фіку. Перенесення в масштабну форму опери особливостей народної лексики, 
жанрових і структурних прикмет, зокрема у хоровій творчості й виконавстві 
(принцип двохорності, особливості народного гуртового співу, інтермедійні 
структури тощо), надавало українській опері новаторських рис. Творчість укра-
їнських композиторів збагачувалася новими жанрами, типами драматургії.

57 У 1920-х роках «Купало» відредагував М. Вериківський, додавши до третьої 
дії новий фінал і вставну балетну сцену на татарські теми. Прем’єра твору відбулася 
1929 pоку в Харківській опері. А в 1995 нову редакцію й оркестрування опери здійс-
нив М. Скорик. Того самого року вистави її відбулись у Львові й Києві.
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Початковий етап оперного процесу в Україні позначений жанровим роз-
маїттям — створенням художніх зразків історико-героїчної, лірико-комічної, 
народно-побутової, фантастичної, дитячої опери. По-різному складалася за-
галом доля цих жанрових різновидів опери, але вагомою та найбільш пер-
спективною була історико-героїчна.

На шляху становлення й розвитку української опери композиторам доводи-
лося долати труднощі, зумовлені складною суспільно-політичною ситуацією. 
Переважна більшість творів не мала виходу на професійну сцену, тому нерід-
ко розроблення національно й соціально важливих тем не було зреалізовано. 
 Повнокровному розвиткові жанру заважала також недостатня фахова підготов-
ка більшості авторів, що негативно позначилося на оркеструванні, драматургії, 
утіленні принципів формотворення. Усупереч перешкодам українська опера 
знаходила шлях до широкого слухацького загалу в Україні й поза її межами. 
У цьому митцям допомагали драматичні трупи (насамперед театр корифеїв), 
що були її першими виконавцями. Оперна творчість українських композито-
рів вагомо впливала на розвиток естетики виконавства, виховання художніх 
смаків, розуміння народної та професійної музично-театральної культури.
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МУЗИКА В ТЕАТРІ

У XIX ст. український театр утвердився як музично-драматичний. Орга-
нічний зв’язок із музикою, насиченість фольклорними інтонаційними дже-
релами, жанрова стихія, яка проростала з народної обрядовості й театралі-
зованості вертепного дійства, шкільної драми з її інтермедіями, що вводили 
побутову народнопісенну практику в сценічну драматургію, знайшли своє 
яскраве виявлення в театральній музиці ХІХ ст.

Набули широкого розповсюдження різні жанри музично-сценічної 
творчості, підґрунтя яких склалося ще у XVIII ст., — водевіль, народна побутова 
опера й оперета, історична драма зі співами тощо. З цього погляду привертає 
увагу діяльність у Росії італійського композитора Дж. Астаріти. З 1784 року він 
працював директором італійської опери в Москві та Петербурзі, був зв’язаний 
також з театром О. Розумовського. Дж. Астаріта написав для російської сцени 
ряд музично-драматичних творів типу опери-буф. Для української музичної 
культури істотне значення має його комічна опера на лібрето Я. Княжніна 
«Збитенник». Її рукопис, що зберігається в бібліотеці Розумовських, датується 
1786 роком. Дія твору розгортається в купецькому середовищі. Головний 
герой — кмітливий продавець Степан — за допомогою різних інтриг влаштовує 
щастя молодої закоханої пари. Композитор, очевидно, прагнув наблизити 
партію цього демократичного персонажа до фольклорних джерел, наповнивши 
її пісенними мотивами. Зокрема, у центральній арії Степана «Кажется, не лож-
но» виразно звучать поспівки українських народних мелодій. Це засвідчувало, 
що дедалі більшої сили набирали процеси фольклоризації музичної тканини — 
наповнення популярними в тогочасному побуті народними піснями й танцями 
або створення нових авторських номерів, наближених до фольклору (найкращі 
з них згодом також фольклоризувалися).

Показовою щодо широкого використання українських інтонацій була ко-
мічна опера «Мельник — колдун, обманщик и сват» Аблесимова — Соколо-
вського (1779). Побічну партію її увертюри побудовано на мелодії пісні «Ой 
гай, гай зелененький», українські наспіви звучать також у ряді куплетів. І це 
природно, адже автор музики до «Мельника» М. Соколовський був вихідцем 
з України.

Чимало українських мелодій увів у популярну свого часу побутову 
оперу «Старовинні святки» Ф.-К. Бліма. В одній із рецензій на її постановку 
1810 pоку в Москві зазначалося: «Автор музики вдало використав голоси 
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деяких пісень малоросійських: ця руда ще недавно відкрита й обіцяє 
театральним композиторам пребагату здобич»1.

Українська тематика й народнопісенні мотиви часто траплялися у водеві-
лях, які на початку XIX ст. посіли чільне місце в театральному репертуарі. Так, 
9 вересня 1803 року на відкритті нового театрального будинку в Києві було 
показано п’єсу «Козак-поет»2, яку польський дослідник театру К. Естрайхер 
назвав «комедією по-малоросійськи»3. Її автор не відомий. Імовірно, ідеться про 
один із варіантів сюжету, який було втілено в популярній п’єсі князя О. Шахов-
ського «Козак-стихотворец» («Козак-віршувальник»). Твір О. Шаховського, хоч 
і був написаний псевдонародною мовою, однак відіграв певну роль у розвитку 
української драматургії хоча б тим, що зачіпав тематику й репрезентував музично-
драматичні жанрові форми, покладені згодом в основу її класичних зразків («На-
талка Полтавка», «Москаль-чарівник», «Сватання на Гончарівці» та ін.).

Особливо важливе значення мало включення до «Козака-віршувальника» 
популярних українських мелодій. Це був музично-драматичний твір, у яко-
му побудова образної системи спиралася на поєднання розмовних діало-
гів зі вставними пісенними номерами — принцип, що став визначальним 
для української драматургії XIX ст. Згадуючи про постановку водевілю 
О. Шаховського 1812 року в Петербурзі з музикою К. Кавоса, Ю. Келдиш 
зазначав: «Успіх “Козака-віршувальника” значною мірою залежав від 
патріотичної спрямованості сюжету й наявних у п’єсі популярних українських 
мелодій, які використав Кавос для ряду музичних номерів»4.

«Козак-віршувальник» часто входив до репертуару театральних труп, які 
в першій половині XIX ст. виступали в Україні. До речі, саме в цьому творі, 
показаному трупою Д. Жураховського в Єлисаветграді 1826 року, дебютував 
на сцені знаменитий бас Й. Петров — згодом перший виконавець партій 
Сусаніна й Руслана в операх М. Глинки.

З часом, виконавши свою історичну роль, «Козак-віршувальник» зійшов зі 
сцени. Звертаючись до антрепренерів, Є. Гребінка 1840 року писав: «Взагалі-то 
можна було б... спровадити “Козака-віршувальника” в безтермінову відпустку 
хоча б для Малоросії: пора йому відпочити на лаврах, застарів він, голубчик, 
минув його час, справді, минув!.. Давайте нам п’єси Котляревського, комедії 
Основ’яненка, нашого народного письменника, а ми вам сердечно подякуємо»5.

До поширених на зламі XVIII—XIX ст. музично-драматичних жанрів, у 
яких було втілено народні мотиви, належать так звані «чарівні опери» — тво-
ри романтично-фантастичного змісту з численними вставними музичними 
номерами, що знаменували своєю появою тенденції нового стилю в євро-
пейському музичному театрі. Еталоном зразком такої творчості стала «Ду-
найська русалка» австрійського композитора Ф. Кауера — «романтична 

1 Вестник Европы. — 1810. — № 1. — С. 71.
2 Існує припущення, що прототипом головного героя п’єси був український поет 

першої половини XVIII ст., учасник Полтавської битви С. Климовський — автор піс-
ні «Їхав козак за Дунай», яка згодом стала народною.

3 Estreiher K. Teatr w Polsce. — Krakόw, 1873. — T. 1. — S. 106.
4 Келдыш Ю. В. История русской музыки. — М.; Ленинград, 1948. — Ч. 1. — С. 301.
5 Гребінка Є. П. Провинциальные театры // Гребінка Є. П. Твори: У 3 т. — 

К., 1981. — Т. 3. — С. 484.
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народна казка зі співами та переказами старовини в 3-х актах», уперше постав-
лена у Відні 1798 року. Це типовий романтично-фантастичний зингшпіль, у 
якому розмовні діалоги переплітаються з численними аріями, куплетами, 
оркестровими епізодами. «Дунайська русалка» Ф. Кауера здобула широку 
популярність і зумовила ряд наслідувань. Вони виникли в німецьких версіях 
(«Німфа Дунаю» Ґ.-В. Бірея, 1798; «Гульда, королева ніксів» Ц.-Ф. Еберса, 
1804 та ін.), а також в іншомовних адаптаціях із відповідним перенесенням 
дії на певний національний ґрунт.

До річища спільнослов’янської театральної культури влилася польська 
переробка твору Ф. Кауера за назвою «Дністрова русалка» («Rusałka Dniestru»). 
Уперше її було поставлено у Львові 14 січня 1814 року. Переробку здійснив 
відомий польський актор і сценарист, директор Львівського театру Я.-Н. Ка-
мінський. З ним співпрацював видатний польський скрипаль і композитор 
К. Ліпінський, який протягом 1810—1814 pоків був диригентом Львівського 
театру. Він додав до музики Ф. Кауера ряд власних вставок і номерів.

Дія зингшпіля, перенесена на береги Дністра, розгорталася за всіма за-
конами жанру «чарівної опери» — була насичена раптовими поворотами у 
фабулі, картинами, розрахованими на зображальний ефект, частими змінами 
декорацій і костюмів, а також численними сольними й дуетними музичними 
номерами, що розкривали почуття героїв, підсумовували їхні погляди й дум-
ки. Головний персонаж твору — королева Дністра Краснодіва — з’являється 
на сцені у вісімнадцяти перемінах: у вигляді русалки, старої ворожбитки, 
богині річки, прабабусі сім’ї Одворонж, молодої садівниці, королеви зірок, 
молодої мазурки й т. ін. Такі численні перевтілення притаманні й Любухні — 
дочці Краснодіви. Перенесення дії на берег Дністра зумовило появу в цьому 
зингшпілі українських елементів, насамперед у музиці. К. Ліпінський добре 
знав українську народну пісню, багато зробив для її популяризації. Доповню-
ючи партитуру Ф. Кауера, він увів у «Дністрову русалку» деякі українські 
мотиви, зокрема ефектний козацький танець. «Дністрова русалка» в перших 
десятиліттях XIX ст. міцно утвердилася в репертуарі театральних труп, що 
гастролювали по Україні, її часто ставили в Києві.

Безпосередньо стосується української музичної драматургії «чарівна опе-
ра» «Українка, або Зачарований замок». Певне уявлення про її зміст дають 
афіші трупи О. Ленкавського, яка виступала в Києві у 20-х pоках XIX ст.6 На 
одній із них (від 2 березня 1823 року) зазначено, що буде виставлено нову, ще 
не показану в місцевому театрі оперу «Українка, або Зачарований замок» — 
«во многих явлениях, на малороссийском наречии в 2-х действиях». Афіша 
від 22 червня 1827 року анонсувала цей твір як «большую веселую волшебную 
оперу на малороссийском и польском наречиях в 3-х действиях»7. Очевид-
но, поставлені в 1823 і 1827 pоках твори не були тотожними, хоч і становили 
варіанти того самого сюжету. Як і більшість переробок «Русалки» Ф. Кауера, 
п’єса, мабуть, не мала детально зафіксованої фабули — її окремі картини, 
драматургічні перипетії могли довільно змінюватися й переставлятися 

6 К истории польского театра в Киеве // Киевская старина. — 1890. — Т. 29. — 
С. 533—540.

7 Наведений анонс засвідчує, що влада «підросійської» України трактувала як 
«наречие» не лише українську, але й польську мову.
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(звичайно, у певних сюжетних межах). Це засвідчує перелік дійових осіб: деякі 
імена повторюються (наприклад, «Граф Любомир, власник маєтку», «Завиша-
управитель» і відповідно «Любомир-князь», «Завиша-дворецький»). Інші 
персонажі, хоча й названі по-різному, однотипні за своїм амплуа.

Характеристика дійових осіб виразно вказує на те, що «Українка, або 
Зачарований замок» — типова «чарівна опера», близька за змістом до «Ду-
найської русалки» Ф. Кауера. У ній постають романтизовані постаті князів, 
лицарів, графів, а також обов’язкові для такого різновиду драматургії при-
види. У п’єсу введено (щоправда, тільки в ролі статистів) і цілком реаль-
них персонажів — козаків, селян, двірську прислугу. Показовою є героїня, 
яка з’являється в найрізноманітніших образах. У постановці 1823 pоку, як 
зазначено на афішах, це «українка в різних перемінах», а в постановці 1827 
року — Людомила — племінниця рицаря Громислава, яка постає у вигляді 
молодого козака, циганки, пастушки, краків’янина, української дівчини, 
рожевого генія, королеви чарів. Належність «Українки» до жанру «чарівної 
опери» свідчить про те, що вона була щедро насичена музикою — куплетами, 
аріями, піснями. А те, що, по-перше, дія відбувалася в українському середо-
вищі, а по-друге, твір було поставлено українською мовою, дає підстави дійти 
висновку про використання в його музичному оформленні українських мо-
тивів. На жаль, про авторів лібрето й музики відомостей немає8.

Близький до української музичної культури й російський варіант «Ру-
салки», що відіграв значну роль у розвитку тогочасної казково-романтичної 
опери. На російському ґрунті адаптація зингшпіля Ф. Кауера розрослася до 
оперної тетралогії. Текст трьох частин належав Н. Краснопольському, четвер-
тої — О. Шаховському. В основу музики двох перших частин, названих «Дні-
провська русалка», покладено партитуру Ф. Кауера, яку доповнили компози-
тори С. Давидов і К. Кавос. Музичне оформлення третьої («Лєста, дніпровська 
русалка») і четвертої («Русалка») здійснив С. Давидов. У російській адаптації 
дію «Русалки» було перенесено в часи Київської Русі на береги Дніпра.

В Україні особливо популярною була третя частина тетралогії — «Лєста, 
дніпровська русалка» (1805), яку ставили майже всі театральні трупи, що га-
стролювали тут протягом 1820—1850-х pоків, приваблюючи публіку не лише 
казковим сюжетом, барвистими сценічними ефектами, але й мелодійною му-
зикою. Її написав виходець з України С. Давидов — вихованець Петербурзь-
кої придворної співочої капели, автор музики до багатьох театральних вистав. 
Він співпрацював переважно з московською трупою. С. Давидов увів до твору 
багато народних мелодій, побутових романсів, у тому числі українських. На-
приклад, арію Лєсти «Вы нам верность никогда не хотите сохранить» засно-
вано на темі популярної пісні «Їхав козак за Дунай». Отже, усі три варіанти 

8 У бібліографії польських опер, складених К. Міхаловським (див.: Opery polskie: 
Materiały do Bibliografii muzyki polskej. — Krakόw, 1954), згадано аналогічний за 
назвою твір — «Ukrainka, czyli Pałac zaczarowany» — і його постановка 5 серпня 
1815 року в Каліші. Автором лібрето названо Н. Мілевського, музики — Сарнецько-
го. Якщо навіть київська «Українка» не тотожна з названою в бібліографії К. Міха-
ловського, але, очевидно, певний зв’язок між ними існує. Варто нагадати також, що в 
1860-х роках оперу «Українка» поставило українською мовою Польське театральне 
товариство в Станіславові і в театрі графа С. Скарбека у Львові.
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«Русалки» («Дністрова русалка», «Українка, 
або Зачарований замок», «Лєста, дніпровська 
русалка») були тісно пов’язані з багатими 
українськими народнопісенними джерелами.

Спирання на український фольклор у 
музично-театральних жанрах, що посідали 
чільне місце в театральному побуті кінця 
XVIII — початку XIX ст. (водевіль, народно-
побутова опера, «чарівна опера» тощо), ві-
діграло помітну роль у становленні націо-
нальної музичної драматургії, у виникненні 
оригінальних музично-драматичних творів 
українських авторів.

Характерною рисою професійної україн-
ської музики в театральному жанрі є її тісний 
зв’язок із літературним процесом. «Праматір’ю 
українського народного театру» (за вислов-
люванням І. Карпенка-Карого) і водночас 
першим зразком українського музично-
драматичного твору стала «Наталка Полтав-
ка» І. Котляревського (1819). Генеза «Натал-
ки Полтавки» щільно пов’язана з розвитком 
театрального руху в Україні. Харківська тру-
па, яка 1818 року переїхала до Полтави, де її 
очолив І. Котляревський, спрямувала свою 
діяльність на розширення тематики й жанро-
вих форм постановок, їх виходу за межі пере-
кладних французьких і німецьких мелодрам 
та водевілів. Окрім того, «Наталка Полтавка» 
була відповіддю на назрілу потребу створення 
національного репертуару. Виставу І. Котля-
ревський назвав «малоросійською оперою»9. 
Вона ознаменувала народження нового виду 
музичної драматургії, що безпосередньо виріс на ґрунті національних мис-
тецьких традицій.

Покладений в основу «Наталки Полтавки» принцип чергування роз-
мовних діалогів з музичними (точніше — пісенними) номерами влас-
тивий багатьом типам театральних п’єс, поширених у Західній Європі 
та Росії наприкінці XVIII — на початку XIX ст. (водевіль, французька 
комічна опера, зингшпіль). Водночас, спираючись на ці форми, а також на 
зразки національної театральної творчості (вертеп, шкільні інтермедії), 
І. Котляревський написав п’єсу оригінальну, новаторську як щодо змісту, 
так і щодо особливостей драматургії.

9 На титулі автографа п’єси 1829 року І. Котляревський написав: «Полтавка. 
Опера малороссійская». П’єсу понад вісімнадцять років поширювали у списках. Її 
вперше надрукував І. Срезневський в «Украинском сборнике» (Х., 1838). 

Афіша вистави 
«Наталка Полтавка» 

І. Котляревського
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Варто підкреслити, що І. Котляревський був не лише автором тексту 
«Наталки Полтавки», але й творцем її музичної драматургії. Він увів чітко 
підпорядковані змістові пісні, що визначають розвиток музичної образності. 
Ліричні й лірико-драматичні мотиви переважають у партіях Наталки й 
Петра, життєрадісний образ бурлаки Миколи розкрито через козацькі 
пісні героїко-епічного плану («Гомін, гомін, по діброві», «Ворскла — річка 
невеличка»). Є у п’єсі вокальні номери, близькі до побутового романсу 
(«Віють вітри, віють буйні») й канта (куплети Возного, Виборного) або ж 
запозичені з народних жартівливих наспівів («Дід рудий, баба руда»). Отже, 
спираючись на жанрову різноманітність народної музики, І. Котляревський 
досягнув необхідної з погляду сценічної драматургії контрастності музичної 
образності. Водночас вона не єдина рушійна сила музично-драматичного 
розгортання дії. Драматургічна роль пісень у «Наталці Полтавці» аналогічна 
функціям номерів оперного дійства. Як арії чи монологи вони розкривають 
характери дійових осіб, їхні переживання, підкреслюють вузлові моменти дії. 
Здебільшого в основу вокальних номерів «Наталки Полтавки» покладено 
народні пісні з усталеними в побуті мелодіями. До них, зокрема, належить 
«У сусіда хата біла», «Та йшов козак з Дону», «Дід рудий, баба руда», «Ой 
на горі, на Панянці». А пісня Виборного «Ой під вишнею» була в ті часи 
однією з найпоширеніших. Водночас у «Наталці Полтавці» є ряд пісенних 
текстів, складених самим І. Котляревським, лише стилізованих під фольклор. 
Так, у пісні Петра «Сонце низенько» перша строфа — суто народна, однак 
далі введено виразні елементи індивідуалізованої лірики. Стилізованими 
зразками можна назвати також «Віють вітри, віють буйні», «Видно шляхи 
полтавськії», «Ой я дівчина Наталка» та ін.

І. Котляревський трактував народні пісні як цілісний музично-словесний 
організм, і запозичені ним безпосередньо з фольклорних джерел зразки 
ввійшли до п’єси разом із побутуючими мелодіями. Складнішим і, по суті, 
досі не розв’язаним є питання генези наспівів оригінальних авторських пісень 
«Наталки Полтавки». Їх покладення на музику вимагало композиторського 
втручання. І справді, у таких номерах, як «Віють вітри, віють буйні», «Сонце 
низенько» та інших, поряд із ліричними народними інтонаціями трапляються 
романсові поспівки, типово оперні кадансові звороти. Не виключено, що, 
дотримуючись закону єдності пісенного організму, І. Котляревський складав 
тексти одночасно з мелодіями. Адже він був людиною музично обдарованою та 
освіченою, добре знав фольклор, тогочасну вокально-романсову літературу10. 
Можливо, письменникові допомагав фаховий музикант. 1821 року 
І. Котляревський писав із Полтави до М. Гнєдича: «Єсть у мене і пісеньки 
малоросійські зі створеної мною опери “Наталки Полтавки”, прийняті добре 
в Полтавській, Чернігівській і Харківській губерніях. Коли до журналу 
входять і пісні, то я міг би доставити їх навіть з нотами для фортепіано, бо у 
нас єсть на сі інструменти і композитори»11.

10 Талановиту гру на скрипці І. Котляревського й задушевне виконання ним на-
родних пісень відзначав у спогадах В. Савінов (див.: Савинов В. Первая любовь Кот-
ляревского // Северная пчела. — 1863. — № 80).

11 Котляревський І. П. Повне зібрання творів: У 2 т. — К., 1958. — Т. 2. — C. 85.
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Народнопісенний характер музики цієї п’єси сприяв її широкому розпо-
всюдженню. Мелодії з «Наталки Полтавки» швидко ввійшли в побут, ста-
ли невід’ємною складовою музичного життя України. М. Сементовський 
1846 pоку писав: «Сотні списків її [“Наталки Полтавки”. — М. З.] ходять і тепер 
ще по всій Малоросії, народ засвоїв її пісні, написані Іваном Петровичем, і є 
багато людей, які знають напам’ять всю оперу»12.

Одним із перших відомих композиторів, хто опрацював мелодії до 
«Наталки Полтавки», був А. Барцицький — піаніст, диригент і вчитель 
музики в Харкові. Аранжовані ним для голосу й фортепіано три пісні з 
твору І. Котляревського («Віють вітри, віють буйні», «Дід рудий, баба руда», 
«Ой я дівчина Полтавка») було опубліковано 1833 року в харківському 
альманасі «Утренняя звезда» (кн. 1). На титулі видання написано: «Музыка 
А.-Й. Барцицкого». Фактура творів композитора проста, хоча складена 
грамотно. Фортепіанний супровід переважно акордовий або ж заснований 
на нескладних фігураціях, гармонічна мова не виходить за межі поширених 
у музичній літературі того часу стандартних форм. У 30-х pоках ХІХ ст. 
А. Колосов здійснив оркестрування музики до «Наталки Полтавки» (ноти 
зберігаються в бібліотеці Маріїнського театру опери та балету в Санкт-
Петербурзі).

У ході сценічного життя «Наталки Полтавки» її музичний компонент 
стабілізувався, ставав щораз чіткішим. Партитуру твору І. Котляревського 
уклав також відомий музикант і етнограф, чех із походження, А. Єдлічка, який 
із 1848 року викладав музику в Полтаві. 1861 року він випустив «Большую 
фантазию на мотивы малороссийской оперетты “Наталки Полтавки (Вос-
поминание Полтавы)”». Подальші музичні редакції «Наталки Полтавки» — 
О. Марковича (1857), М. Васильєва (1882) і, зрештою, класична M. Лисенка 
(1889) — остаточно утвердили музичну тканину п’єси.

«Наталка Полтавка» І. Котляревського ввійшла в історію української му-
зики як викристалізований зразок національної музично-драматичної твор-
чості, як родоначальниця жанру української діалогічної народно-побутової 
опери. У репертуарі українського музично-драматичного театру XIX ст. 
«Наталка Полтавка» була одним із найпопулярніших творів. Вона стала 
своєрідною «візитною карткою» українських труп під час їхніх гастрольних 
поїздок по Україні та за її межами.

Якщо «Наталка Полтавка» І. Котляревського ознаменувала виникнення 
класичного зразка української народно-побутової опери, то його «Москаль-
чарівник», хоча й був названий автором, як і попередній твір, «малоросій-
ською оперою», однак став еталоном українського водевілю. У той час жанр 
водевілю в Росії переживав кризу — він дедалі більше перетворювався на 
суто розважальну салонну форму з надуманими персонажами, засновану на 
неправдивих ситуаціях та примітивному шаржуванні. Зародження водевілю 
на українському ґрунті внесло свіжий струмінь у розвиток жанру. Так скла-
лося, що «Москаль-чарівник» виник одночасно (близько 1819 року) зі своїм 
«двійником» — п’єсою на аналогічний сюжет «Простак, або Хитрощі жінки, 

12 Цит. за: Дашкевич М. П. Із статті «Отзывы о сочинении Г. Петрова» // І. П. Кот-
ляревський у критиці та документах. — К., 1959. — С. 87.
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перехитрені москалем» В. Гоголя13. Отже, обидва твори можуть претендувати 
на пріоритет в утвердженні класичних форм українського водевілю. Однак 
активне сценічне життя й популярність «Москаля-чарівника» висунули його 
на перший план.

Сюжет, покладений в основу «Простака» й «Москаля-чарівника», на-
лежить до широковідомих у світовій літературі й опрацьованих у найріз-
номанітніших варіантах. Це розповідь про жінку, яка обманює чоловіка, та 
кмітливого солдата (чи іншого представника мандрівного люду), який хитро-
щами проганяє невдаху-залицяльника й отримує нагоду добре повечеряти. 
І. Франко слушно писав про «Москаля-чарівника», що ця п’єса є «немов змо-
дернізуванням давнішої інтермедії, а щодо своєї теми являється переробкою 
мандрівної теми про вояка-чарівника»14. Утверджуючи змістом (анекдотична 
конфліктна зав’язка) і драматургічними принципами типові риси водевілю, 
твори В. Гоголя й І. Котляревського визначили водночас зародження його 
нового різновиду, притаманного саме українському театральному мистецтву. 
Насамперед це стосується глибокого зв’язку системи образів із народним 
мистецтвом. Зокрема, і «Простак», і «Москаль-чарівник» репрезентують 
яскраві зразки фольклоризації водевільної музики, заміни властивих драма-
тургії цього жанру вокальних куплетів народними піснями.

У «Простаку» кількість музичних номерів незначна, основне образно-
тематичне навантаження несуть розмовні діалоги. У фіналі п’єси відсутні 
традиційні заключні куплети-резюме, а «мораль» викладено звичайними 
словами. Проте вокальні епізоди вносять суттєвий елемент в образну систему 
п’єси. Вони становлять типові для української музично-драматичної творчос-
ті жанрові форми. Так, пісня Параски «В’яне вишня, висихає, що росте під 
дубом» близька до побутового романсу й нагадує «Віють вітри, віють буйні» 
з «Наталки Полтавки». Ще одна її пісня — «Ой був та нема, та поїхав до мли-
на» — репрезентує сферу жартівливо-танцювальних наспівів, що надалі стала 
визначальною для цього жанру.

Значну роль у драматургії відіграє пісня Дяка, який залицяється до Па-
раски, — «Я люблю тебе і стражду». Насичена «книжними» пишномовни-
ми зворотами, вона стильово споріднена зі світськими кантами XVІІI ст. 
Цей тип пісенності, далекий від селянського фольклору, набув широкого 
розповсюдження в українській музично-драматичній творчості як спосіб 
змалювання образів «учених» людей — представників урядничих і церковних 
кіл (Возний у «Наталці Полтавці», Дяк у «Ночі перед Різдвом», Попович 

13 Генетично «Простак» пов’язаний із середовищем кріпацького театру. Його ав-
тор — В. Гоголь — працював у с. Кибинці Полтавської губернії у відомого поміщика-
мецената Д. Трощинського завідувачем господарства, а також опікувався його до-
машнім театром. Збереглися відомості про написання В. Гоголем українською мовою 
ще однієї одноактної комедійної п’єси — «Собака-вівця».

14 Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. // Фран-
ко І. Зібрання творів: У 50 т. — К., 1984. — Т. 41. — C. 259. (Сюжети «Простака» й 
«Москаля-чарівника» мають багато спільного із сюжетом французького водевілю 
кінця ХVІІІ — початку ХІХ ст. «Le Soldat Magicien». Про існування аналогічних тво-
рів свідчить також список нот капели Київського магістрату за 1814 рік, де значиться 
увертюра до опери «Москаль-чарівник» і названо прізвище її автора — Лепеха.)
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у «Сорочинському ярмарку» й т. ін.). В основу типово «вставного» номера — 
співу дуету Солдата й Соцького — покладено широковідому козацьку пісню 
героїко-ліричного характеру «Ой у полі могила з вітром говорила».

Порівняно з «Простаком», музична драматургія «Москаля-чарівника» 
значно розвиненіша. До п’єси введено дванадцять пісенних номерів. Звер-
таючись до популярного на початку XIX ст. різновиду комедії-водевілю з 
куплетами, виконуваними під музику, І. Котляревський виявив тонке відчуття 
образно-виражальних можливостей побутових пісенних жанрів, відповідних 
змістові й національному характерові твору. Вокальні номери «Москаля-
чарівника» спираються на фольклорні мотиви, зразки міського романсу, 
канта. Найважливішу драматургічну роль вони відіграють у характеристиці 
персонажів. Так, настрої та почуття Тетяни розкривають дві пісні — лірична 
«Ой не відтіль вітер віє, відкіль мені треба» (Тетяна співає її в дуеті з 
Финтиком) та жартівлива «Ой був та нема, та поїхав до млина», що фігурує, 
до речі, і в партії Параски в «Простаку». Финтик, як зазначено в ремарці, — 
«писар з міста, що приїхав у село», співає «по-городському». Саме в такому 
стилі витримано його пісню «Тобою восхищенный», яку герой-невдаха ви-
значає так: «Моего сочинения», а Тетяна називає «чуднóю». За змістом і ма-
нерою викладу — це дотепна пародія на поширені в XVIII ст. любовні канти. 
Багато назв подібних творів перелічує Финтик, розповідаючи Тетяні про свій 
улюблений репертуар: «Склонитеся, веки», «С первых весны», «Все забавы», 
«То теряю», «Не прельщай мене, драгая!», «Почто, ах, не склонна». Можна 
припустити, що пісенні зразки, на які спирався І. Котляревський, характери-
зуючи Финтика, належали до двоголосих кантів. Недарма писар пропонує: 
«Знаешь ли, прекрасная Тетяно, — заспіваймо обоє: я окселентовать буду, а ты 
дишканта пой». Як своєрідна експозиційна арія-самохарактеристика сприй-
мається пісня Солдата «Мене зовут — Лихой». Своїм змістом і стилістикою 
вона нагадує бравурні оперні арії. До вокальних номерів, покликаних відтіни-
ти характерні риси персонажів, можна віднести й моторно-танцювальну піс-
ню Михайла Чупруна «З того часу як женився» (із приспівом «Ой чук, чук, 
Тетяна, чорнобрива, кохана»), де він виспівує хвалу своїй жінці.

Ряд музичних епізодів у «Москалеві-чарівнику» безпосередньо пов’язаний 
із розвитком інтриги. Так, експозиційна пісня Солдата «Мене зовут — Лихой» 
завершується зверненням до Финтика й Тетяни («Должны вы мне сказать всю 
сущу правду-матку»), потім — вокалізована відповідь писаря «Почтеннейший 
служивый» та задерикувата, гонориста пісня Тетяни «Ой служивий, ой служи-
вий, не тобі питати». Такого самого дієвого характеру пісня Солдата «Ну, знай, 
Чупрун, что я — колдун» і переплетена вокальними репліками сцена ворожін-
ня. Активну сюжетну функцію відіграють куплети Финтика «Помилуйте, вас 
прошу» і дует Тетяни й Михайла, які провчають невдаху-залицяльника.

Є у п’єсі І. Котляревського вокальні номери суто вставного, «концертного» 
плану, уведені для підсилення колориту дії. На прохання Чупруна заспівати «по-
нашому» Солдат і Тетяна виконують пісню-гопак «Ой був та нема, та поїхав до 
млина» («Дівчино моя, Переяславко»). Також «показово» звучить дует Солдата 
й Тетяни — російська пісня-романс «Больно сердцу мила друга не иметь».

У типовій для музичної драматургії водевілю формі побудовано заключне, 
звернене до публіки моралізуюче резюме: «Треба дружньо з людьми жити». 
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Цей номер складено у формі рондо, де куплети почергово виконують Финтик 
і Тетяна, а рефрен — усі персонажі.

Очевидно, у театральній практиці музика до «Москаля-чарівника» не мала 
усталеного характеру й варіювалася в різних постановках. Певне уявлення про 
музичне оформлення водевілю дає «вáлова партія»15, що датується першою по-
ловиною XIX ст. Вона налічує дванадцять номерів. Ознайомлення з нотним 
матеріалом переконує в тому, що постановники спектаклю прагнули посилити 
характеристики персонажів музичними засобами, підібрати для кожного з них 
певну інтонаційну сферу. Наприклад, партія Финтика, призначена для баса 
(пісня-романс «Тобою восхищенный» та ряд інших номерів), вирізняється на-
скрізним проведенням «баркарольного» метроритму 6/8, побутово-романсови-
ми або ж «благальними» заплачковими поспівками. У музичній характерис-
тиці Солдата («Мене зовут — Лихой», «Ну знай, Чупрун, что я — колдун») 
переважають енергійні аріозно-речитативні інтонації, що підкреслюють його 
мужність, рішучість. У примітці до експозиційної пісні Солдата зазначено, що 
в інструментальному вступі має звучати труба. Це вказує на спробу відтінити 
образ також інструментальними засобами. Українська народна мелодика най-
яскравіше проявляється в партії Тетяни. Її танцювальні й жартівливі пісні — 
«Ой не відтіль вітер віє», «Ой служивий, ой служивий, не тобі питати», «Ой 
був та нема, та поїхав до млина», «Був у мене мужичок з кулачок» — виразно 
репрезентують тип лукавої української жінки. Заключний ансамбль «Треба 
дружньо з людьми жити» також подано в танцювальному ритмі.

Окремі номери з «Москаля-чарівника» було надруковано в Петербурзі. 
Пісні «Ой не відтіль вітер віє», «Ой служивий, ой служивий, не тобі питати» 
та «З того часу як женився» вміщено в збірнику «Северные звезды. Собрание 
романсов и песен для пения с аккомпанементом фортепиано». Ці пісні ввій-
шли також до збірника п’єс для голосу й фортепіано, який видав 1872 року 
А. Йогансен.

Сценічне життя «Москаля-чарівника» було досить інтенсивним. 
У 1840-х роках цей твір був одним із найрепертуарніших. Відомою стала та-
кож музика до нього. Про це промовисто свідчать розміщені в художньому 
додатку до театрального журналу «Репертуар и Пантеон» за 1844 рік портрет 
прославленого виконавця ролі Чупруна М. Щепкіна та ноти виконуваної ним 
пісні «Тетяна» («З того часу як женився»). Пісні з п’єси І. Котляревського 
стали своєрідною «візитівкою» великого актора. Так, О. Герцен в одному з 
листів, де йшлося про приїзд М. Щепкіна в Лондон, із симпатією писав про 
митця, цитуючи почуту в його виконанні пісню Чупруна «Ой чук, чук, Тетя-
на, чорнобрива, кохана»16.

Роль Чупруна протягом багатьох років також майстерно виконував 
славно звісний український співак і композитор С. Гулак-Артемовський. 
Уперше він виступив у ній у січні 1851 року в Санкт-Петербурзі. Його грою 
захоплювався Т. Шевченко. Вражає запис поета в «Щоденнику» від 10 квітня 

15 «Вáлова партія» — спрощений виклад партитури. «Валова партія» з «Москаля-
чарівника» зберігається в нотній бібліотеці Маріїнського театру опери й балету в 
Санкт-Петербурзі.

16 Український водевіль. — К., 1965. — С. 17.
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1858 pоку: «Cмотрел в цирке-театре “Москаля-чаривныка”. Очаровательный 
Семен. А прочие чушь»17.

Отже, «Москаль-чарівник» І. Котляревського ввійшов у мистецьке жит-
тя як п’єса, пройнята яскравою музичною образністю. Водевіль накреслив 
основ ні інтонаційно-жанрові сфери, притаманні цьому різновидові укра-
їнської музично-драматичної творчості. Ідеться насамперед про народні 
жартівливо-танцювальні мелодії, а також про наспіви, запозичені з міського 
музичного побуту (кант, романс). Водночас у музичному оформленні п’єси 
простежуються риси професійної театральної музики, зокрема елементи 
оперних речитативних та аріозних побудов.

Поряд із творами І. Котляревського етапну роль у розвитку української 
музичної драматургії відіграли п’єси Г. Квітки-Основ’яненка. Їхнє виник-
нення пов’язане з активізацією мистецького життя Харкова, що став про-
тягом перших десятиліть XIX ст. видатним центром театральної культури. 
Г. Квітка-Основ’яненко був організатором і керівником Харківського 
професійного театру, що стало безпосереднім поштовхом до створення ним 
ряду п’єс, у тому числі знаменитих комедій «Шельменко — волосний писар» 
та «Шельменко-денщик».

У драматургічній спадщині письменника чільне місце посіла п’єса «Сва-
тання на Гончарівці», уперше поставлена в Харкові влітку 1836 року трупою 
Л. Млотковського. «Сватання на Гончарівці» є музично-драматичним твором. 
Сам автор, як свого часу й І. Котляревський, назвав його «малоросійською 
оперою». І справді, за структурою цей твір близький до діалогічної опери 
(опера-буф, французька комічна опера, російська побутова опера). Належ-
ність «Сватання на Гончарівці» до жанрово-стильового напряму, репрезенто-
ваного «Наталкою Полтавкою», засвідчує зміст твору, глибоко пов’язаний із 
народним побутом. Г. Квітці-Основ’яненку належить також авторство музич-
ної драматургії п’єси. Уведені ним пісні та їхня жанрова природа визначають 
місце й виражальну функцію музичної образності.

З погляду жанрової належності «Сватання на Гончарівці» відрізняється 
від «Наталки Полтавки» головно тим, що твір Г. Квітки-Основ’яненка є ко-
мічним різновидом народно-побутової опери. Комедійний елемент виступає 
тут на перший план, хоча лірична лінія також окреслена досить чітко.

Музичних номерів у п’єсі багато, й виконують вони важливу образно-дієву 
функцію. Це проявляється передусім у майстерному використанні принципу 
характеристики персонажів і ситуацій через певні пісенні жанри. На почат-
ку твору таким портретним зображенням батька героїні («городянина із-за 
Лопані») Прокопа Шкурата, який любить випити, є його «вихідна арія» — 
хмільна пісня «Спить жінка, не чує, що мужик її мандрує». Інші сольні во-
кальні номери теж розкривають почуття персонажів і водночас уточнюють 
сценічну ситуацію, а тому сприймаються як вузлові моменти розгортання дії 
впродовж усієї п’єси. Роль експозиційної характеристики Уляни відіграє лі-
рична пісня «Хусточко ж моя, шовковая», її коханого Олекси — теж лірична 
«Чи се ж тая криниченька, що голуб купався». У партії пришелепкуватого 

17 Шевченко Т. Щоденник // Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 12 т. — 
К., 2003. — Т. 5. — C. 172.
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Стецька — примітивні пісеньки-нісенітниці «На курочці пір’ячко рябоє», 
«Ішов Стецько льодом» та ін. Старий солдат Скорик, який сприяв щасливій 
розв’язці інтриги, вступає в дію з рішучим вокальним «заспівом» — «Лишь 
умей за дело взяться». Таким чином, сольні пісні-характеристики завдя-
ки опорі на фольклорні жанри, а отже, й на притаманне їм певне емоційно-
смислове наповнення, наближаються за своїми драматургічними функціями 
до оперних арій чи аріозо.

Ще однією особливістю п’єси Г. Квітки-Основ’яненка, що зближує її дра-
матургію з оперною, є вокальні ансамблі (дуети, терцети). Вони динамізують 
дію, відіграють важливу роль в уточненні взаємостосунків між персонажами. 
Деякі сцени завершуються ансамблями. Ліричну лінію представлено дуетом 
Уляни й Олекси «Горе, лихо та біда», їхнім зверненням до Одарки «не розри-
вати щирої любові». Комедійну сферу репрезентують дуети п’яного Прокопа 
та його жінки Одарки «Чи я тобі не говорила» (перша дія), «Та лиха ж моя го-
дина» (третя дія). Своїм моторним темпоритмом вони ніби «передвіщають» 
знамениті дуети Одарки й Карася з опери «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-
Артемовського. Подібну роль виконують буфонадний терцет Стецька, Одар-
ки та Прокопа, що завершує першу дію, жартівливий дует Стецька й Прокопа 
«Ходім, зятю, за лісок» та ін. Варто підкреслити, що вокальні номери почас-
ти безпосередньо вплітаються в розгортання фабули. Такими, наприклад, є 
терцети у сцені сватання. Характер репліки-звертання має спів Уляни «Ой 
дядечку, голубчику, змилуйся надо мною» (друга дія).

Є у «Сватанні на Гончарівці» також хорові епізоди, які є фрагментами на-
родного весільного обряду (хори дівчат «Обмітайте двори, застеляйте сто-
ли», «Ой чому, чому в сім новім домі так рано засвічено» та ін.).

Розмаїтий характер і суттєві драматургічні функції вокальних номерів у 
п’єсі Г. Квітки-Основ’яненка, їхній зв’язок зі сценічною дією вимагали напи-
сання спеціальних текстів. Більшість призначених для співу куплетів, хоча 
й спираються на образний лад, поетику й жанрово-структурні особливості 
фольклорних зразків, є оригінальними авторськими. Незважаючи на це, їхня 
фольклорна природа проступає так чітко, що орієнтація драматурга на озву-
чення слів народними мелодіями не викликає сумніву.

Відомостей про авторів музичного оформлення «Сватання на Гончарівці» 
протягом перших десятиліть сценічного життя п’єси немає18.

Художня спадщина Г. Квітки-Основ’яненка залишила помітний слід у 
розвитку українського водевілю. Ідеться про «Бой-жінку», написану, імовір-
но, в 1839—1840 роках19. Відомо два варіанти твору — на три акти та на один 
акт. Популярною стала одноактна версія. Свою п’єсу Г. Квітка-Основ’яненко 
задумав у музично-драматичному плані. Він називав її то «малоросійською 
оперою» (трьохактний варіант), то «малоросійською оперою-водевілем» 
(одно актний). Музичну драматургію «Бой-жінки» засновано на принципах 
традиційного водевілю. Текст збагачено сольними піснями, дуетами та іншими 

18 У 1909 році К. Стеценко написав музично-драматичний твір «Сватання на Гон-
чарівці».

19 Дозвіл театральної цензури на постановку «Бой-жінки» було видано 7 травня 
1840 року. П’єсу вперше опубліковано 1893 року в газеті «Южный край».
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ансамблями (у трьохактному варіанті їх шістнадцять, в одноактному — два-
надцять). Характерний для цього жанру заключний музичний номер — «во-
девіль»: дійові особи по черзі співають строфи, у яких втілено авторське ре-
зюме про щастя мати за дружину «бой-жінку».

Варто зазначити, що саме особливості музичного оформлення надають 
творові оригінального національного колориту: ні в сюжеті, ні в замальов-
ках персонажів, ні в інших складових компонентах драматургії він не про-
являється достатньо чітко. Г. Квітка-Основ’яненко, очевидно, дещо пасивно 
наслідував зразки салонного водевілю, поширеного в німецькій, французь-
кій та перекладній російській літературі. Проте в куплетах помітно, що вони 
складалися «під мелодії» популярних народних пісень або ж були запозичені 
з фольклору (лірична пісня Насті «Чи я в полі не травиця була», текст якої 
згодом використав П. Чайковський у романсі «Я ли в поле да не травушка 
была», куплети Потапа «От так роби, як я роблю» в трьохактному варіан-
ті; «Молодиця Катерина моргає до мене» — в одноактному та ін.). Здебіль-
шого слова вокальних номерів природно «лягають» на мелодії українських 
жартівливо-танцювальних пісень. Такими, зокрема, є експозиційний спів 
Сумасвода «Іде улан по селу, шабелькою брязь-брязь» та дует Сумасвода й 
Насті «Буде дурень в мене знати, як то жінку ревнувати». До речі, тут вираз-
но простежуються народні ритмоформули, що нагадують знамениту пісню 
Івана Карася «Ой щось дуже загулявся» з опери «Запорожець за Дунаєм» 
С. Гулака-Артемовського.

Музичне оформлення «Бой-жінки», як і багатьох українських сценічних 
творів XIX ст., не було точно зафіксоване й модифікувалося в різних поста-
новках. Певне уявлення про метод озвучення твору можна скласти з диригент-
ського примірника водевілю першої половини XIX ст., що зберігається в нотній 
бібліотеці Маріїнського оперного театру в Санкт-Петербурзі. Не виключено, що 
вміщені там позначки пов’язані з постановкою «Бой-жінки» на петербурзькій 
сцені, яку мав намір здійснити С. Гулак-Артемовський. Зафіксований нотний 
матеріал розкриває принцип, якого дотримувався невідомий автор музичного 
оформлення — пристосування до змісту водевілю популярних народних ме-
лодій. Так, в основу десятого номера покладено мотив досить поширеної тоді 
пісні «На бережку у ставка». Показово, що ряд номерів запозичено з «Наталки 
Полтавки» І. Котляревського. Зокрема, пісню «Ой під вишнею, під черешнею» 
(її немає в тексті Г. Квітки-Основ’яненка) введено реплікою: «Заспіваймо собі 
пісню, що у нас Макогоненко співав». Мелодія куплетів Потапа така сама, як і 
в ансамблі «Ой Наталко, схаменися», а заключний епізод водевілю подібний до 
фіналу першої дії «Де згода в сімействі».

У творчості І. Котляревського та Г. Квітки-Основ’яненка склалися основ-
ні жанрові різновиди українського класичного музичного театру: лірична й 
комедійна побутова опера (діалогічна опера) та народний водевіль. Ряд ін-
ших п’єс, що виникли в першій половині XIX ст., як правило, повторювали 
в різних варіантах образно-сюжетні мотиви й драматургічні принципи 
«Наталки Полтавки», «Сватання на Гончарівці» чи «Москаля-чарівника». 
Однією з п’єс, що репрезентують жанр побутової оперети (оперетки), є, 
зокрема, «Любка, или Сватанье в с. Рихмах» П. Котлярова, створена в першій 
половині 30-х років XIX ст. «Любку» не ставили на професійній сцені: вона 
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була розповсюджена лише в аматорських гуртках. Фабула п’єси типова для 
української драматичної літератури XIX ст., де соціальні мотиви (конфлікт 
між бідними й багатими) переплетені з особистими почуттями, лірична 
лінія — з комедійною.

Належність твору до музично-драматичного жанру засвідчує його 
підзаголовок — «оперетта в 4-х действиях». І справді, «Любку...» побудова-
но як діалогічну оперу, де ролі персонажів щедро насичені розгорненими во-
кальними номерами. Особливістю драматургії п’єси є те, що музичні епізоди 
переважно вводяться спеціальними репліками. Прикладом може слугувати 
«вихідна» арія Любки (вона звучить, як і в «Наталці Полтавці» та ряді інших 
українських побутових лірико-драматичних п’єс, в експозиційній сцені — 
біля криниці):

Любка (зітхає): Нема того, що виглядаю, хоч з горя пісню заспіваю (співає):

Горе тим дівкам на світі,
Що віна не мають.
Так як пташки сидять в клітці,
Хлопці оббігають20.

Слова куплетів, пов’язані з певною сценічною ситуацією, розкривають ді-
йову сутність конфлікту. У них мало прямих запозичень із народнопісенної 
лексики чи характерних фольклорних зворотів. Однак метроритміка віршів 
засвідчує, що вони були розраховані на озвучення мелодіями популярних лі-
ричних і жартівливо-танцювальних пісень.

У п’єсі знайшло відображення й характерне для стилю українського теа-
тру поєднання пісні з танцем. В авторських ремарках, якими вводяться в дію 
куплети, часто зазначено: «Співає і танцює». Загальними танцями завершу-
ється остання дія п’єси (сцена сватання). Головний вершитель інтриги Кру-
тій — хрещений батько Гриця — відкриває цей епізод реплікою:

А нуте, хлопці, по-козацьки
Ударте лишень гайдука,
По-простому, а не по-лядськи!
А ви, дівчата, гопака!
Ми ж будемо на те дивиться,
Як станете ви веселиться21. 

Треба зазначити, що таке звернення стало трафаретом — воно трапляєть-
ся у фіналах багатьох українських водевілів другої половини XІX ст.

До творів, пов’язаних із музичним фольклором, належить також п’єса 
К. Тополі «Чары, или Несколько сцен из народных былей и рассказов укра-
инских», надрукована окремим виданням у Москві 1837 року. П’єса не набула 
широкої популярності, — крім згадки про постановку 1845 року в Таганрозі, 
інших відомостей про її театральне життя немає. К. Тополя походив, очевид-
но, із Правобережжя й обертався в українсько-польському середовищі. Це, 

20 Українська драматургія першої половини ХІХ століття: Маловідомі п’єси. — 
К., 1958. — С. 173.

21 Там само.
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зокрема, засвідчує те, що іншу його п’єсу — «Чур-чепуха», опубліковану в Ка-
зані,  — написано польською мовою.

Сюжет «Чарів» випливає зі змісту відомої народної пісні «Ой не ходи, 
Грицю», авторство якої приписують легендарній поетесі Марусі Чурай. У пе-
редмові автор наголосив на правдивості своєї розповіді та вірогідності відо-
браження в ній побуту України: «В цій п’єсі... мною представлені частково 
справжні факти, частково розповіді народних легенд. А доказом будь-чого 
можуть служити пісні. Так, як служать вони і деяким історичним істинам»22. 
К. Тополя звернув увагу на значення музики в житті України: «…не знайдеть-
ся майже ні одного села, щоб в ньому не було музи́ки, складеної зі скрипки, 
цимбалів, віолончелі або ж бубна»23. Уведення до п’єси вокальних номерів він 
своєрідно мотивував прагненням «не навести нудьгу» на «московську публі-
ку» незрозумілими для неї словами й «оминати багатослів’я, заміняючи його 
частково куплетами із пісень, частково самими піснями, вживаними в україн-
ському побуті»24. Справді, у тексті п’єси чимало зразків народної пісенності. 
Однак вони лише опосередковано пов’язані з розгортанням сюжету, викону-
ючи переважно етнографічно-колористичну функцію. Широкий простір для 
народних пісень дають, зокрема, сцени гуляння сільської молоді (у першій 
і третій діях), де одна за одною звучать жартівливо-танцювальні мелодії, а 
саме: «Ой, де ж ти була, моя, нечужая», «А ще сонце не заходить», «Вийди, 
Грицю, на вулицю» («Гандзю, Гандзю кучерява»), «Ой посіяв мужик да й у 
полі ячмінь», «Ой за лісом, за пролісею» («Занадився журавель») та ін.

У розкритті драматичного конфлікту та характеристиці персонажів пі-
сенні куплети виконують своєрідну дублюючу функцію — поглиблюють ви-
ражені в діалогах ситуації, наприклад, тужливі ліричні пісні в партії Галі 
(«Ой ти живеш на горі, а я ж під горою», «Ой хто ж, хто поза річкою хо-
дить», «Нащо ж мене, моя мати, ти на світ породила» та ін.). Відповідно 
до свого сумного настрою Гриць співає пісню «Ой у полі могила з вітром 
говорила». А пісню «Ой не ходи, Грицю», що мовби резюмує розгортання 
сюжету, вкладено в уста друга Гриця — Василя, який разом з іншими паруб-
ками співає її як своєрідну епітафію, присвячену пам’яті зведеного зі світу 
зрадливого коханця. Пісні, уведені у твір К. Тополі, також належать до ши-
роковідомих у XIX ст. зразків народної творчості.

Музично-драматичний характер українських п’єс першої половини XIX ст. 
чітко виражений у «Купала на Івана» С. Шерепер’ї. Під цим псевдонімом 
працював С. Писаревський, відомий передовсім як автор слів (а можливо, й 
музики) популярних пісень «За Неман іду» (покладеної 1871 року в основу 
однойменної оперети В. Александрова), «Де ти бродиш, моя доле», що 
стала відомою з мелодією М. Кропивницького та в аранжуванні В. Заремби. 
П’єсу «Купала на Івана» написано 1838 і вперше опубліковано окремим 
виданням 1840 року. Музично-драматичний жанр твору та його побутово-
етнографічний характер визначено на титулі: «Купала на Ивана, малороссий-
ская опера в трех действиях, в которой обряды Купала и свадьбы, как водится 

22 Українська драматургія першої половини ХІХ століття... — С. 177.
23 Там само.
24 Там само. — С. 178.
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у малороссиян, представлены в подлинном их виде с национальными песня-
ми». Особливістю драматургії твору С. Писаревського є наявність у ньому 
обрядових сцен — свято Івана Купала (друга дія) і весілля (третя дія). З ними 
пов’язана переважна більшість народних пісень і танцювальних епізодів і 
саме вони визначають вагомість етнографічного елементу у п’єсі. Заслуговує 
на увагу авторська ремарка, подана перед однією з хороводних купальських 
пісень, що містить вказівку співати її «возвышенным и протяжным тоном». 
Це зауваження засвідчує прагнення С. Писаревського зберегти в музичних 
номерах народну манеру виконання.

В основі сольних вокальних номерів — авторські тексти, стилізовані під 
фольклорні. Найбільше їх у партії Любки — це ліричні пісні туги й смутку. 
Показовою може бути «вихідна арія» героїні, що починається словами: «Ой 
дубе, дубе, розкіш дібровна, що ти ниць похилився?». Народнопісенного 
складу також інші її номери, зокрема, у яві восьмій першої дії — «Коса моя, 
коса», текст якої безпосередньо пов’язаний із драматургією:

Вийди, Іване, на вулицю,
Вийди, Коваленку,
Заграй мені в сопілоньку
Стиха, помаленьку!25 

У відповідь на прохання дівчини Іван грає на сопілці.
Зразком динамічної музичної сцени є дует «незгоди» Любки й небажа-

ного залицяльника Юрка, заснований на парафразі інтонацій народнотанцю-
вальної пісні «Вийди з хати, дівчино, потанцюємо, рибчино».

Своєрідну музично-образну сферу (надалі широко представлену в укра-
їнській драматургії) становлять у п’єсі С. Писаревського циганські наспіви й 
танці, пов’язані з постаттю цигана Шмигайла та його оточенням. Цікаво, що 
один із «циганських» музичних номерів — вокальне тріо з хоровим приспівом 
«Ми блукаємо по полях» (перша дія, п’ята ява) — був, як зазначено в автора, 
перекладом «цыганской песни г. Пушкина»26.

У партію ліричного героя Івана Коваленка введено як центральний номер 
широковідому пісню-романс «Де ти бродиш, моя доле». Це ще одне свідчення 
популярності цього солоспіву, а також найтісніших генетичних зв’язків жан-
ру українського побутового романсу з театральною практикою.

«Купала на Івана» С. Шерепер’ї своїми музично-драматургічними особ-
ливостями вдало розкриває характерну властивість української театральної 
літератури першої половини XIX ст. — її вкорінення в народно-побутовий 
ґрунт.

Притаманний українській драматургії першої половини XIX ст. тип 
діалогічно-пісенної п’єси утвердився у творі «Чорноморський побит» Я. Ку-
харенка. У цій п’єсі (написана 1836, опублікована в «Основі» 1861 року) ви-
користано ряд прийомів музичної драматургії, що стали традиційними для 
українського театру. Такими є, наприклад, відкриття дії ліричною піснею Ма-
русі «Болить моя головонька від самого чола», насичення партії розгульного 

25 Українська драматургія першої половини ХІХ століття... — С. 335.
26 Там само.
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Кабиці танцювально-жартівливими поспівками. Незважаючи на те, що п’єса 
«Чорноморський побит» була створена в 30-х роках XIX ст., явищем музично-
театральної культури вона стала тільки в другій його половині. Перші відо-
мості про її постановку датовано 1867 pоком — саме тоді п’єса ввійшла до 
репертуару трупи О. Бачинського й була поставлена в м. Стрию. А справжнє 
сценічне життя «Чорноморського побиту» почалося 1872 pоку, коли на його 
основі (у переробленні М. Старицького) М. Лисенко написав одну з найпо-
пулярніших своїх оперет «Чорноморці».

З-поміж композиторів, які активно працювали в галузі театральної му-
зики, — С. Гулак-Артемовський. Блискуча кар’єра оперного співака на ім-
ператорській сцені Санкт-Петербурга, навчання в Італії дали митцеві змогу 
ознайомитися з різними видами й жанрами музично-драматичної творчос-
ті, популярними в ХІХ ст., що віддзеркалилося в його композиторській ді-
яльності. Водночас у театральній музиці С. Гулака-Артемовського виразно 
проявляється основна риса його творчого стилю — нерозривний зв’язок з 
українською ідеєю, утілення особливостей національної ментальності, міц-
на опора на фольклорні джерела. Усе це яскраво ілюструє не лише його 
безсмертна опера «Запорожець за Дунаєм», але й інші музично-театральні 
композиції.

Перші творчі спроби С. Гулака-Артемовського — музика до поставлених 
1851 року так званих «живих картин» «Весільний поїзд в Малоросії» та «Кар-
тини степового життя циган». Це були поширені в той час специфічні, скла-
дені з окремих епізодів театральні замальовки, де панувала ефектна пластич-
на виразність, а музика — хорові епізоди та супровід до танців, що слугували 
відповідним тлом, — підкреслювала колорит та емоційний характер дії27.

Серед п’єс із музикою С. Гулака-Артемовського є зразок іншого, широко 
представленого на петербурзькій сцені жанру — водевіль «Ніч напередодні 
Іванового дня». Він має лише три музичні номери, один з яких — танцюваль-
ний («Мазурка»).

На особливу увагу заслуговує вокально-хореографічний дивертисмент 
С. Гулака-Артемовського «Українське весілля» (1852). Покладені в його 
основу мелодії («На бережку у ставка», «Ой за гаєм, гаєм», «Била жінка му-
жика», «Гей, посіяв мужик та й у полі ячмінь») були здебільшого широко-
відомими зразками народної творчості, своєрідними еталонами української 
пісенності й побутували не лише серед сільського, але й серед міського на-
селення, входили до репертуару домашнього музикування й друкувалися в 
популярних пісенних збірках. Очевидно, такий добір пісенного матеріалу був 
зумовлений бажанням композитора посилити дохідливість музичних образів 
дивертисменту й певною мірою відтворити етнографічну достовірність. Для 
створення хореографічних жанрових замальовок С. Гулак-Артемовський ви-
користав поширений прийом виконання танцю під спів. Музичним оформ-
ленням танцювальних епізодів «Українського весілля» є хорові розкладен-
ня з інструментальним супроводом. Усі використані композитором мелодії 

27 «Живі картини» зазвичай виконували під час посту (на приватних сценічних 
майданчиках), коли згідно з урядовим приписами призупиняли вистави в оперних і 
драматичних театрах.
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репрезентують динамічні й моторні наспіви, що легко вкладаються у звичну 
ритмічну форму гопака чи козачка й належать до усталених у народній ви-
конавській практиці танцювальних пісень. В опрацюванні пісенного матері-
алу помітні посилення й підкреслення чіткості метроритмічної організації. 
Цим пояснюється, наприклад, поява в мелодії «Ой за гаєм, гаєм» постійного 
пунктирного ритму, узгодження метроритміки ряду мелодичних поспівок і 
зворотів:

У хоровій фактурі й гармонічній мові відчутні риси ранньокласичного 
стилю. Усе це, у поєднанні з фольклорною основою, творить цікавий сво-
їм прозорим музичним малюнком і стриманою емоційною настроєністю 
образно-інтонаційний сплав, що приваблює особливим «рококовим» пейзан-
ським колоритом. Завдяки послідовно здійснюваному принципові контраст-
ного чергування ліричних пісенних і моторно-динамічних танцювальних епі-
зодів накреслюється досить щільна й динамічна музична архітектоніка твору 
(звісно, наскільки це можливо в межах дивертисментно-сюїтної форми).

***
У Галичині й на Буковині, які тоді входили до складу Австро-Угорщини, 

розвиток музично-театрального мистецтва визначався специфікою 
суспільно-політичного життя й був пов’язаний передусім з аматорством. 
Знач не пожвавлення в театральному русі викликали події 1848 року. Рево-
люція в Угорщині, нова конституція та скасування панщини зумовили ак-
тивізацію культурного життя. Проявом нових тенденцій стала, зокрема, по-
ява українських прилюдних вистав. «Першою ластівкою» була постановка в 
червні 1848 року в Коломиї «Наталки Полтавки» І. Котляревського (у пере-
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робленні І. Озаркевича вона дістала назву «На милування нема силування»). 
І. Франко зазначав, що цей спектакль був «немов іскра, підпалююча ватру. 
Не тільки коломийська публіка домагалась чимраз нових представлень.., але 
й по інших містах і містечках почали організовуватися аматорські трупи для 
руських представлень»28.

І справді, протягом 1848—1849 років було поставлено близько п’ятнадцяти 
п’єс у Львові та Перемишлі. Організаторами й учасниками перших вистав 
були молоді шанувальники театрального мистецтва, представники демокра-
тичних кіл галицької інтелігенції. Місцева верхівка ставилася до пройнятої 
свободолюбним духом «витівки» без особливого ентузіазму; не випадково 
кореспондент «Галицько-руського вісника» (Львів) писав, що «високопос-
тавлені русини глядять на все холоднокровно»29.

Уже перші кроки галицького театру виявили його музично-драматичне 
спрямування — основою репертуару були п’єси на кшталт народної опере-
ти й водевілю. Саме ці жанри репрезентували поставлені (або підготов-
лені до постановки) в 1848—1849 pоках «Верховинці» М. Устияновича 
(перероблення польської мелодрами «Каrрассу górale» Ю. Коженьовського), 
«Гриць Мазниця» І. Наумовича (за комедією Ж.-Б. Мольєра «George Dan-
din»), «Козак і охотник» І. Вітошинського30 (опрацювання німецької п’єси 
А. Коцебу «Der Kozak und der Freiwillige»), «Школяр на мандрівці» та ін.

У постановках зазначених pоків виразно проявилась орієнтація на те-
атр Східної України, зокрема, на творчість І. Котляревського й Г. Квітки-
Основ’яненка, що цілком відповідало естетичним настановам подвижників 
галицького театрального руху. Бажаючи зробити п’єси цих авторів легшими 
для сприйняття місцевими глядачами, діячі театру дозволяли собі вносити 
деякі зміни, намагаючись наблизити фабулу до реалій прикарпатського краю. 
У такий спосіб виникла вже згадана переробка «Наталки Полтавки», здій-
снена І. Озаркевичем. Як зазначав І. Франко, авторові адаптації «хотілося 
подати Котляревського галичанам не в оригіналі, а в підгірськім киптарі»31. 
Звідси — наближення мови твору до покутського діалекту, перейменування 
героїні з Наталки на Анничку, вилучення з тексту натяків про надто далекі 
від галицької дійсності події та факти (наприклад, знято пісню Миколи «Де 
швед поліг головою» про Полтавську битву 1709 pоку, репліку Возного про 
п’єсу О. Шаховського «Козак-віршувальник» тощо).

Зміни, внесені І. Озаркевичем, вплинули певним чином також на пісен-
ний компонент твору. Ідеться передусім про тексти. Так, пісня з другої кар-
тини починається словами «Видно шляхи коломийські», а її фінальну строфу 
«Ой я дівчина Наталка» замінено: 

Хоть я дівка бідненькая, коло мене в’ються,
І багаті, і письменні через мене б’ються. 

28 Франко І. Руський театр у Галичині // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. — 
К., 1980. — Т. 26. — C. 362.

29 Галицько-руський вісник. — 1849. — № 46. — С. 184.
30 Працював під псевдонімом Іван із Вукової або Іван Айталович.
31 Франко І. Писання І. П. Котляревського в Галичині // Франко І. Зібрання тво-

рів: У 50 т. — К., 1981. — Т. 31. — C. 326.
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Подекуди використано галицькі наспіви. Зокрема, замість відомих ку-
плетів Возного «Oт юних літ» звучить пісня «Або піду утоплюся», а замість 
його філософських роздумів «Ой доле людськая» — популярна «Ах, я 
нещасний, що маю діяти». Отже, залишивши незмінним основний принцип 
музичної драматургії твору І. Котляревського — характеристику персонажів 
і драматичних ситуацій через відповідні пісенні жанри, — переробка 
І. Озаркевича внесла в музичне оформлення деякі нові нюанси, зумовлені 
орієнтацією на специфіку прикарпатського фольклору.

І. Озаркевичу належить також авторство галицької версії «Москаля-
чарівника» І. Котляревського. Переробку водевілю опубліковано 1849 року 
латинським шрифтом за назвою «Жовнір-чарівник, або Коли не поможе 
наука — то поможе батіг». Відмінності цього варіанта від оригіналу були 
пов’язані з незначними змінами в характеристиці персонажів, що мало певне 
значення з огляду на перенесення дії в прикарпатське середовище. Так, 
замість російського солдата введено австрійського жовніра, Писаря назвали 
Федьком Лисуном (у І. Котляревського — Финтик). Драматургічні функції 
музичних номерів, їхня жанрова природа залишилися незмінними. Посилює 
місцевий колорит вставна пісня Писаря «А хто хоче Тацю знати, треба мене 
запитати», дещо перефразована, типова для прикарпатського фольклору піс-
ня «А хто хоче Гандзю знати».

Особливістю театрального процесу в Галичині було те, що в ньому ак-
тивну участь брали професійні композитори. Неоціненний вклад у розвиток 
музично-театрального жанру вніс М. Вербицький. Він написав музику до 
ряду п’єс, поставлених аматорами в 1848—1849 pоках («Верховинці», «Козак 
і охотник», «Проциха», «Жовнір-чарівник», «Гриць Мазниця», «Школяр на 
мандрівці», «Запропащений котик» та ін.). Писати музику (церковні пісні 
й невеликі світські хори) М. Вербицький почав ще в семінарії. Це, зокрема, 
засвідчує замітка кореспондента «Галицько-руського вісника», який, 
згадуючи театральні вистави 1849 року в Перемишлі, зазначав, що пісні до 
них написав М. Вербицький, «знайомий зі своєї штуки музикальної»32. 

Опрацьовані М. Вербицьким п’єси — переважно побутові драми або 
комедії. Музика до них складалася із сольних пісень, ансамблів та хорів. 
Мелодично вони тісно пов’язані з фольклором. Найчастіше композитор 
використовував оригінальні народні мелодії. Він увів їх у п’єси «Жовнір-
чарівник», «Запропащений котик», «Верховинці», «Школяр на мандрівці». 
Багато таких наспівів є у п’єсі «Козак і охотник». Перероблення полягало в 
перенесенні дії на український ґрунт, саме в цьому музика відігравала знач-
ну роль. М. Вербицький, як і в інших випадках, використав ряд народних пі-
сень, розташувавши їх згідно з розгортанням сюжету. Так, один із персонажів 
(Зенко) співав на мелодію пісні «А хто хоче Гандзю знати» куплети, що по-
чинаються словами «А хто хоче Пазю знати». Свою тугу за коханою дівчиною 
він висловлював на мотив пісні «Доле ж моя нещасная». Крім того, у п’єсу 
введено популярну тоді мелодію «Бодай ся когут знудив». М. Вербицький, 
очевидно, спеціально вибирав загальновідомі мелодії, щоб легше було викли-
кати в глядачів відповідні асоціації.

32 Галицько-руський вісник. — 1849. — № 46. — С. 184.
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Серед творів із музикою М. Вербицького щільним зв’язком із життєвими 
обставинами тогочасного прикарпатського села вирізняється «оригінальна 
комедіо-опера в 3 дійствіях “Проциха, або Поплета часом придасться”». Ав-
тор п’єси — західноукраїнський драматург Ю. Желіховський. Її сюжет ґрун-
тується на конфлікті, досить типовому для української драматургії XIX ст.: 
Кася, дочка війта (сільського старости), любить бідного хлопця Гриця. 
Батько згоден на шлюб, але мати хоче бачити дочку «шляхетною панею» і 
силує її вийти заміж за економа. У творі виразно проявляються демократич-
не спрямування, звеличення простих селян. Ідею п’єси, співзвучну настро-
ям 1848 pоку, коли почалося пробудження національної свідомості серед 
галицької інтелігенції, віддзеркалюють слова головної героїні Касі: «Лихо 
той ділає, що на свій рід не пам’ятає. А я о моїм ніколи не забуду». 

Музика М. Вербицького до цієї п’єси не збереглася, але в лібрето зазна-
чено ряд сольних і хорових пісенних номерів. Мабуть, і тут композитор щед-
ро використовував народні мелодії. Це засвідчують уведені в текст відомі 
пісні («Поїхав милий, зосталися туги», «А тись поїхав, менесь понехав» та 
ін.), опуб ліковані в збірнику В. Залеського33. Значне місце посіли розспівані 
діалоги, скажімо, куплети економа й Касі, у яких розкривається негативне 
ставлення дівчини до нелюба.

Музичні номери введено, як правило, у драматургічно важливі моменти 
розгортання дії. Зокрема, у формі співаних куплетів викладено звістку Про-
цихи про скасування панщини («Гей, слухайте, люде, люде»). По-різному 
використано у п’єсі хор. Він є важливим елементом весільного обряду — це 
«голос народу» (пісня про панщину «Не бий же нас, отамане»). Хор співає 
також за кулісами і творить тло, коментуючи сценічну дію:

На горі високій церковця стояла,
Там-то примушена дівчина шлюб брала.

У кінці п’єси, як це притаманно водевільним жанрам, усі персонажі співа-
ють заключні куплети, де викладено моральну суть твору. Тут на завершен-
ня звучить надзвичайно популярна в Галичині впродовж ХІХ ст. застольна 
пісня-кант «Дай же, Боже, добрий час», яку часто співали з патріотичним 
текстом «Де єсть Руська вітчина»34. 

Розгорнені музичні номери, їх різноманітні жанрові форми й семантичні 
функції вимагали активного композиторського втручання, що виходило за межі 
простого залучення фольклорних цитат. М. Вербицький по-справжньому твор-
чо підійшов до свого завдання. Як засвідчують тексти куплетів («Поїхав милий, 
зосталися туги», «А тись поїхав, менесь понехав», «Дівчино хороша, здорова 
була» та ін.), вставні вокальні номери безпосередньо спиралися на фольклорні 
зразки. Слова й мелодії цих пісень трапляються в популярних збірниках, а саме: 
«Pieśni polskie і ruskie ludu Galicyjskiego...» Залеського — Ліпінського (Л., 1833), 
«Коломийки і шумки» С. Щасного (1863), у виданнях А. Коціпінського та ін.

33 Muzyka do pieśni polskich і ruskich ludu Galicyjskiego zebranych i wydanych przez 
Wacława z Oleska. Do śpiewu i na fortepian ułoźyl Karol Lipiński. — We Lwowe, 1833.

34 У перекладі В. Матюка на чоловічий хор пісню було надруковано в збірці 
«Боян» (1884).
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З усього творчого доробку М. Вербицького для перемишльського 
театру найвиразніший слід в історії українського мистецтва залишило його 
музичне опрацювання п’єси «Верховинці». Основою послужила драма 
Ю. Коженьовського «Karpaccy górale» («Карпатські верховинці»). Доля 
її автора — яскравого представника польського романтизму — була тісно 
пов’язана з Україною. Драма засвідчує глибоке проникнення письменника 
в духовний світ верховинців, щире співчуття їхнім волелюбним прагненням 
і пориванням. У ній висвітлено гостру проблему рекрутчини, змальовано 
позитивний образ опришка, який у народі асоціювався з визвольною 
боротьбою. П’єса приваблює гостротою драматичних ситуацій, зіткненням 
фатальних пристрастей, колоритними персонажами, а також глибоким 
укоріненням у реалії гуцульського життя. І. Франко, розмірковуючи над 
відображенням у театральній драматургії української проблематики, зазначав: 
«Сказати правду, найлучшу річ з життя галицько-руського люду дав поляк 
Коженьовський в своїх “Верховинцях”»35.

До наших днів зберігся рукопис партитури «Верховинці» (можливо, на-
віть автограф), що охоплює дванадцять музичних номерів36. Доказом серйоз-
ного підходу композитора до свого творчого завдання є спеціально написана 
для постановки п’єси розгорнена увертюра Ре мажор, датована 1849 роком. 
Другій дії п’єси також передує оркестровий вступ у жанрі полонезу. У музиці 
до «Верховинців» М. Вербицький прагнув максимально відтворити карпат-
ський колорит. Більшість уведених у дію сольних і хорових пісень засновано 
на мелодіях коломийок — найпопулярнішого на Гуцульщині жанру, що ста-
новить серцевину регіональної народної творчості, служить для вираження 
найрізноманітніших почуттів — від жартівливих до сумовито-зосереджених. 
Образний діапазон використаних у «Верховинцях» коломийкових наспівів 
вельми широкий. Типовим зразком коломийки є, наприклад, драматичний 
чоловічий хор «Вже нам більше не задзвонять дзвони Коломиї» та його по-
вторення жіночим складом («Десь далеко їх погонять»), що звучить як голос 
народу, який уболіває за долю рекрутів: 

Варто зазначити, що музичне опрацювання М. Вербицьким п’єси «Верхо-
винці» стало джерелом виникнення двох напрочуд популярних пісень — «Гей 
браття, опришки» й «Верховино, світку ти наш»37.

35 Франко І. Наш театр // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. — К., 1980. — Т. 28. — 
С. 281.

36 Рукопис зберігається у ЛННБ імені Василя Стефаника (фонд П. Бажанського, 
27-А). На титульній сторінці олівцем написано: «Письмо Вербицького».

37 Детальніше див.: Загайкевич М. Михайло Вербицький. — K., 1998. — С. 26—31.
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Зберігся також нотний матеріал до оперети М. Вербицького «Проци-
ха», який засвідчує, що народні мелодії, використані автором, не завжди 
збігаються з відомими записами. Митець часто «професіоналізував» на-
родні мотиви, вносив у мелодичні лінії нові елементи, властиві вокальній 
творчості композиторів-романтиків. Прикладом може слугувати пісня Касі 
«Думка» («Ходжу-нуджу»), зафіксована в рукописному збірникові для гі-
тари М. Вербицького «Quitarre 16». Її баркарольна мелодія з характерним 
тридольним коливальним ритмом помітно відрізняється від відомих тан-
цювальних зразків, зафіксованих С. Щасним та К. Ліпінським, і нагадує 
народно-побутові романси:

Особливо привертає увагу ускладнена структура номера, що виходить за 
межі куплетної форми й наближається до наскрізного розвитку, властивого 
драматургії «Durchkomponiertes Lied» Ф. Шуберта. Помітні також елементи 
драматизації музичного висловлення, що з’являються завдяки використанню 
септакордових послідовностей і хроматизації інтервалів. Записи в гітарному 
зошиті, які стосуються «Процихи», дають підстави для висновку про емоцій-
но багатогранну музичну характеристику героїні. Два номери об’єднано тут 
в один солоспів за назвою «Кася», де задумливий, журливий розділ «Горе ж 
мені, горе» витримано в елегійно-пісенному стилі, а другий — «Вродилося 
жито» — підкреслено танцювальна мелодія «козачкового» характеру. Усе це 
творить своєрідну рапсодичну форму, яка є органічною для традицій україн-
ської побутової музики і яку, до речі, блискуче використав П. Чайковський у 
вихідній «портретній» арії Оксани з опери «Черевички».

Як засвідчують уцілілі фрагменти ще одного сценічного твору М. Вер-
бицького — оперети «Школяр на мандрівці», — до її сюжету також було впле-
тено громадські мотиви. Один із персонажів — Лущенко — співає пісню, що 
починається словами: «Де ся правда руська діла межи руськими синами?».
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Крім М. Вербицького, музику до театральних п’єс складали й інші компо-
зитори, які проживали тоді в Перемишлі, — чех Ф. Лоренц, викладач гімназії 
Гофман, керівник соборної капели В. Серсавій. Проте їхні твори не залишили 
помітного сліду. Лише мелодії М. Вербицького здобули загальне визнання.

Період активізації театрального життя в Галичині тривав недовго. Уже 
1850 року почався його занепад унаслідок посилення реакції після придушен-
ня угорського повстання. Однак театральні вистави 1848—1849 pоків відігра-
ли значну роль у піднесенні культури краю. Музично-драматичний характер 
п’єс, щільні зв’язки з літературою Наддніпрянщини, участь у музичному 
оформленні спектаклів композиторів-фахівців (передусім М. Вербицького), 
упровадження в театральне мистецтво народних пісень — це ті фактори, що 
визначили вагоме місце творчої спадщини цього періоду в закладенні основ 
української музичної драматургії.

***
В українському театральному мистецтві другої половини ХІХ ст. набули 

широкого розповсюдження різні жанри музично-сценічної творчості — во-
девіль, народно-побутова оперета, історична драма зі співами тощо. Україн-
ський водевіль остаточно утвердив своє обличчя й репертуарне значення з 
появою твору В. Дмитренка «Кум-мірошник, або Сатана в бочці» та жарту 
А. Вельсовського «Бувальщина, або На чужий коровай очей не поривай», а 
також водевілів А. Ващенка-Захарченка, надрукованих 1857 pоку в збірнику 
«Малороссийский театр». Драматургічні особливості, побудовані на жарті-
анекдоті, конфліктна зав’язка, численні фарсові прийоми в змалюванні сце-
нічних ситуацій, обмежена кількість персонажів та їхні стандартні сценічні 
«амплуа» (простакуватий чоловік, хитра й моторна жінка, невдаха-коханець) 
вільно вкладаються в структурні межі класичного водевілю. Водночас ці 
твори позначені неповторною своєрідністю: і сюжет, узятий із народних «по-
брехеньок» та анекдотів, і характерні для українського селянського побуту 
персонажі визначили особливе спрямування змісту та специфічний націо-
нальний колорит п’єс. Відповідно до їх народно-побутового характеру змоди-
фіковано й музичне оформлення. Замість куплетів звучить народна пісня або 
ж її стилізовані форми. Так, у «Кумі-мірошнику» на мелодію пісні «І шумить, 
і гуде» героїня твору Феська висловлює своє бажання зустрітися з милим. 
Куплети мірошника Василя й характерне для водевілю фінальне звернення 
до публіки озвучено мотивами популярної «Горлиці».

Широке використання у водевілях жартівливо-танцювальних пісень було 
цілком виправданим — їхні мелодії відповідали комедійному забарвленню 
образів, чітка квадратна структура і простий ритмоінтонаційний рисунок 
полегшували проголошування тексту й виразне донесення його до слухачів. 
Інколи жанровий діапазон використаних народних мотивів дещо розширю-
ється. Так, уведення до водевілю А. Вельсовського «Бувальщина» ліричних 
образів Галі й Василя зумовило появу побутово-романсових інтонацій (жур-
лива пісня Галі «Ой на гору козак воду носить» та ін.). Музична характерис-
тика сільського грамотія Паламаря вирізняється пародійністю, чужорідним 
«ученим» забарвленням (написана в ритмі вальсу з ефектними «оперними» 
кадансами пісня «Ручкі білейшія»).
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Серед найпопулярніших водевілів, що утверджували еталонні форми жан-
ру, — «Покійник Опанас» А. Янковського38. Зміст і образи твору пов’язані з 
побутом українського села. Тут розповідається про сватання до молодої вдо-
ви Катерини соцького Хабаренка, машталіра Дубини та наймита Данила, про 
те, як бурлака Микола, вдаючи духа покійного чоловіка Катерини, допоміг 
своєму другові Данилу позбутися суперників. Оригінальних народних чи по-
пулярних побутових пісень введено в дію небагато — це монологічний роз-
дум Катерини про гірку вдовину долю («Горе мені, горе, нещаслива доле») 
й особливо примітні, складені на вірші Т. Шевченка куплети, що характери-
зують Данила, — «Тяжко, важко в світі жити сироті без роду». Інші вокальні 
номери своєю ритміко-силабічною структурою цілком відповідають формі 
танцювально-жартівливих наспівів. Можна припустити, що подібними мело-
діями вони й були озвучені. 

У театральних програмах 1860—1870-х pоків часто з’являлася назва во-
девілю «Українці, або Сватання на вечорницях» Стародуба. Цей твір, як і 
«Покійник Опанас», виник, очевидно, у театральних осередках Правобереж-
жя39. Засади водевільної драматургії, що утвердилися на українському ґрунті, 
отримали у п’єсі дещо викривлене трактування: тут особливо відчутні гонит-
ва за пустою фарсовістю, бажання зобразити народний побут через «гопак 
і горілку». Усі пісенні монологи й діалоги спираються на зразки народних 
мелодій. Є серед них оригінальні народнопісенні тексти («Ніхто не винен, 
сам я», «Спать мені не хочеться», «Туман яром котиться») або ж авторські, 
покладені на популярні народні наспіви жартівливо-танцювального характе-
ру («І шумить, і гуде», «У сусіда хата біла», «По дорозі жук, жук»). Пока-
зовим для водевільної драматургії українського зразка є розгорнений фінал 
«Сватання на вечорницях», де всі персонажі по черзі виходять «на поклін» 
і у співаних куплетах просять публіку схвалити виставу, а потім танцюють 
гопак (на мотив «Гречаників»).

Зазначені водевілі по-справжньому заполонили сцену протягом 1880-х 
pоків — у період активізації українського театрального руху. Коли в Росії 
в другій половині XIX ст. водевіль став уже певним анахронізмом, по суті, 
завершив своє існування, в Україні завдяки наближенню його до народного 
побуту та відповідності музично-драматичному спрямуванню українського 
театpy цей жанр продовжував розвиватися і мав успіх серед глядачів.

Водевілі писали чимало літераторів, творчість яких була пов’язана з 
театральним життям. Серед них — такі плідні автори, як І. Тендетников, 
Г. Бораковський, М. Янчук, К. Мирославський-Винников, М. Сластін, С. Во-
ронько та ін. Щоправда, більшість їхніх п’єс мала суто вжитковий характер і 
не вирізнялася високим художнім рівнем.

38 Можна припустити, що А. Янковський має відношення до Ю. Янковського — 
актора Волинського дворянського театру, автора драми «Сокільська гора біля Жито-
мира» (польською, 1845) і музики до комедії (водевілю) «Адам і Єва».

39 На рукописному примірнику п’єси (26.01.1866, Кам’янець-Подільський), що 
зберігається в Санкт-Петербурзькій театральній бібліотеці, її жанр визначено як 
«малороссийский водевиль в одном действии, переделанный с польского на мало-
российский язык, употребляемый в Подольской губернии».
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Показовим для генези й характеру водевільних п’єс 1880-х pоків, що вини-
кали як «продукт» другорядного плану, є «Різдвяний вечір» Г. Бораковського 
(1886). Оповідання М. Гоголя «змодельоване» тут на зразок типового воде-
вілю. Це виявляється в спрощенні змісту й перенесенні основного драматич-
ного акценту з розкриття стосунків ліричної пари — Оксани й Вакули — на 
анекдотично-фарсову ситуацію переховування Солохою своїх залицяльників 
у мішках. Відповідно «водевілізовано» й музичний матеріал. Чільне місце у 
п’єсі посідають жартівливо-танцювальні пісні; в їхню метроритмічну структуру 
вкладається більшість куплетних текстів — монологів і діалогів дійових осіб.

З часом танцювальні форми посідали дедалі вагоміше місце в драматургії 
водевілю. Особливо це позначилося на музичній структурі фіналу, де прикін-
цеве традиційне звернення до публіки супроводжувалося (або замінялося) 
загальним танцем (фінали водевілів М. Янчука «По ярмарку», Г. Бораков-
ського «Оказія з Пампушкою» та ін.).

Українські трупи залюбки поповнювали репертуар водевілями, зважаючи на 
їхню доступність сприйняття широким загалом і театральну ефектність. Тому 
до цього жанру зверталися не тільки другорядні автори, але й провідні діячі 
української літератури, наприклад, Л. Глібов (водевіль «До мирового», 1873).

Вагомий внесок у розвиток водевільного жанру зробили визначні україн -
ські драматурги другої половини XIX ст. М. Старицький і М. Кропивницький. 
З їхніми іменами пов’язані еволюція українського водевілю, виникнення п’єс, 
що руйнували шаблони цього виду сценічної творчості.

У водевілі М. Старицького «Як ковбаса та чарка, то минеться й сварка» 
(1872) у безпретензійній, на перший погляд, «побрехеньці» про те, як полаяли-
ся через своїх псів-лягавих, а потім помирилися за чаркою два панки — Шило 
та Шпонька, закладено гостру критику дріб’язковості й обмеженості провін-
ційного старосвітського дворянства. Музичне оформлення водевілю позна-
чене прагненням до якнайприроднішого, умотивованого сценічною ситуацією 
введення пісенних номерів, які втрачають свій відокремлено-вставний харак-
тер. У творі звучать тільки фольклорні наспіви. Згідно з традиціями україн-
ського водевілю при розкритті відповідних сценічних образів (дія відбуваєть-
ся в шинку) переважають «розгульні» жартівливі пісні — «Ой ти, милий, не 
журись, не сварись», «Коли б мені, Господи, неділі діждати» та ін. З погляду 
образної характеристики найвизначнішу роль у змалюванні постаті шинкарки 
Горпини — дотепної жінки, яка з іронією спостерігає за безглуздою сваркою 
панків, — відіграють музичні епізоди. Зворушливо ліричного забарвлення на-
дає їй перша експозиційна пісня «Голуб сизий, голуб сизий, голубка сивіша». 
Завершує водевіль розгорнений пісенно-танцювальний фінал — усі учасники 
танцюють гопак, радіючи з приводу примирення та згоди. 

Безперечно, водевільного походження й популярні «Куплети» М. Кропив-
ницького, які артист часто, особливо в молоді роки, виконував на сцені. Разом 
із нотами їх було опубліковано в «Збірнику творів М. Л. Кропивницького», 
виданому в Харкові 1885 року. Ці жартівливі солоспіви за своїм образним ха-
рактером — типові зразки жанру — посідали важливе місце в драматургії кла-
сичного водевілю. Зміст куплетів складали переважно сатиричні роздуми на 
злободенні теми [«Тере-фере-куку» (перероблені, як зазначено в авторській 
ремарці, з польської), «От тобі, Гандзю, книш», «Коли б свині та роги»]. Пісні 
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«Кум Гаврило», «Бичок», «Удовиця» 
(«Удовицю я любив») за змістом і 
стилем нагадують народні «нісеніт-
ниці» або ж приповідки, позначені 
яскравим фольклорним забарвлен-
ням. У нотному додатку до збірника 
куплети надруковано для голосу із 
супроводом фортепіано. Музика до 
більшості з них належить, очевидно, 
самому М. Кропивницькому й за-
свідчує розуміння автором законів 
вокально-театрального мистецтва, 
уміння підкреслити лінією мелодики 
(скажімо, настирливою повторністю 
мотивів) і фактурою фортепіанного 
супроводу комічну сутність обра-
зів. У популярній і нині «Удовиці», 
куплетах «Кум Гаврило», «От тобі, 
Гандзю, книш» мелодія переважно 
ґрунтується на інтонаційних законо-
мірностях народних жартівливо-
танцювальних пісень. Цікаву, наси-
чену ілюстративно-зображальними 
елементами музику до куплетів «Бичок» написав М. Лисенко, а до «Коли б 
свині та роги» — В. Сокальський.

«Комедією-водевілем» назвав М. Кропивницький п’єсу «Помири-
лись», написану 1869 року. Щоправда, музики в ній мало. Лише у фіналі, де 
відбувається примирення двох «антагоністів» — Лахтіона й Панаса — звучать 
сатиричні водевільні куплети «Тепер не той світ настав», що їх співають по 
черзі всі дійові особи.

Типовим водевілем як щодо змісту, так і щодо музичного оформлення є 
інша одноактна п’єса М. Кропивницького «За сиротою і Бог з калитою, або  
Несподіване сватання» (1872). Сюжет водевілю (як зазначив автор, «з дійс-
ного випадку в одному селі») має побутовий характер: у п’єсі йдеться про ін-
триги сільських женихів, які прагнуть посватати молоду вдову. Вокальні ку-
плети відіграють тут активну драматургічну роль, допомагають рельєфніше 
розкрити певну сценічну ситуацію. Твір М. Кропивницького виразно фоль-
клоризовано. Це проявляється не тільки в змісті, але й у щедрому насиченні 
дії оригінальними народними піснями, близькими за своїм образним змістом 
до сюжету п’єси. Так, ліричні народні пісні, які співає Горпина («Над моїми 
воротами чорна хмара стала», «Ой на ставу, на ставочку, пливуть качки в три 
рядочки»), сповнені жалів і гірких роздумів про вдовину долю. Пісня допо-
магає М. Кропивницькому розкрити соціальну проблему розшарування села, 
сатиричними барвами змалювати тих, хто рветься до «вищого» світу: промо-
висто звучить, наприклад, укладений в уста старого парубка Гордія — шев-
ця, — який вважає себе «культурнішим» за своїх односельчан, міщанський 
романс «О ты, которой нет прекрасней ни в городе, ни в слободе».

М. Кропивницький
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Серед водевілів М. Кропивницького важливе місце посідає драматичний 
етюд «По ревізії» (1882). Фабула твору — замальовка з життя пореформено-
го села: сільські чиновники, закінчивши ревізію (яку завжди супроводжувала 
випивка), розсуджують бабу Риндичку й солдатку Пріську, що посварилися. 
Музичні номери, засновані на піснях розгульно-п’яницького й жартівливого 
змісту («Ой чарочко ж ти моя, чепорушечко», «Ти ж було, кумо моя» та ін.), 
набувають тут першорядного значення в змалюванні достовірних образів і ха-
рактерів, у правдивому відтворенні побутової атмосфери сценічної розповіді.

Завдяки тому, що на українському ґрунті водевіль різко змінив своє об-
личчя, порвав із салонною тематикою і набув фольклорного забарвлення, цей 
вид музично-драматичної творчості надовго зумів зберегти актуальність та 
успіх серед глядачів.

У другій половині XIX ст. найпопулярнішим драматичним жанром, що дав 
потужний імпульс розвиткові театральної музики в Україні, стала народна 
побутова оперета. У ході її розвитку накреслилися два основних жанрових 
типи: комедійний і лірико-драматичний.

Зразком комічної побутової оперети, що тісно змикається своїм зміс-
том, характером драматичного конфлікту й образів із водевілем, є «шутка-
оперетка» М. Кропивницького «Пошились у дурні» (1875, перша поста-
новка — 1883). Драматичний конфлікт твору побудовано на характерній 
водевільній ситуації, де чільне місце посідають комічні непорозуміння, об-
ман. У фарсовому ключі змальовано й головних героїв — Куксу та Дранка, 
які прагнуть якнайшвидше видати дочок заміж за багатих женихів. Музика 
куплетів — оригінальна авторська, хоча заснована на популярних мотивах 
жартівливих пісень, поєднаних із говірково-речитативними інтонаціями. 
У сольних номерах і дуетах двох закоханих пар (Оришки й Антона та Горпи-
ни й Василя) на перший план виступають інші жанрово-пісенні сфери — лі-
рична й побутово-романсова. У структурі цих номерів переважає тридольний 
метр, баркарольний або ж вальсовий супровід. У драматургії дуетів М. Кро-
пивницький послідовно застосував одну й ту саму схему — почергове сольне 
виконання куплетів або ж окремих фраз із подальшим поєднанням голосів у 
рефрені. Інструментальний супровід музичних номерів обмежено акомпану-
ючою функцією. Не несе істотного драматургічно-образного навантаження й 
стислий, побудований на мотивах дуету Кукси й Антона, елегійний інстру-
ментальний вступ.

Широку популярність серед виконавців і шанувальників українського 
драматичного театру здобула комічна побутова оперета М. Старицького «Со-
рочинський ярмарок» (1883) за однойменним твором М. Гоголя. Прикметно, 
що її було опубліковано (уперше — 1890 року) із зазначенням імені автора му-
зики — М. Гротенко. Зміст п’єси, як і всіх комічних побутових оперет XIX ст., 
має виразне водевільне зерно. Однак у розробленні цих тематичних ланок 
М. Старицький, враховуючи особливості оповідання М. Гоголя, відійшов 
від водевільних схем. Насамперед це стосується широкого етнографічного 
тла п’єси, насичення її яскравими побутовими сценами, а також виразного 
змалювання характерів.

Її музична драматургія значно багатша за водевільну і наближається до 
оперної. У дію введено сольні пісні-монологи, різноманітні ансамблі (до сек-
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стету включно). Особливу увагу привертає щедре використання хору: він 
виступає самостійно, а також супроводжує сольний спів. Вагоме місце від-
ведено інструментальним епізодам — танцям, оркестровим вступам, які пере-
дають загальний колорит певної сцени. Багато музичних номерів побудовано 
на фольклорних текстах, використаних цитатно або дещо модифікованих. 
Переважають пісні жартівливо-танцювальні.

У партії ліричної пари — Панька й Хотини — автор увів два популярних 
побутових романси [«Повій, вітре» (слова С. Руданського) та «Ой знати, зна-
ти, хто кого любить»]. У такому самому романсовому плані написано дуети 
закоханих. Традиційну для української музичної комедії та водевілю постать 
невдалого залицяльника дячка Афанасія Івановича характеризує комічно-
любовна «арія», пересипана «вченими» зворотами й висловами. Своєрідний 
колорит вносять у музичну палітру образи циган, які розцвічують сценічну 
дію сольними піснями, хорами (зокрема, хор «чортів»), зрештою, розгорненим 
заключним танцем із характерними циганськими приспівками-вигуками.

У кінці 80-х — упродовж 90-х pоків XIX ст. п’єси на кшталт побутових 
комічних оперет становили значний відсоток драматичних творів, що 
входили до репертуару численних українських театральних труп. Вони були 
у творчому доробку ряду плідних театральних авторів того часу — В. Заха-
ренка, К. Ванченка-Писанецького, М. Качинського, Г. Ашкаренка та ін. Серед 
таких п’єс — багато переробок українських повістей M. Гоголя. Підкреслена 
роль музики, висунення на перший план комедійних ситуацій, розцвічення дії 
нескладними за змістом і формою пісенними й танцювальними номерами — 
прикметні риси таких «гоголівських» оперет, як «Царицині черевички, або 
Чого кохання не зможе» Г. Ашкаренка (1890), «Голова Явтух Макогоненко» 
К. Диткевича (1892), «Майська ніч» Ф. Устенка-Гармаша, «Червоні 
черевички» В. Захаренка (1890) та ін.

В останніх десятиліттях XIX ст. в українській драматичній літературі май-
же не траплялося комедійних творів без музичного оформлення. Щоправда, 
автори таких музично-драматичних п’єс не завжди вживали слово «оперета» 
для визначення їх жанрового різновиду. Так, одна з найпопулярніших п’єс 
М. Янчука «Пилип Музи́ка» визначалась як «комедія в 5-и актах», хоча су-
часники писали, що її не грали, а співали, оскільки в ній пісень, танців, ігор та 
обрядів значно більше, ніж комічних сцен із сільського побуту.

Різновид комедійної оперети, що своєю драматургією, образно-
стильовими особливостями змикається з оперою, репрезентує «Вій» М. Кро-
пивницького — інсценізація однойменної повісті М. Гоголя40. Про орієнтацію 
на закономірності оперного жанру в цьому творі свідчать складна музична 
драматургія окремих сцен, характер мови, що інтонаційно часто виходить за 
межі пісенності, уведення речитативних епізодів тощо. Особливо показовою 
для оперного типу драматургії є перша дія «Вія» — сцена на базарі. Вона від-
кривається оркестровим вступом ілюстративно-зображального характеру. 
Поступове «згущення» уривчастих пунктирних маршових поспівок, нарос-
тання гучності від рр до ff ніби передають вранішнє пробудження гомінкої 
ярмаркової площі. Двоголосий хор перекупок, побудований на моторній темі, 

40 «Вій» уперше було поставлено в Харкові 1896 року.
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інтонації якої нагадують народні жартівливі мелодії, щедро «інкрустовані» 
сольними репліками-вигуками Бублениці, Пряничниці та Сластениці, що 
вихваляють свій товар, безпосередньо передує появі головних героїв — 
бурсаків. Їхній чотириголосий хор «Ми нині, лиш од сна возстав» витримано 
в стилі церковних псалмодійних наспівів. Своїм розміреним ритмічним 
рисунком він вносить своєрідний контраст у музичну палітру картини. На 
завершення епізоду знову звучить хор перекупок, їхні веселі, задерикуваті 
перегукування. М’яка романсова наспівність арії Панни «Ой чи давно ж те 
було» та її дуету з нянькою вносить світлий, ліричний відтінок у багатобарв-
ну строкатість музичної сцени. Розгорнений фінал є багатоплановою хоро-
вою композицією, де «статечні» хоральні поспівки бурсаків у їхньому про-
щальному діалозі з перекупками дедалі динамізуються й завдяки бадьорому 
маршу («Ми в отчий дом») переходять у запальний гопак Халяви «Ой гоп 
та помалу». На зразок оперних форм написано арію Хоми «Вже вся природа 
погрузилась». Тут елегійні мотиви першої частини (Ля мажор) контрастують 
зі схвильованим речитативом другої (Фа мажор). Наближається до оперних 
арія Панни «В той мент, як тебе я спізнала» — у побудові її музичної тканини 
превалюють елементи наскрізного розвитку, мелодичну лінію щедро хрома-
тизовано, уведено речитативні звороти.

Водночас у цьому творі М. Кропивницького значне місце посідають типові 
музично-драматургічні форми, властиві українській побутовій опереті. Пока-
зовим для стилю побутової пісні-романсу є дует Хоми й Халяви «Де ти бро-
диш, моя доле», складений на текст С. Писаревського, що невдовзі став жити 
як окремий самостійний номер. Жанрова пісенна або танцювальна основа ви-
разно прослуховується й у ряді інших номерів «Вія», а саме: у жартівливому 
хорі бурсаків «Антін козу веде», у дуеті Козака й Тіберія, які співають відому 
пісню «Їхав козак за Дунай», у комічному квартеті (Дорош, Свирид, Панько 
та Хома). А загальний прославний хор Хорунжому — це лише дещо модифі-
кована «Пісня про Ревуху».

Стильовими рисами, характером образності й музичного опрацювання 
«Вій» М. Кропивницького виразно тяжіє до жанру комічної опери. Воднораз 
його структурні особливості засвідчують широке використання форм, вироб-
лених на сцені українського театру.

У музично-театральній творчості другої половини XIX ст. важливе місце 
посідає народно-побутова оперета лірико-драматичного типу, що веде свій 
родовід від «Наталки Полтавки» І. Котляревського. Показовою для розвит ку 
цього жанру в 1860-х pоках є «трагічна оперетка» «Не до любові» К. Шапова-
ла (1864). Зав’язкою драматичного конфлікту, образним типажем вона май-
же повторює зміст «Наталки Полтавки». Проте в ній трагічніша розв’язка: 
повернувшись у рідне село, Левко дізнається, що його кохана Катря, яку 
силоміць видали заміж, смертельно хвора; життя з нелюбом, туга за милим 
зводять молоду жінку в могилу. Характерною рисою музичної драматургії 
твору є введення популярних народних пісень, зміст яких відтворює сценіч-
ну ситуацію (наприклад, «За що ж мене, моя мати»). У музиці п’єси панує лі-
рична романсовість, зокрема, вона визначає характер вокалізованої, наскріз-
но пісенної партії Катрі. Почуття самотності, свою тугу за коханим героїня 
висловлює в піснях «Хилітеся, густі лози», «По садочку походжаю» та «Чого 
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вода каламутна». Крім того, у партії Катрі багато драматизованих номерів 
про розлуку, про тяжке життя з нелюбом. У вокальних епізодах Левка черво-
ною ниткою проходить тема бурлакування, нещасної долі козака. Найширше 
розгорнена його вокальна партія у фінальних сценах, де звучать близька до 
козацьких пісень Т. Падурри «Гей, у мене був коняка» і драматична «Ой сів — 
запив». Оперетка «Не до любові» — типовий зразок твору, де всю музичну 
канву змонтовано з уже відомих пісенних зразків.

До лірико-драматичних музичних творів належать написані в 70-х pоках 
XIX ст. дві оперети В. Александрова — «За Немань іду» та «Ой не ходи, Гри-
цю». Прикметно, що їх було опубліковано з нотним матеріалом, а це, без-
сумнівно, є свідченням того, що музичне оформлення спектаклів набувало 
більшої вагомості, виходило за межі довільного добору пісень. Створюючи 
музику до оперет, В. Александров виступав у ролі мелодиста, автора наспівів, 
залишаючи їх гармонізацію й нотний запис іншим. На публікації п’єси «За 
Немань іду» зазначено: «Пісні на фортепіано положила Людмила Ал-ва», а на 
«Ой не ходи, Грицю» — «Людмила Ал-ва і Федор Ал-енко»41.

Сюжет оперети «За Немань іду» засновано на традиційній для української 
драматургії XIX ст. конфліктній зав’язці, що зачіпає певною мірою соціальні 
проблеми: Марися — донька заможного козака Омелька Дуба — кохає бідного 
парубка Василя, однак мати намагається насильно віддати її заміж за багатого 
сотника. В. Александров додатково наситив дію лояльним до царської влади 
змістом, прославлянням так званого возз’єднання України з Росією (фабула 
п’єси розгортається в часи Хмельниччини).

Драматургічні функції музичних номерів оперети В. Александрова до-
сить істотні — їх використано як рушій дії, а також для характеристики 
персонажів та їхніх настроїв, і лише іноді вони слугують декоративними 
вставками.

Найщедріша й найпослідовніша музична характеристика головних лірич-
них героїв — Марисі й Василя. Їхній спів — це переважно пісні-роздуми, що 
точно відповідають сценічній ситуації та репрезентують типові зразки побу-
тової романсової лірики («Ой я нещасний», «Повій, вітре» та ін.). Як і в біль-
шості побутових оперет, експозиція образу героїні починається традиційною 
«арією з відрами» — піснею про розлуку з милим «Червоная калинонька» 
(«Над моїми воротами чорненькая хмара»). Серед інших вокальних номерів 
Марисі значне місце посідають пісні-романси літературного походження — 
«Хусточко моя, шовковая» (на вірш Г. Квітки-Основ’яненка) і «Плавай, пла-
вай, лебедоньку» (на поезію Т. Шевченка). Центральним музичним номером 
оперети є дует Марисі й Василя «За Немань іду». Покладений в його основу 
діалогічний принцип (почергове виконання учасниками окремих куплетів) 
отримав широке застосування в українській драматургії — його використано 
в «Наталці Полтавці», «Не до любові», «Чорноморцях» тощо.

У загальний патріотичний тон п’єси гармонічно вписано постать батька 
Марисі — старого козака Омелька Дуба. Значне навантаження в розкритті 
цього образу несе вмонтована в його експозиційний монолог героїчна пісня 
«Ой Січ — мати, ой Січ — мати, а Великий Луг — батько» («Ой літає орел»).

41 Ідеться про дочку В. Александрова Людмилу та Федора Олексієнка.
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Є в опереті «За Немань іду» також ряд вставних номерів — популярні лі-
ричні й жартівливо-танцювальні пісні, що декоративно розцвічують дію, не 
маючи безпосереднього стосунку до її конфлікту.

Оперета В. Александрова «Ой не ходи, Грицю» має ряд особливостей, 
характерних для романтичного мистецтва. Це і конфлікт, заснований на фа-
тальних непорозуміннях та зіткненні сильних, небуденних пристрастей, і дра-
матичні колізії, де кохання, заздрощі та смерть сплітаються в міцний вузол.

П’єсу насичено піснями, що передають ліричний настрій героїв і барвисто 
змальовують побутове тло. Важливе місце серед вокальних «монологів» посі-
дають пісня на вірш Т. Шевченка «Нащо мені чорні брови» та популярна пісня-
романс «Ой зрада, карі очі, зрада». Пісенну лірику автор використав також для 
створення образів інших персонажів — Гриця («Ішов козак через байрак»), його 
сестри Парасі («Ой вийду я на шпилечок»), а для зображення матері Гриця — 
традиційний для української драматургії прийом відтінення жанрових персона-
жів жартівливими піснями («Коли б мені, Господи, неділі діждати»).

Унаслідок уведення в сценічну дію оперети «Ой не ходи, Грицю» побу-
тових масових картин у музичній тканині п’єси з’явилася значна кількість 
хорових номерів — це колядки й щедрівки, гуртові вуличні співи. Є в опереті 
В. Александрова і вставна жартівлива хорова сценка — спів на вечорницях 
гуртової пісні «Навгороді калинонька» під «ученим» диригуванням Пала-
маря. Більшість хорових номерів подано в унісонному викладі, лише деякі з 
них — у простому двоголосому або ж чотириголосому розкладенні.

До народно-побутових оперет лірико-драматичного спрямування, що 
виникли в 1870-х pоках, належить «Чорноморець Семен Каракотько» 
В. Вікторова-Пархомовича. В її основу покладено традиційну конфліктну 
зав’язку — любов дівчини (Марусі) до бідного хлопця (Івана Безбатченка), 
на перешкоді якій стало бажання матері віддати дочку за багатого. Музичне 
оформлення оперети складалося з ряду вокальних номерів, витриманих у на-
роднопісенному стилі, та з оригінальних фольклорних творів.

Одним із найпопулярніших і вершинних зразків української народної 
побутової оперети другої половини XIX ст. є «Чорноморці» Старицького — 
Лисенка. П’єса М. Старицького — перероблення твору Я. Кухаренка «Чорно-
морський побит на Кубані між 1794 і 1796 роками» (1836).

У застосуванні пісенних форм для образної характеристики персонажів 
у «Чорноморцях» Старицького — Лисенка є чимало таких прийомів, що в 
українській драматичній літературі стали еталонними. Особливо показова 
вокальна партія ліричної героїні — Марусі. Оперета починається її піснею 
«Болить моя голівонька», що за своїм змістом (туга за милим), драматургічною 
функцією (експозиція образу героїні, розкриття її переживань, покладених 
в основу конфлікту) близька до «Віють вітри» з «Наталки Полтавки». У 
плані ліричної романсовості витримано дует Марусі й Тупиці, їхнє спільне 
звернення до матері дівчини «Ой пий, мамо, тую воду». Його зміст — прохан-
ня дівчини не розлучати її з милим — немов концентрує суть драматичного 
конфлікту. Ліричного героя «Чорноморців» — Івана —спочатку представлено 
також у підкреслено романсовому плані (пісня «Ой зійди, зійди, ясен міся-
цю»). А потім відповідно до історичного тла п’єси ліричний струмінь в обра-
зі Івана набуває романтично-героїчного забарвлення (пісні «Ох, і ти козаче, 
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ти козаче» та «Ой заржи, заржи, вороний коню»). Багатогранною є музична 
характеристика Кабиці. Його жартівливо-танцювальні пісні «По дорозі жук, 
жук», «Казав мені батько, щоб я оженився», «Ой здорова, дівчино, чия ти» 
підкреслюють насамперед веселу вдачу персонажа. Однак є серед його пісень 
і такі, що надають образові героїчного відтінку, — журлива, розлога «Ой за-
пив козак» та вольова, мужня «Максим козак Залізняк».

Характерна риса музичної драматургії «Чорноморців» — рельєфне, ін-
дивідуалізоване зображення другорядних персонажів. Показовим тут може 
бути образ Ївги Цвіркунки — жінки, яка ховає від людей своє горе, живучи 
з нелюбом-п’яницею. В її партію введено пісні, сповнені іронічної насмішки 
над власною нещасливою долею («Додому йду — товченики», «Поздоров, 
Боже, мого старого»). Інколи кілька штрихів, зіставлення різних за змістом 
пісенних номерів допомагають створити складний психологічний портрет. 
Так, моторна й зовні весела наймичка Наталка співає жартівливу пісню «Ой 
ненько, ненько, зацвіло серденько», щоб розрадити Марусю. Однак основне 
навантаження в розкритті соціально загостреного образу бідної сироти несе 
інша її пісня — «Ой одна я, одна» на поезію Т. Шевченка.

У вокальних номерах, позначених драматичним напруженням, М. Ли-
сенко переважно відмовився від прямих пісенно-фольклорних запозичень. 
Пісні Килини «Прости ж мене, моя нене», «Ой матінко, голубонько» сприй-
маються як сповнені жалю й чуттєвої експресії аріозо, що і за структурою, і за 
характером мелодії далекі від плавного кантиленного розгортання ліричних 
романсових наспівів. Водночас тут відчутна міцна опора на фольклорні дже-
рела, зокрема, на плачі-голосіння.

Превалюючим жанром у драматургії «Чорноморців» є сольна пісня. 
Структурно близькі до неї і два дуети, засновані на почерговому виконанні 
куплетних строф. Більш розгорненим за формою є тріо (Килина, Ілько, Каби-
ця). Це зразок складної багатоголосої тканини, сплетеної з видозмін тієї самої 
теми — мелодії відомої пісні-романсу «Ой ти дівчино, горда та пишна».

Властива творові атмосфера козацької героїки найбільше проявилася в 
хорових номерах — маршових похідних хорах козаків «Гей, гук, мати, гук» і 
«Засвистали козаченьки»42. Є в «Чорноморцях» також хори іншого плану — 
для жіночого складу, а саме: «Ой матінко, голубонько» (з інструментальним 
супроводом) та «Летів горностай» (a capрella). Це оригінальні весільні пісні 
з притаманними їм імпровізаційністю структури, нешироким діапазоном ме-
лодії, превалюванням низхідних мотивів. Обидва використані М. Лисенком 
жанрові різновиди поєднано у фінальній «Славі». Крайні частини — гучний, 
піднесений хор-марш, інтонаційно близький до мелодії «Засвистали коза-
ченьки». Середній епізод — «Ой час пора тобі, мати», який вносить виразний 
ліричний струмінь, — засновано на мотивах весільних пісень. Отже, музич-
ний фінал «Чорноморців» ніби підсумовує дві сюжетні лінії твору — ліричну 
й героїко-патріотичну.

Питома вага музичної драматургії «Чорноморців», наближує їх до опер-
ного жанру, що підтверджує і розгорнена увертюра, яка базується насамперед 
на принципі контрастності кантиленних і моторних частин.

42 Відомий ще один варіант слів першої фрази — «Засвіт встали козаченьки».
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У «Чорноморцях» Старицького — Лисенка відобразилися провідні тен-
денції розвитку тогочасної української музики: опора на фольклорні тради-
ції, гнучке й щедре використання образно-виражальних засобів народної піс-
ні й водночас прагнення до її професіоналізації, зумовлене вимогами фахової 
театральної сцени.

Окремим жанровим різновидом української лірико-драматичної опе-
рети 1860—1870-х pоків була група творів, позначена відчутним впливом 
сентиментальної романтичної літератури. Більшість із них виникла на 
Право бережній Україні. Очевидно, значний вплив на їхню появу мала ак-
тивна діяльність на Волині польсько-українських драматичних труп, які 
стимулювали розвиток репертуару. Серед таких творів найпомітніший слід 
залишила перероблена О. Ґолембійовським п’єса Г. Квітки-Основ’яненка 
«Маруся», яка в 60-х pоках XIX ст. була дуже поширена в театральному 
репертуарі. Однак її музичне оформлення не мало сталої фіксації. Окремі 
нотні записи до «Марусі», здійснені В. Квятковським, засвідчують, що їх 
основою був своєрідний сплав українських народнопісенних і театрально-
аріозних складових. У вокальних номерах Марусі «Ой на більші муки я 
влюбилась в тобі» та «Птичка» привертають увагу характерна для бага-
тьох куплетних народних пісень структура (а + в + в1), властиві україн-
ському ліричному мелодизму ладоінтонаційні звороти. Водночас певна 
вишуканість окремих фраз, наповнення їх колоратурними мелізматични-
ми поспівками засвідчують прагнення автора надати музиці витонченого 
аріозного звучання:

Окрім «Марусі», театральне життя Волинської губернії породило ряд ін-
ших подібних музично-драматичних творів. Так, 1867 року в Житомирі було 
опубліковано «оперетку в одном действии на малорусском языке» «Мотруня» 
Г. Осовського. На титульній сторінці було зазначено ім’я автора музики цього 
твору — С. Шаєрович43. Твір насичено вокальними монологами-роздумами й 
монологами-розповідями, дуетами, терцетами. Лібрето «Мотруні» передба-
чає введення інструментальних епізодів, зокрема маршів, що супроводжують 
розгортання окремих сцен.

43  Серед артистів Волинського дворянського театру, починаючи від 1858 року, 
часто згадують Леона Шаєровича.
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Цікавим зразком зазначеної романтично-сентиментальної течії є «Мало-
российская опера в 6 действиях и 8 картинах “Гриць” — соч. А. Г. с музыкой 
Ст. Шапоровича» (1871)44. В основу п’єси, написаної українською мовою, 
покладено сюжет пісні «Ой не ходи, Грицю», щоправда, значно модифікова-
ний. Так, головний герой — Гриць — тут є довіреним помічником молодого 
пана. Характерним для романтичного стилю «опери» є п’ятий акт — сцена 
ворожіння Юсти та Знахаря на могилі серед степу. Це фантастична картина 
із зображенням зловісних стихій (громи й блискавки) та феєричними персо-
нажами (степові діви, які водять хороводи, виготовляють чар-зілля). Майже 
вся вона складається з музичних номерів: співає Знахар під час ворожіння 
(саме в його уста вкладено дещо змінену пісню «Про Гриця»), звучать хори й 
сольні «арії» степових дів, виконує вокалізовані репліки Юста.

Окреме місце в цьому річищі романтично-сентиментальної музично-
драматичної літератури посідає «оперка ув одній дії» «Ганнуся» Г. Лядави45. 
Її написано з підкресленою просвітительською тенденцією і присвячено 
пам’яті Т. Шевченка. У п’єсі розповідається про те, як проста, але освічена 
селянська дівчина (на чому особливо наголошує автор) висміює та присо-
ромлює молодого князя, який до неї залицяється, і цим ніби мститься йому 
за всіх зваблених дівчат. Опублікований текст п’єси має вигляд лібрето з чис-
ленними чітко виписаними аріями, дуетами, тріо, що переважно відходили 
від пісенної куплетності. Така текстова структура лібрето вимагала виходу 
музичного матеріалу за межі простої адаптації популярних мелодій. І справді, 
у виданні «Ганнусі» (1870) згадується написана до неї «музика Е. Шипоша, 
аранжована їм же для фортепіано». 1886 року в листі до О. Кониського Г. Ля-
дава назвав іншого автора музики «Ганнусі» — Пфейфера, який тривалий час 
був диригентом оркестру поміщика Тарновського в Качанівці46.

Взірцем народно-побутової опери й найпопулярнішою п’єсою українського 
театру впродовж усього XIX ст. була «Наталка Полтавка» І. Котляревського. 
Основні обриси її музичної драматургії, закладені в авторській концепції 
твору, у ході сценічного життя в різних музичних опрацюваннях набували 
дедалі чіткішого й усталенішого характеру.

1857 року музичне опрацювання «Наталки Полтавки» здійснив видатний 
український фольклорист О. Маркович. Партитуру для оркестру з чотирнад-
цяти інструментів склав Я. Ляндвер — композитор і віолончеліст, колишній 
капельмейстер капели графа Б. Потоцького. Партитура не збереглася, однак, 
як засвідчують у спогадах учасники чернігівського гуртка, що були задіяні 
в постановці47, музика до спектаклю вражала насамперед національним коло-
ритом, позбавленим сентименталізму й романсовості, якими було позначене, 

44 Текст п’єси належить відомому польському письменникові, представнику 
української школи в польській літературі А. Ґрозі. Зазначене в рукописі прізвище 
автора музики, можливо, є свідомою «модифікацією» прізвища Шаєрович, а може, 
тут закралася помилка чи йдеться про іншу людину.

45 Григорій Лядава — псевдонім Григорія Ге, брата відомого художника Миколи Ге.
46 Лист Г. Лядави до О. Кониського від 5 жовтня 1886 року зберігається у Відділі 

рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН Укра-
їни (ф. 77, од. зб. 124, арк. 16).

47 Основа. — 1862. — № 3. — С. 71—73.
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за їхніми словами, популярне опра-
цювання «Наталки Полтавки» 
А. Єдлічки. Привертає увагу факт 
створення Я. Ляндвером на тематич-
ному матеріалі «Наталки Полтавки» 
оркестрової увертюри, що свідчить 
про цілісність музично-драматичної 
концепції Марковича — Ляндвера.

У театральній практиці останніх 
десятиліть XIX ст. значного поши-
рення набуло музичне оформлення 
«Наталки Полтавки» М. Васильєва 
(1882). У пісенній структурі «Наталки 
Полтавки» М. Васильєва, у порівнян-
ні з літературним першоджерелом, є 
лише незначні зміни. Автор відмовив-
ся від музичного опрацювання пісні-
звернення Терпилихи «Чи я тобі, 
доч ко, добра не желаю», замінив піс-
ню Миколи «Гомін, гомін по діброві» 
піснею «Та нема в світі гірш нікому», 
а в партії Петра пісню «Та йшов козак 
з Дону» — народною піснею-романсом 

«Ой я нещасний». Це зумовило деяку перестановку акцентів у характеристи-
ці персонажів, зокрема, дещо зблідло козацько-лицарське забарвлення образів 
Миколи й Петра. Проте введення бурлацької пісні «Та нема в світі гірш нікому» 
загострило соціальну тему в характеристиці образу Миколи.

Вершиною в історії музичного життя п’єси І. Котляревського стала 
«Наталка Полтавка» в музичному опрацюванні М. Лисенка (1889). У Лисен-
ковій інтерпретації образів п’єси І. Котляревського на перший план виступа-
ють дві риси — обачливе ставлення до самобутніх ладоінтонаційних прикмет 
народної мелодики й прагнення до емоційної виразності музичних характерис-
тик. У побудові вокальних номерів композитор не відійшов від куплетності. 
Однак, використовуючи образно-індивідуалізований акомпанемент, він зна-
чно збагатив цю просту пісенну форму.

У партії Петра й Миколи композитор вніс (порівняно з першоджерелом) 
певні зміни й корективи образно-драматургічного плану. Як і М. Васильєв, він 
доповнив характеристику Миколи тужливою піснею «Та нема в світі гірш ні-
кому», розгорнув пов’язані із цим персонажем музичні образи в трьох аспек-
тах — драматичному, епічному та жартівливому. Ліризм і широка розспівність 
притаманні музичній характеристиці Петра. М’яку кантиленність його партії, 
що так виразно проступає в експозиційній арії «Сонце низенько», М. Лисенко 
посилив уведенням задушевної і водночас розлогої пісні «Ой не шуми, луже».

Важливою особливістю музичної драматургії «Наталки Полтавки» М. Ли-
сенка є різноманітність і розвиненість вокальних ансамблів — їхні фактурні 
особливості й гармонічне розкладення безпосередньо відповідають образно-
му характерові певного номера, його драматургічній функції. Так, спільне 

М. Лисенко
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виконання Возним і Виборним пісні «Ой доля людськая» композитор по-
трактував як типовий «дует злагоди», де голоси, консонансно поєднуючись, 
немов прагнуть до утвердження спільної думки. Найбільш розгорненим за 
образною структурою та найвагомішим щодо драматургічного значення є фі-
нальний терцет із другої дії «Ей, Наталко, не дрочися», де схвильовані, урив-
часті репліки Наталки протиставлено розважливому плинові наполегливих 
умовлянь Терпилихи й Виборного. Гомофонно-акордовий принцип поєднан-
ня голосів, гнучка арпеджована фактура супроводу терцету «Де згода в сімей-
стві» спрямовані на відтворення настрою умиротворення й спокою, родинної 
ідилії. Твір завершується секстетом «Начинаймо ж веселитись». 

Важливу роль у «Наталці Полтавці» М. Лисенка відіграють оркестрові 
епізоди — велика увертюра й два антракти, що обрамлюють і ніби коментують 
дію. Згідно з класичними засадами структура увертюри — тричастинна, 
побудована за принципом контрастності (чергування наспівно-ліричних і 
моторних епізодів). Широке використання й розроблення в увертюрі інтонацій 
пісень Наталки й Петра безпосередньо вводять у лірико-драматичну сферу 
сценічної розповіді. Антракт до другої дії, де відбувається кульмінаційне 
загострення конфлікту, позначено журливо-сумовитим відтінком — він 
починається викладом драматично-загостреної, експресивної мелодії пісні 
Наталки «Ой мати, мати» і завершується елегійним звучанням теми з терцету 
«Де згода в сімействі». Антракт до третьої дії — жвавий і моторний — емоцій-
но контрастує з попереднім.

Окрім творів М. Васильєва й М. Лисенка, існували й інші спроби музично го 
редагування «Наталки Полтавки». Найчастіше виникали спрощені варіанти 
твору, але траплялися зразки іншого характеру — надання п’єсі за допомогою 
музики форми пишного, барвистого спектаклю. У такому плані було здійсне-
но, зокрема, редакцію твору для трупи Г. Деркача, який показував «Натал-
ку Полтавку» в Парижі (1894). Музичну канву п’єси І. Котляревського було 
розцвічено дивертисментними хоровими й танцювальними сценами, засно-
ваними на популярних народних піснях («Ой дуб дуба», «Ой гаю, мій гаю» та 
ін.), що перетворювали виставу на барвисте етнографічне дійство.

В останніх десятиліттях XIX ст. продовжували з’являтися численні п’єси, 
що копіювали конфліктну й образну схему класичних українських оперет. 
У такому річищі розвивалася, зокрема, літературно-драматична діяльність 
відомого антрепренера й артиста Г. Ашкаренка.

Безпосередньою копією оперети «Любка, або Сватання в селі Рихмах» є 
«лірична малоросійська оперетка у 5-и актах» К. Кузьмінського «Щира лю-
бов» (1882). Вона примітна тим, що її рукопис доповнено нотним додатком 
із дев’ятнадцяти пісень для голосу в супроводі фортепіано. За винятком піс-
ні «Ой Морозе, Морозенку» і веснянки «А вже весна» автор не ввів у твір 
народних мелодій, але послідовно спирався на фольклорні інтонації. Деякі 
номери нагадують українські жартівливо-танцювальні пісні, в інших прева-
люють ладоінтонаційні елементи народної романсової лірики. Трапляється 
також утверджене українською театральною практикою віртуозне забарвлен-
ня мелодики мелізматикою.

Протягом 1880—1890-х pоків в українській драматичній літературі дедалі 
частіше з’являлися твори з підзаголовком «драма зі співами й танцями». 
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Характером змісту та образами вони безпосередньо продовжували стильову 
лінію побутової оперети. Водночас мали вони й деякі особливості. Більш 
загострений сюжет, динамічніше розгортання фабули, переважно трагічна 
розв’язка конфлікту, підвищений емоційний тон сценічної розповіді 
засвідчують певну подібність таких творів до мелодрами.

У спадщині М. Кропивницького тип п’єси, що міститься на межі побу-
тової оперети та її мелодраматичної відміни, репрезентує драма на п’ять дій 
«Дай серцю волю, заведе в неволю» (1863). Композиційними прийомами, ха-
рактеристикою персонажів та структурою конфлікту п’єса нагадує «Наталку 
Полтавку». Водночас М. Кропивницький увів у сюжетну схему нові мотиви, 
порушив гостру проблему солдатчини. Використання у п’єсі українського пі-
сенного фольклору для підкреслення емоційного забарвлення епізодів і сцен 
має свої особливості. Насамперед це стосується нерівномірного розподілу 
музичного матеріалу між дійовими особами. На відміну від Наталки, головна 
героїня твору — Одарка — не має музичної характеристики. Лише по одній 
пісні співають її коханий Семен, Микита, дівчина Маруся. Проте надзви-
чайно щедро насичена пісенними номерами жанрово-характерна роль Івана 
Непокритого. Монологи, репліки весь час переплітаються з танцювально-
жартівливими наспівами чи дотепними народними «нісенітницями», напри-
клад, «Як схопилась метелиця», «Заграй мені трандибала», «Коли б мені жу-
пан чорний», «Ходить гарбуз по городу», «Гандзю, Гандзю кучерява» та ін. 
Усі ці пісні увиразнюють постать бідного сироти з добрим серцем і відкритою 
душею, який за показною веселістю приховує свої гіркі роздуми.

Важливу роль у музичній палітрі твору відіграють хорові пісні — «Гуляв 
чумак на риночку», «Та лугом іду», «Гей, по синьому морю» та ін. Це великі 
вставні номери, що мають самостійний, певною мірою концертний характер, 
однак завжди щільно пов’язані зі сценічною ситуацією, переважно змальову-
ючи гуляння сільської молоді.

У музичному оформленні п’єси М. Кропивницький виявив неабияке знан-
ня фольклору й відчуття його краси. «Пісні, жарти, приказки і вигадки, мов 
перли-самоцвіти, сиплються безкінечною многотою; деякі сцени автор, зда-
єсь, тільки для них і понаписував», — зазначав І. Франко, рецензуючи п’єси 
М. Кропивницького48.

Зразком мелодраматичної побутової оперети, насиченої музикою, є «Ніч 
під Івана Купала» М. Старицького (1887). Сюжет п’єси типовий для мело-
драми — у ньому є і фатальна любов солдатки Палажки та сільського красеня 
Василя, і кривавий фінал. Водночас у сценічній фабулі є картини з побуту 
українського села, які торкаються гострих соціальних проблем (змалювання 
сімейного життя Палажки, що розбите жорстокими реаліями царської сол-
датчини). У зв’язку з різкими поворотами у фабулі, загостреністю конфлікт-
них зіткнень пісенно-вокальні номери мало годилися для розкриття основ-
них драматичних колізій, тому цю функцію виконували стислі, напружені 
розмовні діалоги. Музичні засоби тут використано для підкреслення настрою 
або колориту певних сцен, емоційного відтінення душевних переживань ге-
роїв. У творі значну роль відіграють купальські ігри, для зображення яких 

48 Франко І. Про театр і драматургію. — К., 1957. — С. 146.
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автор увів розгорнену, засновану на оригінальних народних піснях вставну 
картину з власною драматургією розвитку, контрастним зіставленням музич-
них замальовок. Вокальні номери (жіночий і мішаний хори) поєднуються в 
струнку образну систему. Музично-хореографічні образи народнообрядово-
го характеру введено також у другу дію, де дівчата виконують веснянку «Ко-
роль». Барвисту хорову палітру твору доповнюють гуртові вуличні пісні — ді-
вочі «Ой гаю, мій гаю», «Ох, ох та не люби двох», парубоцькі «Ой із-за гори та 
не буйний вітер віє», «Ой бре, море, бре» («Пісня про Ревуху») та ін.

Поряд із широким уведенням хорового співу характерною особливістю 
«Ночі під Івана Купала» є наснаження музичної тканини ліричними ро-
мансовими піснями як у сольному, так і в дуетному викладі. Вони також не 
позбавлені певного концертно-декоративного відтінку. Водночас в їх засто-
суванні чітко проявляється риса, притаманна українській драматургії, — роз-
криття певного амплуа персонажа через конкретні народнопісенні мелодії. 
Так, задумливі, мрійливі наспіви «Ой повій, повій, буйний вітер», «Чи я в 
полі не травиця була» переважають у партії ліричної героїні Галі, жартівливо-
танцювальні (на зразок «Дощику») — моторної Наталки, колоритна роль 
сільського балясника Левка наснажена піснями-«нісенітницями».

До тієї самої жанрово-типологічної групи, що й «Ніч під Івана Купала», 
належить ще один популярний твір М. Старицького — драма зі співами у 
п’яти діях «Ой не ходи, Грицю» (переробка оперети В. Александрова, до-
сить близька до оригіналу). Поєднання музики й дії в цьому творі показове 
для мелодраматичного різновиду оперети. У музичному оформленні п’єси 
акцент дещо зміщено на концертну декоративність і відтворення настроєвої 
палітри — тут майже відсутні співані монологи й діалоги, розкриття пісен-
ними засобами вузлових конфліктних ситуацій. З оперети В. Александрова 
М. Старицький переніс у свою п’єсу вокальні номери, засновані на популяр-
них яскравих мотивах (пісні Марусі «Ой зрада, зрада», «Ой не ходи, Грицю», 
парубоцька «Набирали рекрутиків», «концертний» виступ хору на вечорни-
цях із піснею «На городі калинонька»).

На поданому до цензури примірнику «Ой не ходи, Грицю» М. Лисенка за-
значено як автора музики. Про участь композитора у створенні п’єси згадано 
в рецензіях на перші її постановки. Однак сам М. Лисенко ніколи не включав 
музику до «Ой не ходи, Грицю» у список своїх творів, очевидно, тому, що не 
створював її спеціально, а добрав із власних обробок народних пісень. Спек-
такль «Ой не ходи, Грицю» було поставлено також у музичному опрацюванні 
М. Васильєва.

Найбільшої популярності з-поміж театральних творів М. Старицького 
набула його драма зі співами «Циганка Аза» (1890), написана на основі по-
вісті польського письменника Ю. Крашевського «Хата за селом». Музичне 
оформлення «Циганки Ази», як і п’єс «Ніч під Івана Купала» та «Ой не ходи, 
Грицю», вирізняється театральною ефектністю. Пісні було використано для 
підкреслення психологічної напруги дії, характеристики персонажів і водно-
раз для посилення романтичної атмосфери сценічної розповіді.

Однак музичний матеріал, на який спирався автор у «Циганці Азі», має 
певні особливості. У картинах, що відтворюють побут українського села (сва-
тання Галі, гуляння молоді біля корчми), М. Старицький застосував випро-
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бувані прийоми колористичного забарвлення сюжету народними піснями. 
Водночас розвиток значної частини дії в циганському таборі зумовив появу 
у п’єсі М. Старицького ряду хорів і сольних пісень, написаних на його влас-
ні тексти, що частково наслідують циганський фольклор. Найвідомішим є 
музичне оформлення «Циганки Ази», здійснене М. Васильєвим 1892 року. 
Українські фольклорні наспіви композитор аранжував, відштовхуючись від 
їх загального образного характеру й жанрової визначеності. У циганських 
музичних номерах М. Васильєв намагався відтворити специфічний колорит 
за допомогою стрімкого плину й чіткої ритмічної пульсації мелодії, уведен-
ня характеристичних динамічних зворотів (енергійні зачини, октавні злети-
кінцівки, акцентування повторних звуків тощо). Усе це виразно проявляєть-
ся в пісні Ази з хором «Я циганка, пишний квіт»:
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Специфічним жанровим різновидом української музичної драматургії 
XIX ст. були так звані «пісні в лицях». Цей вид творчості з’явився в побуто-
вій опереті внаслідок гіпертрофованого розростання в ній музичного компо-
нента. Зміст таких творів зазвичай запозичували з відомих класичних п’єс, а 
текст складали з «нанизаних» одна на одну популярних пісень. Зразком та-
кого перетворення пісенно-розмовної оперети на пісенну є «Малоросійські 
пісні в лицях», складені С. Афанасьєвим (1889). За сюжетом, образами пер-
сонажів — це точна копія «Наталки Полтавки». Розмовного тексту тут не-
має, натомість до нього додатково введено деякі популярні народні пісні (на-
приклад, «Їхав Петро за Дунай, казав дівчині прощай»). Твір С. Афанасьєва, 
як і більшість п’єс цього типу, не вирізняється високою художністю. У його 
побудові домінує засада механічного дивертисментно-сюїтного зіставлення 
різних музичних номерів.

Підзаголовок «дивертисмент» має, наприклад, п’єса відомого антрепрене-
ра Г. Деркача «Ганьзя» (1893). Ескізно накреслений сюжет включає деякі мо-
тиви пісні про Лимерівну (дійовими особами п’єси є стара Лимериха, багатий 
Шкандибенко, дочка Лимерихи — Ганьзя), а також окремі фабульні звороти, 
запозичені з «Наталки Полтавки».

До створення «пісень у лицях» інколи долучалися досить авторитетні 
композитори. Так, свій внесок у розвиток цього жанру зробив М. Васильєв 
як автор музики до п’єси В. Потапенка «Гармидер» («Пісні в лицях в 2 діях»). 
Сюжетна схема твору близька до «Сорочинського ярмарку». З музично-
драматургічного погляду цікавим є початковий епізод, що відтворює косо-
вицю. Він побудований як розгорнена хорова сцена, де поєднано спів кількох 
хорових груп.

Найпопулярнішим і художньо довершеним зразком суцільно пісенно-
го різновиду музично-драматичної творчості є «Пісні в лицях, aбo Зальоти 
соцького Мусія» М. Кропивницького (1889). За своїм змістом, характером 
і розвитком сюжету п’єса подібна до побутової комічної оперети. Розповідь 
про щире кохання Галини й Максима, про невдале сватання до Галини під-
старкуватого вдівця — соцького Мусія — насичена численними водевільними 
ситуаціями, розгортається в тісному сплетінні ліричних і комедійних образів. 
У третій дії — типовому дивертисменті — сюжетний рух припиняється: на 
сцені показано барвисту картину сільського весілля.

Різноманітною є музична палітра «Пісень в лицях» М. Кропивницького. 
Відкриваються вони невеликим оркестровим вступом, заснованим на зістав-
ленні двох тем — наспівної «Сонце низенько» й моторної «Ой полола дівчина 
лободу», що немов репрезентують дві основні сфери музичної розповіді — 
ліричну й жартівливу. У розгортання дії вміло вмонтовано ряд популярних 
народних мелодій — «Гиля, гиля, сірі гуси» («Тече річка невеличка»), по-
кладена в основу дуету-незгоди (суперечки) Максима й Галини, «Сонце ни-
зенько» (у хоровому викладі), «Вилітали орли з-за крутої гори» та ін. Багато 
номерів озвучено власною, витриманою в народнопісенному стилі музикою 
М. Кропивницького. Про її характер і художні якості виразне уявлення дає 
пісня-монолог Галини «Ой у саду, на вишенці», яка звучить на початку другої 
дії. Згодом вона набула статусу самостійного твору і за назвою «Соловейко» 
ввійшла до концертного репертуару колоратурних сопрано.
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З музикою здійснювали поста-
новки численних драматичних п’єс. 
З-поміж них найвагомішу групу ре-
презентують твори на кшталт істо-
ричних драм, зокрема «Назар Сто-
доля» Т. Шевченка. Популярність 
здобула вставна музична картина 
«Вечорниці» до другого акту «На-
зара Стодолі», написана 1875 року 
П. Ніщинським . Розгорнені сольні 
й хорові номери побудовано на ори-
гінальному авторському матеріалі. 
Виняток становлять лише пісня 
«Ой хто п’є, тому наливайте» і за-
снований на її мотивах хор парубків 
«Віють вітри». Однак відсутність 
прямих фольклорних запозичень 
не виключає міцного вкорінення 
твору в народний ґрунт: уся музич-
на тканина «Вечорниць» базується 
на фольклорних джерелах, жанрові 
особливості народної музики визна-
чають образний зміст і форму номе-

рів, а їх зіставлення — драматургію твору.
«Вечорниці» П. Ніщинського вирізняються розгорненою оркестровою 

партією, багато епізодів якої мають самостійне образне навантаження, що ви-
разно демонструє, зокрема, оркестрова інтродукція. За образним змістом — 
це типовий вступ-заспів, який відтворює головні емоційні сфери сценічної 
дії — героїчну й лірико-жартівливу.

Сім сольних і хорових номерів зіставлено за принципом контрастного чер-
гування з одночасним підведенням до кульмінації — героїчного хору «Закува-
ла та сива зозуля», що згодом став титульним номером у репертуарі багатьох 
чоловічих хорів. Перша пісня Хазяйки — «Зоря з місяцем над долиною пострі-
чалась» на вірші Т. Шевченка — має виразний ліричний характер, забарвлює 
початок сценічної розповіді у м’які, пастельні тони. Вихід дівчат зі співом — 
двоголосий хор «Добрий вечір, пані-матко» — спирається на інтонаційні зворо-
ти танцювальних пісень, поєднаних із мелодизованою говіркою.

У музичній драматургії «Вечорниць» привертає увагу переростання но-
мерної пісенності в складніші музичні структури. Так, експозиційна сцена 
приходу на вечорниці дівчат і парубків, їхній почерговий спів укладаються в 
рондоподібну форму, де роль рефрену відіграє привітальне звернення: «До-
брий вечір, пані-матко!»

Завершуються «Вечорниці» барвистою побутово-етнографічною зама-
льовкою — сценою ворожіння. Своєрідною аркою, що поєднує героїчні й по-
бутові плани сценічного дійства, є тричастинна застольна пісня «Ой хто п’є, 
тому наливайте» й урочисте кадансове завершення чотириголосим прослав-
ним хором «Підеш до вінця».

П. Ніщинський
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Різноплановість і драматургічна стрункість побудови «Вечорниць», дра-
матизоване розроблення народнопісенних мотивів, спроби відтворення в 
музиці сценічних ситуацій та накреслення образів дійових осіб дають пра-
во вважати твір П. Ніщинського важливою віхою на шляху становлення 
драматургічно-стильових засад української опери.

Значний слід у розвитку українського музичного театру залишила дра-
ма «Невольник», створена М. Кропивницьким на основі поеми Т. Шевчен-
ка «Сліпий». Її музичні номери мають підкреслено вставний характер. Вони 
складаються з обробок народних пісень і оригінальних композицій М. Кро-
пивницького, споріднених із фольклорними джерелами. Найширше репре-
зентовано тут стильовий пласт народних історичних пісень і дум, ряд номе-
рів виконується в супроводі бандури. Драматургічно найвагоміші музичні 
номери — це здебільшого героїчні, маршово-похідні хори, що розкривають 
узагальнений образ запорожців — оборонців Батьківщини («Гей, не дивуй-
те», «Гей, нум братці, до зброї»). М. Кропивницький використав тут мотиви 
народної пісні «Ой любив та козак, собі дівчину мав», підкреслюючи чіткою 
акордовою фактурою хорової партії та фанфарним награванням труб і удара-
ми барабанів (тулумбасів) в інструментальному вступі маршовий молодець-
кий характер.

Сферу героїко-епічних образів утверджує також чоловічий хор «Ревуть, 
стогнуть гори-хвилі». Це своєрідний плач козаків у турецькій неволі, текст 
до якого написав сам М. Кропивницький, максимально наблизивши його до 
поетичної стилістики Т. Шевченка. У драматичну дію п’єси введено ряд пі-
сенних номерів жартівливо-танцювального характеру, пов’язаних переважно 
з побутовими ситуаціями. Зразки ліричного мелосу обмежено тужливою піс-
нею Ярини «Чом не гудуть буйні вітри».

Варто зауважити, що «Невольник» М. Кропивницького не становить ці-
лісного музично-драматургічного організму. І все-таки він вписав важливу 
сторінку в розвиток української театральної музичної творчості, насамперед 
завдяки талановитому розробленню хорових епізодів.

Важливе місце в українському музично-творчому процесі належить по-
пулярній історико-побутовій драмі М. Старицького «Маруся Богуславка» 
(1897). Сюжетна зав’язка твору спирається на народну думу. М. Старицький 
поглибив пісенно-генетичну основу п’єси, увівши до складу дійових осіб ку-
рінного отамана й Марусиного жениха Софрона Мальованого — героя відо-
мої історичної пісні «Та не знав козак, та не знав Софрон». «Маруся Богус-
лавка» М. Старицького належить до тих нечисленних п’єс, що утвердились у 
репертуарі в музичному опрацюванні М. Васильєва, який подеколи викорис-
товував інші зразки народних пісень, ніж ті, що ввів у драму М. Старицький. 
Наприклад, замість історичної «Вилітали орли з-за крутої гори» в партитурі 
М. Васильєва зазначено пісню «Ой на горі огонь горить», мелодія якої теж 
має епіко-героїчний характер. Отже, в оформленні «Марусі Богуславки» ви-
разно проявилася одна з особливостей музично-драматургічних принципів 
українського театру — довільність у виборі конкретних фольклорних зразків 
з обов’язковим дотриманням певної жанрової визначеності музичних номе-
рів. П’єса М. Старицького «Маруся Богуславка» відкрила широкий простір 
для створення музики «неукраїнського стилю». Ідеться про музичну характе-
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ристику польської шляхти (хор «Поки кров не прохолола», розгорнений та-
нок мазур), а особливо — про насичення музичними декоративними номера-
ми другого акту, події якого розгортаються в турецькому стані (хор одалісок 
«Лист тріпоче, квітка мліє»). Музичними номерами розцвічено також інші 
історичні п’єси М. Старицького — драми «Богдан Хмельницький» (1887), 
«Тарас Бульба» (1893) та ін.

***
У Західній Україні в другій половині XIX ст. театральна музика 

розвивалася такими самими шляхами, як і в Наддніпрянщині. Водночас 
її стильові форми мали певні особливості, зумовлені відмінними умовами 
культурно-суспільного й театрального життя. Зразки сценічної творчості 
західноукраїнських композиторів 1848—1850-х років також вивели 
на театральну сцену народну пісню, утверджуючи фольклорні основи 
української драматургії. Така тенденція продовжувалася й надалі. З цього 
погляду примітним, хоча й позбавленим вагомого художнього значення, є твір 
галицького драматурга-аматора С. Витвицького «Два голуби воду пили, а два 
колотили», гучно названий автором «народною оперою» (1863). Насправді це 
пісенно-танцювальний дивертисмент на кшталт «пісень у лицях». Тканина 
п’єси зіткана з популярних наспівів переважно літературного походження, 
що були поширенні в галицькому міщансько-інтелігентському середовищі 
(«І звідси гора, і звідти гора», «Як ніч мя покриє», «Бодай ся когут знудив», 
«На долині при Чигрині» та ін.).

Важливим центром, що стимулював усю музично-драматичну творчість 
Західної України, став організований 1864 року Народний театр товариства 
«Руська бесіда». Чільне місце в його програмах (особливо в 1860-х та на по-
чатку 1870-х pоків) посідав водевіль. У цій галузі активно працював компо-
зитор М. Вербицький. Серед його творів, написаних у 1865—1866 pоках, — 
музика до ряду п’єс салонно-водевільного різновиду, а саме: «І гроші нінащо, 
як розум ледащо», «13-й жених», «Галя», «Рожа», «Буонаретті, або Застижена 
зависть», «Вузькі черевички» та ін. Їхнє музичне оформлення — переважно 
сольні куплети й невеликі ансамблі, часто на жанровій основі польки й 
вальсу. Показовим для такого виду театральної творчості є опрацьований 
М. Вербицьким водевіль одного з найбільш плідних російських авторів 
першої половини XIX ст. Д. Ленського «В людях ангел не жена, вдома з му-
жем сатана». Музика цієї комедії мелодійна й темпераментна. Образна ін-
дивідуалізація не відіграє тут помітної ролі. Так, в ансамблях часто ту саму 
мелодію співають персонажі, які висловлюють протилежні думки й почуття. 
Деякі музичні номери позначені творчою вигадкою, скажімо, музика дуету 
Аврелії та її невдалого залицяльника Хвальбінського дотепно підкреслює 
розмовні інтонації, комічні особливості фразеологічної побудови тексту.

Протягом 1869—1870 pоків ряд музичних комедій-водевілів опрацю-
вав для театру П. Бажанський. Серед них — лише один народно-побутового 
типу — «Весілля на обжинках» А. Стечинського. Решта — це перекладні п’єси 
розважально-салонного змісту, а саме: «комедія зі співами “Провінціали”», 
комедіо-опера «Параня», п’єса «Давай молодих, або Сирітка Сузанна». Такі 
твори, навіть за умови досить значного насичення їх музикою, мало сприя-
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ли виявленню творчої ініціативи композитора. Вони не залишили помітного 
сліду в українській театральній музиці.

Більш плідні результати мала праця західноукраїнських митців у галузі 
побутової оперети, особливо побутової мелодрами. Так, у творчій спадщині 
М. Вербицького з цього погляду привертає увагу музика до народної ліричної 
оперети «Не до любові» К. Шаповала (1866), де всі музичні номери засновано 
на популярних пісенних текстах і розраховано на застосування в театраль-
ній практиці побутуючих мелодій. Однак М. Вербицький до всіх вокальних 
номерів підібрав власні оригінальні наспіви, щоправда, з урахуванням особ-
ливостей народнопісенного стилю. Спеціально до оперети композитор на-
писав увертюру, засновану на чергуванні моторно-танцювальних і ліричних 
фольклорних мотивів, а до фіналу ввів так звану «мелодраму» — невеликий 
епізод для струнних інструментів, що мав передати задумливий настрій, ви-
кликаний трагічним закінченням драматичної розповіді.

Уніс свою лепту в музичне оформлення народних ліричних оперет і пере-
кладних побутових мелодрам П. Бажанський. Він гармонізував і оркестру-
вав три пісні до драматичної транскрипції «Марусі» Г. Квітки-Основ’яненка. 
З його музикою було поставлено перероблену Т. Гембицьким із російської 
мелодраму «Сибірячка». Примітним у музичному опрацюванні п’єси є вве-
дення композитором ряду колоритних хорових номерів.

Одним із перших і найпопулярніших творів у жанрі побутової мелодрами 
стали «Підгіряни» Гушалевича — Вербицького (1865), де події розгортають-
ся в невеликому підкарпатському селі. Зміст п’єси засновано на любовному 
конф лікті, що зачіпає й соціальні проблеми. Музика складається з чотирнад-
цяти номерів — сольних пісень, ансамблів і хорів. Хоча композитор не вико-
ристав фольклорних мелодій, однак твір наскрізь насичений духом народної 
пісенності. Це проявляється у використанні типових інтонацій і мотивів, ха-
рактерній ритмічній структурі, простоті й щирості музичного висловлення.

Цінною рисою «Підгірян» є прагнення композитора індивідуалізувати 
музичні характеристики дійових осіб. У ніжних і м’яких тонах М. Вербиць-
кий змалював центральну жіночу постать п’єси — Ольгу (пісні «Чого лози 
похилились», «Не можна серцю двох любить»). Лірико-романсовий характер 
особ ливо яскраво проявляється в пісні «Легше рибці отдихати». Коливаль-
ний рух мелодії, прикрашений легкими колоратурними руладами, барка-
рольний метр створюють настрій мрійливості й тихого смутку:
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Образ Трохима — патріархального селянина, прив’язаного до рідної зем-
лі й тяжкої, але благородної праці, — розкривається в пісні «Поле моє, поле, 
костьми ізоране». Епічна мелодія, що розгортається повільно й плавно, має 
підкреслено монологічний характер, близький до українських лірико-епічних 
пісень. Музичні партії другорядних персонажів «Підгірян» (пісня Знахарки 
«На дорозі-перехресті», пісня Василя «Плила рибка золотая») близькі до коло-
мийкових наспівів. Масові хорові сцени в «Підгірянах» слугують колоритним 
тлом або декоративною кінцівкою окремих епізодів. Такими є заключні хори з 
першої та другої дій (чоловічий хор косарів і пасторальний хор селян), а також 
велична пісня «Хто за нами, Бог за ним», якою завершується вистава.

Утвердженням народнопісенного стилю, аріозного письма та високим фа-
ховим рівнем музики «Підгіряни» М. Вербицького, які були написані майже 
одночасно із «Запорожцем за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського й виперед-
жали перші опери М. Лисенка, стали етапним твором у розвитку української 
музично-театральної творчості.

Жанровий різновид, репрезентований «Підгірянами», продовжила п’єса 
«Сільські пленіпотенти» (1879). Автор тексту — І. Гушалевич — торкнувся в 
ній проблем галицького села в період після скасування панщини. Недоскона-
ле лібрето не дало можливості п’єсі залишити помітний слід в історії україн-
ського театру. Лише музика М. Вербицького здобула популярність і продов-
жувала існувати самостійно. Високою майстерністю й емоційною наснагою 
позначена більшість хорових номерів «Сільських пленіпотентів», серед яких 
колоритністю вирізняються дві пісні циган, зокрема динамічний, темпера-
ментний хор «Нам гроші жменею дають».

В аналогічному жанрово-стильовому річищі розгорталася театральна 
творчість іншого видатного галицького композитора середини XIX ст. — 
І. Лаврівського. «Комедія зі співами» К. Меруновича з музикою І. Лаврівсько-
го «Пан Довгонос» (1865), поєднуючи в собі риси побутової мелодрами та 
сатиричну загостреність водевільних ситуацій, висміювала представників 
галицької інтелігенції, які соромилися свого «мужицького» походження 
й прагнули за будь-яку ціну зріднитися з польським панством. Лаконічні 
замітки в пресі відзначали мелодійні пісні й ансамблі, що супроводжували 
виставу, зокрема вдалий дует героїні Анни та її нареченого Розумиленка 
в кінці першої дії49. «Пана Довгоноса» після кількох вистав було знято з 
репертуару на вимогу австрійської влади й польських аристократів, які 
вбачали у творі образливі натяки, спрямовані проти панівної верхівки.

Іншу п’єсу з музикою І. Лаврівського — «Обман очей» (1865) на текст 
І. Гушалевича — було поставлено на сцені лише кілька разів протягом 1865—
1867 pоків. П’єсу розцвічували тринадцять музичних номерів — сольні пісні, 
ансамблі, хори. Окремі вокальні номери з «Обману очей» згодом отрима-
ли самостійне життя, увійшли в музичний побут. Зокрема, дует Евфемії та 
Андруся Сенича «Всюди темно, як в могилі» завдяки поширенню в аматор-
ських співацьких колах залишився чи не єдиним зразком театральної музики 
І. Лаврівського, що дійшов до наших днів. Своєю інтонаційною структурою 
дует близький до так званих старогалицьких пісень з їх плавною романсовою 

49 Слово. — 1865. — 19 (31) травня.
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мелодичною лінією, секундовим оспівуванням опорних звуків, розміреним 
ритмічним рисунком.

Наприкінці 70-х років XIX ст. в Народному театрі «Руської бесіди» 
з’явилися нові музичні творчі сили — В. Матюк і С. Воробкевич. У музично-
театральній літературі панівне місце продовжувала посідати народна 
побутова мелодрама на зразок «Підгірян». Цей жанр став, зокрема, основною 
сферою театральної діяльності В. Матюка, що розгорталася в тісній співпраці 
з драматургом І. Мидловським.

У п’єсі «От напасти не пропасти, або Капрал Тимко» (1876) сюжет щільно 
пов’язаний із життям галицького села. Конфлікт твору лише частково зачіпає 
соціальні питання — жовнірську службу в цісарському війську, розшаруван-
ня між бідними й багатими, — насамперед спираючись на морально-етичну 
проблематику. За стилем музичної драматургії «Капрал Тимко» аналогічний 
«Підгірянам» — тут немає цитатного використання оригінальних зразків 
народної пісенності, але весь інтонаційний лад, особливо ліричних наспівів 
(скажімо, пісня Олі «Тужно серцю», любовний дует «Як два серця ся коха-
ють»), ґрунтується на фольклорних чи широко розповсюджених побутових 
мотивах. Саме цей фактор сприяв швидкій популяризації музики В. Матю-
ка. Так, скоро втратила авторство й, по суті, перетворилася на фольклорний 
зразок пісня «Родимий краю, село родиме». Ця мелодія близька до наспівів 
українських побутових романсів, передусім до старогалицьких пісень. Вод-
ночас в її мелодичній структурі є чимало запозиченого з класичних італій-
ських оперних арій.

Індивідуальні риси В. Матюка як театрального композитора виразно про-
явилися в так званому драматичному етюді «Наші поселенці» (1897), у якому 
автор торкнувся актуальної в той час у Галичині проблеми — масової емігра-
ції селян в Америку через нечувані злидні й нужду. Відповідно до сюжету, що 
розгортається в підгірському селі, В. Матюк створив музику, засновану на 
пісенних мотивах саме цієї місцевості. Звідси — переважання коломийкових 
ритмів і поспівок, що визначають специфічний колорит музичного оформ-
лення твору. У характеристиці дійових осіб помітні відмінності в музичній 
мові жанрових персонажів і головних героїв. Партії перших (жартівлива піс-
ня Тетяни «Горілочка чиста», оповідання Матвія) цілком побудовано на на-
родних танцювальних, частково коломийкових мотивах. Сфера вираження 
переживань головних героїв — це вже чутлива лірика, подекуди забарвлена в 
сентиментальні тони (пісня Андрія «Рідна хатина, щастя, багатство»).

У театральній творчості В. Матюка поряд з утвердженням традиційних 
форм народної побутової мелодрами помітна тенденція до привнесення в 
цей жанр оперних виражальних засобів. Показовою тут є його праця (так 
і не доведена до кінця) над п’єсою І. Мидловського «Нещасна любов», яка 
мала підзаголовок «опера на три дії». Зміст твору пройнятий духом оперного 
романтизму першої половини XIX ст. Фатальна любов, божевілля, кривава 
помста сплітаються в нерозривні конфліктні вузли. Дія, хоча й пов’язана з по-
бутом тогочасного галицького села, розгортається в містичному плані на тлі 
декорацій, де зображено гірські ущелини. Орієнтація на оперні форми про-
стежується також у музичній тканині твору. Так, бадьорий, енергійний, чітко 
ритмізований «Хор стрільців», що відкриває першу дію, нагадує популярний 
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чоловічий хор з опери К.-М. Вебера «Вільний стрілець». Чимало елементів 
оперної аріозності — широкі інтервальні ходи, речитативні мотиви — є в пар-
тії головного героя Олексія, зокрема в його пісні «Ах, де ж поділись літа мо-
лодії» («Прощайте, місця»).

Прагнення до суто музичного трактування дії, уведення в театральну 
практику оперних елементів помітні й у музиці В. Матюка до мелодрами 
І. Мидловського «Інвалід» (1881). Тема твору зачіпала важливі соціальні 
проблеми — рекрутчину, експлуатацію селян, зумисне поширення серед них 
пияцтва. Найцікавішим із музичного погляду є доданий до п’єси символічний 
Пролог. Композитор уперше вийшов тут за межі пісенно-розмовного жанру 
й наблизився до створення справжньої оперної тканини. В. Матюк написав 
арії та монологи, де органічно злилися пісенні й речитативні елементи. Це, 
зокрема, виразно простежується в партії Ангела Русі. Розгорнені, повнозвучні 
хори з Пролога позначені властивою В. Матюкові майстерністю голосоведен-
ня. Заключний хоровий номер «Кріпись, народе», побудований на фанфар-
них інтонаціях та енергійному перегукуванні голосів, часто звучав як окре-
мий концертний номер і був дуже популярним.

1870—1880-ті роки — період розквіту й широкої популярності театральної 
творчості І. Воробкевича. Будучи водночас відомим письменником (псевдо-
нім — Данило Млака) і композитором, він писав власні драматичні твори, 
музику до них, а також до п’єс інших авторів.

Засади музичної драматургії С. Воробкевича цілком відповідали традиці-
ям українського народного театру. У театральній музиці композитора, життя 
й діяльність якого були пов’язані з Буковиною (тут, до речі, розгортаються дії 
майже всіх його п’єс), вагоме місце посідають суто гуцульські ладоінтонаційні 
звороти й музичні структурні закономірності. Особливо вони були притаман-
ні одній із найкращих його мелодрам «Гнат Приблуда». У всіх її тринадцяти 
музичних номерах домінує коломийка, причому специфічно верховинського 
зразка. В увертюрі, інструментальному вступі, піснях «Чабан вівці корняє», 
«Гуцулочко, коломийко», у партії Семена мелодії побудовано на основі найти-
повіших коломийкових інтонацій. Щоправда, народнопісенний стиль витри-
мано не в усіх номерах мелодрами. Насамперед це стосується сольних епізодів 
психологічного характеру, де мелодії позначено впливом сентиментальних 
елегійних романсів. Такою є, зокрема, пісня Гната «Із далекої чужини» .

Коломийкова жанрова основа виразно проступає в музичних номерах ін-
шої популярної мелодрами С. Воробкевича — «Бідна Марта» (1878), насам-
перед у хорі «Ой орлику, соколику», ліричній «Думці сироти», пісні «Пливе 
качка по Дунаю», у куплетах Проця Заруби «Маю дробу в полонині» та ін.

Аналогічними драматургічними й стильовими рисами позначена театраль-
на музика С. Воробкевича до побутових мелодрам інших авторів. За приклад 
може слугувати широковідома в той час п’єса «Сокільська дебра» — перероб-
лений Т. Гембицьким твір польського драматурга Я. Ґалясевича «Чортівська 
лава». Уже з першого музичного номера композитор прагнув підкреслити 
гуцульський колорит твору. П’єсу відкриває жіночий хор «Черемоше, річко 
наша», що звучить як піднесений гімн красі карпатських гір. З народними тра-
диціями пов’язаний щільний зв’язок у «Сокільській дебрі» пісні з танцем: хор 
«Черемоше, річко наша», мішаний хор «Гей, леґіні з топірцям» безпосередньо 
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поєднані зі жвавими, танцювальними коломийками. Незважаючи на панівний 
гуцульський колорит більшості музичних номерів п’єси (особливо яскраво він 
проступає в танцях-коломийках), музичне оформлення цього твору досить 
різностильове, позначене строкатістю розповсюджених тоді побутових жан-
рів. П’єса містить хори на кшталт застольних чи патріотично-гімнічних пісень 
(«Гей, леґіні з топірцям»), жовнірський марш («Час у далеку чужиноньку»), 
релігійний акапельний хорал («Гріхи як нам душу палять»), а фінальний но-
мер «Веселімся, браття милі» витримано в дусі бундючного полонезу.

Поряд із народними побутовими мелодрамами іншу важливу жанрову 
групу в музично-театральній спадщині С. Воробкевича становлять комедійні 
п’єси, що своїм змістом і драматургією нагадують зразки віденської оперети. 
Часто на сцені ставили такі його комедії, як «Пантелей трубка, або Пані мо-
лода з Боснії», «Новий двірник», «Янош Іштенгази», «Каспар Румпельмаєр, 
або Три грації» та ін.

Одна з найпопулярніших оперет С. Воробкевича — «Золотий Moпс». Це 
розповідь про життя студентів, їхні радощі й турботи. Музика складається з 
двадцяти вокальних номерів, соло і ансамблів (переважно дуетів) куплетної 
форми. На їхній інтонаційний стрій значно вплинули мотиви міського ро-
мансу, побутових застольних мелодій і буршівських (студентських) пісень на 
зразок Liedertafel.

Певний вклад у розвиток музичного мистецтва внесла творчість 
західноукраїнських композиторів у галузі історичної драматургії. Поміж 
творів М. Вербицького є музика до двох історичних драм, написаних у 
1860-х pоках, а саме: «Федько Острожський» О. Огоновського й «Настася» 
В. Ільницького. Серед музичних номерів «Настасі» окреме місце посіда-
ють куплетні пісні, написані на народні слова й витримані в коломийково-
козачковому стилі (чоловічий хор «Скажи мені, Гандзю мила», пісня Парасі 
«Коли любиш, люби дуже»). Водночас серйозність і трагедійність змісту ви-
кликала в композитора прагнення наблизити музику до оперного жанру. Це 
помітно, зокрема, у ліричній пісні головної героїні Настасі «Ах, моє сердень-
ко, цвітку мій миленький», яка має розгорнену мелодичну лінію, складний 
ритмічний рисунок і виразний аріозний характер. Одним із найцікавіших му-
зичних номерів є сповнена філософського змісту пісня Нічного сторожа, що 
трохи нагадує твори Г. Сковороди. У драмі є два інструментальні антракти 
для струнного квартету — ліричне Andantino i траурний марш.

Інші партитури до історичних драм і трагедій не збереглися: сценічне 
життя цих творів було надто коротким. Лише завдяки повідомленням у пресі, 
а також окремим вокальним номерам, що утвердилися в концертному репер-
туарі, можна зробити висновок про плідну працю західноукраїнських компо-
зиторів в історично-драматичному жанрі, особливо в галузі хорової музики. 
Так, газети відзначали мелодійність і наспівність уведених в історичну драму 
Г. Якимовича «Роксолана» пісень І. Лаврівського50. Невелика замітка в пре-
сі свідчить про існування музики В. Матюка до історичної драми І. Франка 
«Три князі на один престіл» (1876)51.

50 Слово. — 1865. — 1 (13) травня.
51 Друг. — 1876. — № 6. — С. 96.
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Писав історичні п’єси, а також музику до них, С. Воробкевич («Василь-
ко Ростиславич», «Петро Конашевич Сагайдачний», «Кочубей і Мазепа»). 
Першою «зустріччю» С. Воробкевича з театром стало музичне оформлення 
історичної драми А. Яблоновського «Ольга», поставленої 1869 року трупою 
«Руської бесіди».

Серед творів А. Вахнянина — музика до п’єси Т. Шевченка «Назар Стодо-
ля», драми Ф. Заревича «Бондарівна» та двох історичних трагедій «Галька Ост-
рожська» О. Огоновського та «Ярополк Перший Святославич» К. Устияновича 
(1877). В останній звучав популярний Хор норманів («По морю, по морю»).

*  *  *
Театральна музика XIX ст., а особливо його другої половини, розвивала-

ся в річищі, визначеному специфічним, підкреслено музично-драматичним 
характером українських труп. У цей період розквіту Театру корифеїв зна-
йшли подальше утвердження естетичні принципи, започатковані класичною 
драматургією І. Котляревського й Г. Квітки-Основ’яненка. Це стосується пе-
редусім трактування вставних музичних номерів як важливого чинника роз-
гортання драматичної дії та їх опори на оригінальні зразки пісенного фольк-
лору, поглиблення засад музичної характеристики персонажів і конкретних 
сценічних ситуацій через певні народнопісенні жанри. Зв’язок із фольклором 
став невід’ємною стильовою рисою української драматургії, визначив худож-
ню сутність народно-побутових водевілів, оперет, мелодрам.

Театральна творчість — важлива царина розвитку української музичної 
культури XIX ст. Значний вплив на формування стильових особливостей 
театральної музики мав її активний взаємообмін із вокально-побутовою 
лірикою. Концертний репертуар поповнювали численні хори, написані 
композиторами як вставні номери до драматичних п’єс.

Домінуючі в українському театрі пісенно-розмовні жанри сприяли утвер-
дженню важливих драматургічних функцій музичної образності, розроблен-
ню аріозних форм, заснованих на народнопісенних інтонаціях. Усе це віді-
грало вагому роль у кристалізації драматургічно-стильових засад української 
національної оперної школи.
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МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР

У першій половині XIX ст. важливим осередком театрального життя в 
Україні були садиби польських магнатів (нерідко українського походження) 
на Поділлі й Волині — Потоцьких, Сангушків, Вишневецьких, Мнішків, Лю-
бомирських та ін. З нагоди родинних свят тут практикувалися постановки 
щедро насичених музикою домашніх акторських спектаклів за участю членів 
сім’ї та знайомих дворян. Наприклад, є згадка про те, що під час перебування 
протягом 1802—1805 років Великого князя Костянтина в селі Жуківка на Во-
лині — резиденції каштеляна любачевського А. Жишевського — гостя розва-
жали виставами опер Дж. Перголезі. Їх виконували члени родини господаря 
та сусідніх поміщиків під керівництвом італійця Манареллі1.

Значно важливішу роль в активізації театрального руху відіграло існуван -
ня придворних театрів і оркестрів при великих дворянських садибах. 
До їхнього складу входили професійні артисти й музиканти, яких часто 
запрошували з інших країн (переважно з Італії та Німеччини), а також 
спеціально навчені кріпаки. Свої придворні оркестри, оперні та балетні 
трупи магнати нерідко використовували для заробітку: домовлялися про 
їхні виступи в інших помістях, влаштовували платні спектаклі для широкої 
аудиторії, зокрема, на великих ярмарках.

Показовим прикладом гарно організованої театральної справи може 
бути придворний побут в маєтку графів Іллінських в містечку Романові. 
На межі XIII—XIX ст. його власники перетворили помістя в широковідому 
панську резиденцію. Театру й музиці в ній було відведено особливе місце. 
Тут працювали інструментальна капела зі ста двадцяти осіб, роговий оркестр. 
З 1803 року сенатор Я.-С. Іллінський утримував два оперні колективи: 
італійський, очолюваний співаком і антрепренером Л. Замбоні, виписаний 
із Петербурга, та німецький — з Угорщини. Зауважмо, що Л. Замбоні пере-
їхав із Санкт-Петербурга до маєтку Ю.-А. Іллінського з усім складом соліс-
тів сцени й музикантами оркестру. В італійській трупі виступала, зокрема, 
сільська дівчина під псевдонімом Романі, яка, вірогідно, здобула музичну 
освіту в Парижі. Хор складався з вісімдесяти чотирьох селян (з-поміж них — 
тридцять дівчат), що навчалися музиці та співу в Римі. У репертуарі театру 

1 Komorowski I. Polskie źycie teatralne na Podolu i Wołyniu do 1863 roku. — Wrocław; 
Warszawa; Kraków; Gdańsk; Łódź, 1985. — S. 20, 21.
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були переважно опери, нерідко поєднувані з балетними виставами. Трупа 
виїжджала на платні гастролі до різних міст України — Житомира, Кам’янця-
Подільського, Бердичева, Києва. На утримання театру Іллінські витрачали 
500 000 злотих, на балет і оркестр — 150 000 злотих. Незважаючи на значну 
роль у функціонуванні театру професійно вишколених артистів із селян-
кріпаків, їхня доля була тяжкою, адже вони були власністю пана. Як згадував 
польський письменник Ю. Крашевський, під час перебування в Романові 
царя Олександра I граф Ю.-А. Іллінський подарував йому шість породистих 
арабських коней, а також дванадцять найкрасивіших молоденьких балерин2.

Щільно пов’язана з дворянським середовищем діяльність польських віль-
них театральних труп, що виступали на теренах Правобережжя. Організовані 
різними антрепренерами, вони часто знаходили пристанище в містах і містеч-
ках, що належали знатним магнатам. Так, наприкінці 1824 року до Острога — 
власності князів Острозьких, а згодом Четвертинських — на рік прибула тру-
па Ю. Мілеського, причому князь, крім приміщень, надав у її розпорядження 
свою капелу. У Немирові (власності Потоцьких) 1839 року князь Б. Потоць-
кий розмістив трупу під керуванням Д. Ґрунвальда у власному будинку й 
приєднав до неї власну капелу. У Рівному в маєтку Любомирських 1853 року 
кілька місяців виступала трупа Л. Слободзінського, яка показувала «комедії 
та балети»3.

Засновником постійного польського театру в Кам’янці-Подільському 
(1798—1861) став варшавський актор і антрепренер А. Змієвський. У репер-
туарі трупи були опери й оперети, п’ятдесят комедій (більшість із них — воде-
вілі зі вставними музичними номерами), дев’ять драм і сім трагедій.

За ініціативою шляхти в Житомирі 1803 року було споруджено театраль-
ний будинок, де розгорнув діяльність Волинський дворянський театр. Варто 
зазначити, що в його реорганізації в 1850-х роках активну участь брав відо-
мий польський письменник Ю. Крашевський.

Серед вистав мандрівних труп були й українські, передусім кла-
сичні «Москаль-чарівник» і «Наталка Полтавка». Так, збереглися відомості 
про постановку в Немирові у 1832—1837 роках «Наталки Полтавки» І. Кот-
ляревського, яка «викликала особливе захоплення»4.

У переліку п’єс, пропонованих до постановки в Кам’янці-Подільському 
й представлених трупами до цензури, — низка музично-драматичних творів, 
пов’язаних з Україною, зокрема «чарівна опера» «малоросійською і поль-
ською мовами в трьох актах з хорами, метафоризмами і російським танком» 
за назвою «Нова українка, або ж Чари в замку Тимор». Події в ній, як зазна-
чено в ремарці, відбуваються в Україні5. 

Мандрівні трупи були активними пропагандистами польської націо-
нальної музично-театральної творчості. Назви її перших зразків — опера 
«Краків’яни і ґуралі» К. Курпінського та балет «Весілля в Ойцове» К. Кру-

2 Komorowski I. Polskie źycie teatralne na Podolu i Wołyniu do 1863 roku. — S. 153; 
154.

3 Там само. — S. 157.
4 Komorowski I. Polskie źycie teatralne na Podolu i Wołyniu do 1863 roku. —  S. 61.
5 Komorowski I. Polskie źycie teatralne na Podolu i Wołyniu do 1863 roku. — S. 67.
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пінського (разом з Дамсе) — протягом багатьох років не сходили з театраль-
них афіш по всій Україні.

Важливими осередками музично-театральної культури в Україні впро-
довж XIX ст. були великі міста — Київ, Одеса, Харків, Львів. Серед них 
Києву належить чільне місце. Істотним збудником мистецького (зокрема 
театрального) життя стали щорічні Контрактові ярмарки, організовувані тут 
із 1797 року. На них укладали угоди (контракти) на купівлю-продаж маєтків 
та різноманітної сільськогосподарської продукції — збіжжя, деревини, 
горілки, цукру. До міста приїздило багато людей — насамперед поміщиків з 
їхніми родинами та купців з усієї Російської імперії, а також з Австрії, Пруссії, 
Франції, Великої Британії та інших країн. Усі вони прагнули не лише вести 
торгівлю, але й розважатися. Тим-то Контракти приваблювали різноманітні 
театральні трупи, забезпечуючи їм широку аудиторію. А це сприяло тому, 
що вже на початку століття публічні вистави стали в Києві постійними. 
Інтенсифікація театрального життя висунула на порядок денний питання 
про необхідність побудови відповідного приміщення для шанувальників 
Мельпомени. 

Таким чином, у 1803 році за проектом архітектора А. Меленського коштом 
міста було споруджено спеціальний театральний будинок6. Партер, амфітеатр, 
два яруси лож, галерея вміщували шістсот місць для глядачів. Дерев’яний 
будинок театру знесли в 1851 році. Однак згодом за проектом архітектора 
І. Штрома звели новий мурований театр (на 819 місць). Він містився на розі 
Володимирської та Фундуклеївської вулиць7. На жаль, споруда згоріла в 
1896 році.

Театральні трупи, які виступали на сценах Києва, часто мінялися. Про-
тягом першої половини XIX ст. в місті побував цілий ряд артистичних 
об’єднань, очолюваних різними антрепренерами: Лотоцьким (1803—1805), 
Желковським (1805), О. Ленкавським (1811—1816, 1823—1829), А. Змієвсь-
ким (1816, 1819), І. Штейном (1830—1834), П. Рикановським (1835, 1836—
1837, 1843—1851), Л. Млотковським (1837—1838), К. Шмідгофом (1846), 
Федецьким (1852), М. Піоном (1852—1855) та ін. Незважаючи на змінність 
артистичних колективів, на те, що їх очолювали різні антрепренери, у твор-
чості цих труп спостерігаємо багато спільного. Це були музично-драматичні 
колективи, які виконували твори найрізноманітніших жанрів — водевілі, коме-
дії, драми, опери, балети. Серед артистів не було чіткого розподілу за видовими 
категоріями. Одні й ті самі артисти могли виступати і в драматичних п’єсах і в 
операх, а балетні танцюристи брали участь у комедійних спектаклях і т. ін.

Більшість труп, що виступали в Києві, мали виразне музичне амплуа. 
Це засвідчує насамперед їхній репертуар, де чільне місце посідали п’єси, 
у яких музика стала невід’ємним компонентом образної системи, — водевілі, 
народно-побутові опери, мелодрами тощо. Крім того, ці колективи щедро 
репрезентували й суто музичні жанри — опери та балети.

6 Театр містився на розі Хрещатика та нинішньої Трьохсвятительської вулиці (до 
1854; потім його було знесено).

7 Нині вул. Богдана Хмельницького. Зараз на цьому місці — Національна опера 
України.
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Спектаклі йшли польською, також українською, а згодом і російською 
мовою. Характерною з цього погляду є вистава трупи Лотоцького, яка 
відбулася 9 вересня 1803 року з нагоди відкриття нового театрального 
будинку. Цього вечора було показано дві п’єси: одну — польською мовою, 
другу — українською. Польська «Paweł na Księżycu» («Роззява на місяці»)8 
мала визначення «чарівно-фантастична комедія» й репрезентувала поши-
рений у той час вид театральної творчості, породжений віяннями романтиз-
му, де національні елементи перепліталися з фантастичними картинами та 
яскравими видовищними ефектами. Серед виразових засобів таких спекта-
клів — музика, покликана посилювати атмосферу феєричності та небуден-
ності. «Малоросійською» п’єсою був водевіль «Козак-поет». Її автора не за-
значено. Можна лише припустити, що вона була заснована на тому самому 
сюжеті, що й популярний твір О. Шаховського «Козак-віршувальник».

Щедро насичені музикою були вистави трупи А.  Змієвського у 1816 році. 
У репертуарі колективу чільне місце посідали водевілі, які часто мали назву 
«опера». Типовим зразком водевілю з «переодяганням» є опера-п’єса «Фро-
зина, або ж Сім разів одна», анонсована 24 вересня 1816 року, з музикою ві-
домого в той час польського театрального композитора Я. Стефані. До по-
дібного типу музично-діалогічних творів належить «велика комічна опера» 
«Удавані пустельники, або ж проба вірності» (8 жовтня 1816 року), музику 
до якої написав австрійський композитор Й. Геннеберґ. Спектакль «Пере-
міна жінок, або ж Чортівський шум», що відбувся 26 жовтня 1816 року, ви

8 У деяких джерелах назву п’єси зафіксовано як «Gaweł na księżycu».

Київський театр. 1856 рік. Архітектор І. Штром
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значався як «чарівна французька опера». Автором її музичного оформлення 
названо Каетані (а точніше — Ґаетані) — композитора, який активно діяв у 
Варшаві в другій половині XVIII ст.

Важливі сторінки музично-театрального життя Києва пов’язані з 
діяльністю трупи антрепренера О. Ленкавського. Це був досить великий 
театральний колектив. Його репертуар охоплював твори найрізноманітніших 
жанрів — трагедії, комедії, мелодрами, опери, оперети, пантоміми, інтермедії, 
балети. З погляду розвитку музичної культури особливе значення має те, 
що трупа О. Ленкавського показала киянам ряд невідомих до того часу 
в Україні, хоча вельми популярних оперних творів: «Йосиф в Єгипті» 
Е. Меґюля (1816), «Водовоз, або Два дні тривоги» Л. Керубіні, «Два 
слова, або Жахлива ніч у лісі» Н. Далейрака. Однією з найвизначніших 
подій у музичному житті Києва стала постановка трупою О. Ленкавського 
14 листопада 1827 року прославленої опери «Севільський цирульник» 
Дж. Россіні. Уперше виконаний 1816 року в Римі й Болоньї, цей твір саме 
в 1820-х роках почав свій тріумфальний похід столицями Європи. Його 
успішна постановка в Києві стала безперечним свідченням високого рівня 
музично-театрального життя України.

Чільне місце в програмах трупи О. Ленкавського посідали твори поль-
ських авторів, зокрема двохактна опера на історичну тематику драматурга 
Л. Дмушевського з музикою Ю. Ельснера «Король Локетек, або Віслічан-
ки», щедро забарвлений національним колоритом водевіль «Забобон, або 
ж Краків’яни і ґуралі» лібретиста Я.-Н. Камінського з музикою видатного 
композитора, одного з творців польської національної опери К. Курпінського 
та ін. Ставилися також російські народно-побутові опери «Мельник — кол-
дун, обманщик и сват» О. Аблесимова — М. Соколовського, «Ям, или Почто-
вая станция» О. Княжніна — О. Титова. Українські твори — опери «Наталка 
Полтавка», водевіль «Москаль-чарівник» та інші — міцно утвердилися на ки-
ївській сцені приблизно з другої половини 20-х років XIX cт.

До показаних у Києві музичних спектаклів, у яких звучали українські мо-
тиви, належать і так звані «чарівні опери» — п’єси романтично-фантастичного 
змісту з численними вставними музичними номерами. Ідеться про різні варіан-
ти зингшпіля австрійського композитора Ф. Кауера «Русалка Дунаю». Під час 
антрепризи О. Ленкавського особливо часто ставили польську версію твору за 
назвою «Дністрова русалка». Дуже близька до нього за жанром, і характером 
п’єса «Українка, або Зачарований замок». На афіші 2 березня 1823 року її було 
анонсовано як спектакль «во многих явлениях, на малороссийском наречии в 
2-х действиях», а 22 червня 1827 року як «большую веселую волшебную оперу 
на малороссийском и польском наречиях в 3-х действиях»9. 

Російський варіант «Русалки», створений у Петербурзі впродовж 1803—
1807 років, «розрісся» до тетралогії. У ньому дія всіх частин відбувається на 
березі Дніпра. У Києві особливо популярною була третя частина тетралогії — 
«Лєста, дніпровська русалка» (1805). Її ставили майже всі театральні трупи, 
що гастролювали тут протягом 1820—1850-х років, приваблюючи публіку не 

9 К истории польского театра в Киеве // Киевская старина. — 1890. — Т. 20. — 
С. 533—540.
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лише казковим сюжетом, барвистими сценічними ефектами, але й мелодій-
ною музикою, де звучали й українські мотиви.

Серед колективів, які залишили особливо помітний слід своїми поста-
новками українських народно-побутових п’єс, вирізнялася трупа І. Штейна. 
Вона виступала в Києві в 1830—1834 роках, переїхавши сюди з Харкова. Тру-
па мала чітке музично-драматичне спрямування. Основу її репертуару стано-
вили п’єси водевільного характеру — перекладні, а також популярних у той 
час російських авторів. Однак виступи колективу ознаменувалися насампе-
ред блискучим виконанням «Наталки Полтавки», «Москаля-чарівника» та 
інших творів української класичної драматургії, що сприяло їх утвердженню 
на київській сцені.

У популяризацію української драматичної творчості значний вклад вніс 
відомий актор й антрепренер П. Рикановський. Він приїхав у Київ 1822 року, 
кілька разів організував власну антрепризу (найдовше — з 1843 по 1851 рік). 
У його постановках чільне місце посідали українські п’єси, насамперед «На-
талка Полтавка». Це пояснюється, зокрема, тим, що П. Рикановський — улю-
бленець київської публіки — сам був чудовим виконавцем народно-жанрових 
ролей10.

Важливою подією в мистецькому житті міста стали гастролі в 1846 році 
німецько-польської трупи К. Шмідгофа. Основу її репертуару становили 
опери італійських і французьких композиторів, а виконавці були кваліфі-
кованими співаками (ядро трупи становили солісти-вокалісти, зокрема сам 
К. Шмідгоф, який володів гарним тенором і свого часу виступав на оперних 
сценах Відня й Дрездена, та його донька Єва — блискуча виконавиця сопра-
нових партій). Склад хору поповнювали місцеві сили (у Києві це були цер-
ковні півчі). Завдяки виступам трупи К. Шмідгофа кияни отримали змогу ще 
раз побачити «Севільського цирульника» Дж. Россіні, ознайомитися з найпо-
пулярнішими романтичними операми, що заполонили в той час європейські 
сцени, а саме: «Листоноша з Лонжюмо» А. Адана, «Біла дама» Ф.-А. Буальдь-
йо, «Цампа, або Мармурова наречена» Ф. Герольда, «Німа із Портічі» («Фе-
нела») та «Фра-Дьяволо» Д.-Ф.-Е. Обера. Привертає увагу наявність серед 
спектаклів опери В. Белліні «Норма» — блискучого зразка вокального стилю 
бельканто, виконання якого вимагало від співаків (особливо солісток) май-
стерного володіння голосовими ресурсами. Очевидно, київська публіка гарно 
сприймала оперні вистави трупи: відгуки на її спектаклі в тогочасній пресі 
були в основному вельми схвальними11.

Серед розмаїття музично-сценічних жанрів, притаманних театрально-
му побуту Києва першої половини XIX ст., не бракувало й балету. Так, під 
час Контрактів у 1811—1816 роках тут виступала балетна трупа кріпацького 
театру поміщика Д. Ширая. Часто приїжджали танцюристи-гастролери, 
наприклад, 1843 року — балетні артисти з мадрідського Королівського театру, 
а також московського Імператорського театру.

10 «Рикановський — дуже талановитий актор, який незрівнянно відтворював мало-
російські типи», — так характеризував цього митця М. Ніколаєв [див.: Николаев Н. Дра-
матический театр в г. Киеве: Исторический очерк (1803—1893). — К., 1898. — С. 19].

11 Див., напр.: Репертуар и Пантеон. — К., 1846. — Т. 13. — № 2. — С. 97—99.
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Особливого піднесення досягло балетне мистецтво Києва в другій поло-
вині 40-х — на початку 50-х років XIX ст. Пов’язане воно з діяльністю відомого 
танцюриста, балетмейстера й педагога М. Піона. Француз із походження, 
він утвердився як танцюрист і балетмейстер у Польщі — на варшавській 
сцені. З 1844 року М. Піон займався антрепризою, організовував гастрольні 
балетні виступи в різних містах Російської імперії. У Києві його трупа діяла 
впродовж 1851—1855 років, переважно під час Контрактів. У багатому 
репертуарі були твори (балети «Жізель», «Марна обережність»), які стали 
класичними зразками хореографічного жанру, а також ряд популярних у той 
час балетних п’єс і дивертисментів, у тому числі створених самим М. Піоном. 
Варто відзначити плідну співпрацю трупи з київськими музикантами: три 
багатоактних балети було поставлено на музику відомого музичного діяча 
Києва, композитора-аматора, публіциста, педагога М. Ясинського.

Театральне життя в Харкові на зламі ХVІІІ—ХІХ ст. мало спорадичний 
характер, обмежувалося окремими авторськими спектаклями. Значне по-
жва влення було пов’язане з розгортанням діяльності приватної антрепризи. 
Одним із перших антрепренерів був Д. Москвичов, який здійснив постановку 
народно-побутової опери «Мельник — колдун, обманщик и сват», а згодом (за 
участю його дружини Лизавети Гаврилівни) — ряду аналогічних за жанром 
російських і західноєвропейських музично-драматичних п’єс, а саме: «Добрые 
солдаты», «Сбитенщик», «Несчастье от кареты», «Розана и Любим», «Лю-
бовная ссора», «Аркас и Ириса»12. 

Від січня 1834 року по лютий 1836 у Харкові активно працювала трупа 
І. Штейна, що перемістилася з Києва, а згодом її змінив колектив Л. Млот-
ковського. Привертає увагу наявність у їхньому репертуарі популярних у той 
час «чарівних опер» «Вадим, или пробуждение 12 спящих дев» (з музикою 
О. Верстовського), «Днепровская русалка» тощо. 1841 року кріпацька трупа 
курського поміщика Дюкова поставила в Харкові перший акт опери «Жизнь 
за царя» («Іван Сусанін») М. Глинки. Однією з найулюбленіших публікою 
була вистава «Наталка-Полтавка». 

Нерідко спектаклі супроводжувалися концертними відділами, у яких 
звучали пісні, романси (переважно російські, скажімо, «Не шей ты мне, ма-
тушка, красный сарафан», «Вниз по матушке, по Волге»), були представ-
лені танцювальні номери — сольні або ж групові сценічні версії народних 
танців, переважно українських (козачки, метелиці), а також російські (ба-
риня, кадриль).

1868 року в Харкові було засновано Малий театр, у якому працювала тру-
па антрепренера Ф. Берґера; диригентом (до 1874 року) був відомий росій-
ський композитор К. Вільбоа. У 1874 році збудували спеціальний театраль-
ний будинок, на сцені якого виступали різні театральні трупи. Тут уперше 
було виконано опери М. Лисенка «Різдвяна ніч» (друга редакція — 1883 рік) 
і «Утоплена» (1885). У 1870—1880-х роках виступали в Харкові Н. Забела, 
Є. Кадміна та інші відомі співаки.

12 Див. Квитка-Основьяненко Г. Ф. История театра в Харькове // Харьковский 
иллюстрированный альманах. Материалы для истории харьковской сцены. — 
Х., 1990. — С. 8, 9.
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Життя в Одесі, завдяки її статусу 
великого порту й торговельного цен-
тру розвивалося бурхливо й інтен-
сивно. Театральні вистави здійсню-
валися силами різних акторських 
труп, що приїздили на короткий час 
із Києва, Житомира та з-за кордону 
й відбувалися в приватних примі-
щеннях (наприклад, в одноповерхо-
вому будинку графині Ржевуської). 
1809 року Л. Замбоні зі своєю трупою 
презентував у цьому місті опери-буф. 
Від 1811 року разом з італійським не-
гоціантом Дж. Мантовані на субсидії 
одеської адміністрації він заснував по-
стійну італійську оперу в новозбудо-
ваному міському театрі. Її вистави від-
бувалися тричі на тиждень. Спершу до 
трупи входило 16 співаків і артистів 
балету. Склад провідних виконавців 
періодично оновлювався за рахунок 
митців, яких Л. Замбоні запрошував 
з Італії. Надзвичайну популярність 
здобула його дочка Г. Замбоні — воло-
дарка чудового сопрано. У репертуарі трупи Л. Замбоні з’явилися «Італійка в 
Алжирі» (1818) та «Севільський цирульник» (1823) Дж. Россіні, а також «Та-
ємний шлюб» Д. Чимарози, «Нін, або Божевільна від кохання» Дж. Паїзіелло, 
твори Ф. Паера. Антрепризи Л. Замбоні тривали в Одесі з невеликими перерва-
ми до 1823 року, започаткувавши сталу традицію італійської опери в Україні. Та 
цього для повноцінного художнього життя міста було замало. Це спонукало 
генерал-губернатора Одеси графа Рішельє звернутися до міністра внутріш-
ніх справ із проханням дозволити й підтримати будівництво театру в місті. 
Справа увінчалась успіхом. У 1809 році було побудовано театр за проектом 
архітектора Т. де Тома, який урочисто відкрили в 1810. На його сцені висту-
пали італійські трупи (антрепренери Монтані, Л. Замбоні і Тікітанс), а також 
російські — князів Шаховського, Єрохіна, Зелінського, Рикановського та ін-
ших, — що ставили переважно російські народно-побутові опери та водевілі. 
Серед вистав була й «Наталка Полтавка». У 1843 році вперше в Одесі на афі-
шах трупи Мочалова з’явилися назви «Москаль-чарівник» І. Котляревського 
та «Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-Основ’яненка. Від 1812 року в театрі 
почала свою діяльність постійна італійська опера. Це дало можливість ши-
рокій публіці ознайомитися з шедеврами світової оперної класики. Зокрема, 
у 1821 році вперше в Україні було поставлено «Севільського цирульника» 
Дж. Россіні. 1873 року будівлю одеського театру знищила пожежа. Нова спо-
руда, зведена за проектом австрійських архітекторів Ф. Фельнера й Г. Гель-
мера, завдяки плануванню, акустичним можливостям та красі ввійшла до пе-
реліку найкращих оперних театрів світу.

І. Котляревський. 
Малюнок А. Базилевича
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Закладені в першій половині 
XIX ст. паростки музично-теат раль -
ного життя Києва, Харкова, Оде си, 
Житомира, Кам’янця-По дільського, 
ряду інших міст, а також вистави 
приватних труп, відіграли істот-
ну роль у подальшому розвитко-
ві музично-театральної культури 
України.

*  *  *
Розвиток українського музично-

драматичного театру Наддніпрян-
щини в другій половині XIX ст. 
можна умовно поділити на кілька 
етапів. Перший — 1860—1870-ті 
pоки — характеризується передусім 
поширенням та активною діяльністю 
аматорських гуртків, що становили 
підґрунтя, на якому зростали вико-
навські сили, утверджувалися фор-
ми музично-драматичної творчості. 
Упродовж 1876—1881 pоків, коли 

українські вистави, заборонені царським урядом, майже зовсім зникли зі 
сценічного репертуару, відбулося значне гальмування музично-театрального 
процесу. Наступна фаза почалася з 1882 року, коли на мистецькій арені 
з’явилися професійні драматичні трупи, організовані корифеями українсько-
го театру — М. Старицьким, М. Кропивницьким, М. Садовським, П. Сакса-
ганським. Вони стали рушійною силою театрального життя, визначили його 
ідейно-художній рівень і стильове спрямування. Певну роль у театральному 
русі того часу відіграли й невеликі за складом артистичні колективи менш 
відомих антрепренерів.

У другій половині XIX ст. творча діяльність аматорського й професійного 
театрів мала багато спільного. Це проявилося в однаковому репертуарі та 
інтенсивному обміні артистичними силами. Характерно, що й аматорські, 
й професійні трупи відзначалися виразним музичним спрямуванням, 
закладеним у багатих національних традиціях. У тій чи іншій формі театр 
завжди був важливою ланкою української музичної культури, сприяв 
зростанню майстерності музичних кадрів та формуванню музичних жанрів.

Активізація демократичного руху в другій половині ХІХ ст. стимулювала 
досить інтенсивний розвиток аматорського театру. Його вистави влаштову-
валися найчастіше з благодійною метою — задля допомоги вбогим студентам, 
народним недільним школам тощо. На початку 1860-х pоків такі спектаклі 
відбувалися в Києві, Одесі, Харкові, а також у менших містах — Гадячі, Кре-
менчуці, Чернігові. Усі відомі аматорські театральні гуртки, що діяли в Укра-
їні, мали чітке музично-драматичне спрямування. Вони нерідко виникали 
на ґрунті домашнього музикування або при невеликих хорових об’єднаннях. 

Г. Квітка-Основ’яненко
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Організаторами аматорських теа-
трів були, як правило, музично об-
даровані й освічені особистості; до 
складу виконавців входили гарні 
співаки, досить кваліфіковані ди-
ригенти. Ставили переважно п’єси 
музичного характеру — українські 
та російські водевілі — «Школьный 
учитель», «Что имеем — не храним, 
потерявши — плачем», «Сатана в 
бочці, або Кум-мірошник», «Запро-
пащена, або Лихого діла Господь не 
потерпить» та ін. Особливо часто 
виконували «Наталку Полтавку» 
І. Котляревського та «Сватання на 
Гончарівці» Г. Квітки-Основ’яненка. 
Нерідко постановкою цих двох тво-
рів і обмежувалася діяльність ама-
торів. Так, цими виставами почав і 
закінчив своє існування 1861 року 
аматорський театр при недільній 
школі в Полтаві (засновник — учи-
тель В. Лобода, один із учасників — 
письменник О. Кониський).

Активну музичну діяльність розгорнув аматорський театр, організо-
ваний Л. Глібовим у Чернігові при «Товаристві, кохаючому рідну мову» 
(1861—1866). Найвидатнішу роль у ньому відіграв О. Маркович — відомий 
фольклорист і збирач народних пісень. Під його керівництвом чернігівськи-
ми аматорами було поставлено «Наталку Полтавку» в новій музичній редак-
ції та новому оркеструванні. Ця вистава в Чернігові (прем’єра — 12 лютого 
1862 року) мала великий успіх. Цьому сприяли свіже звучання партитури, а 
також удалий підбір виконавців. Наталку виконувала О. Шрамченко, Терпи-
лиху — П. Глібова (дружина письменника), Петра — тенор Г. Паливода, Воз-
ного — М. Кальчевський, Виборного — П. Борсук. Серед артистів-аматорів 
особливо вирізнявся продуманим трактуванням сценічного образу Миколи 
та співацьким хистом лікар і відомий етнограф С. Ніс. «Наталку Полтавку» 
чернігівські аматори ставили кілька разів у майже незмінному виконавському 
складі. 1863 року особливий успіх випав на долю нової виконавиці головної 
ролі М. Загорської-Ходот — обдарованої співачки, яка знала багато народних 
пісень і від якої М. Лисенко записав чимало оригінальних мелодій.

Спектаклі «Наталка Полтавка» та «Москаль-чарівник» І. Котляревського 
у Чернігові доповнювалися так званими «живими картинами» та вокальними 
дивертисментами. Подібне поєднання драматичних спектаклів із концертни-
ми виступами хору, солістів було властиве також студентським виставам, що 
влаштовувалися з благодійною метою в Харкові 1862 року. Тут звучали іс-
торичні пісні, аранжовані для чоловічого хору («Ой на горі та женці жнуть», 
«Ой Морозе-Морозенку» та ін.).

М. Садовський
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Аматорські музично-драматичні 
гуртки ставали школою, де фор-
мувалися акторські й творчі та-
ланти багатьох видатних діячів 
української сцени. Так, у містечку 
Бобринець від 1856 року аматор-
ські спектаклі започаткувала родина 
майбутнього корифея українського 
театру М. Кропивницького, мати 
якого була кваліфікованою піаніст-
кою і вчителькою гри на фортепіано. 
Вистави мали суто музичне спря-
мування. «Репертуар, — згадував 
М. Кропивницький, — був більше 
співочий: “Сватання на Гончарів-
ці”, “Наталка Полтавка”, “Кум-
мірошник”, “Іди, жінко, в солдати”, 
“Москаль-чарівник”. [...] Номера 
співали під акомпанемент форте-
піано, акомпаніровала мати, а в ант-
рак тах грали материні учениці»13. 
Спектаклі бобринецьких аматорів 
помітно пожвавилися, коли до них 

1863 pоку приєднався M. Кропивницький, який уже замолоду вирізнявся не-
абияким акторським і музичним талантом. Упродовж 1863—1864 pоків ко-
лективу вдалося здійснити постановку понад сорока найрізноманітніших п’єс.

Наприкінці 60-х pоків XIX ст. в Єлисаветграді важливим осередком 
театрального життя стала родина Тобілевичів (брати Іван, Микола, Панас 
та сестра Марія). Разом із ними співпрацював М. Кропивницький, який тут 
оселився. Зближенню майбутніх корифеїв української сцени поряд з іншими 
факторами, сприяло спільне музикування, співи, участь в інструментальному 
тріо, де М. Кропивницький виконував партію першої скрипки, І. Тобілевич — 
другої, а його брат М. Тобілевич — віолончелі. До репертуару тріо входили 
розкладки народних пісень, зроблені М. Кропивницьким.

Ще одним відомим музичним осередком в Єлисаветграді був хор без-
платного ремісничо-грамотного училища, на основі якого виникло Артис-
тичне товариство під керівництвом І. Тобілевича. Спектаклі відбувалися 
двічі на тиждень у приміщенні Громадського зібрання. До репертуару ама-
торів входили «Наталка Полтавка», «Москаль-чарівник» І. Котляревсько-
го, «Шельменко-денщик», «Шельменко — волосний писар», «Сватання на 
Гончарівці» Г. Квітки-Основ’яненка, «Чорноморський побит» Я. Кухаренка, 
«Кум-мірошник» В. Дмитренка, «Микола Старостенко» М. Кропивницького. 
З-поміж російських п’єс ставили переважно драми О. Островського та воде-
вілі («Дочь русского актера», «Ямщики» та ін.). Клуб Громадського зібрання 

13 Кропивницький М. Спогади про Бобринець і бобринчан (Спогади Марка Луки-
ча Кропивницького) // Кропивницький М. Твори: У 6 т. — К., 1960. — Т. 6. — С. 129.

М. Кропивницький
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мав власний оркестр. Музику до п’єс оркестрував (на дванадцять інструмен-
тів) М. Кропивницький. Спектаклі були дуже популярними. Єлисаветград-
ський театр вирізнявся серед інших аматорських труп систематичним пока-
зом вистав, цілеспрямованим, постійним розширенням репертуару.

Діяльність гуртка стала одним зі стимулів для написання П. Ніщинським 
«Вечорниць». Композитор перебував з аматорами Єлисаветграда в тісних 
творчих стосунках. Часто приїжджаючи до цього міста, він брав участь у 
домашніх музичних вечірках Тобілевичів. 1875 pоку в шевченківські дні 
аматори Єлисаветграда з благодійною метою поставили «Назара Стодолю» 
Т. Шевченка. Як вставна сцена до п’єси вперше прозвучали «Вечорниці» 
П. Ніщинського. У спектаклі були задіяні кращі співочі сили Товариства — 
М. Кропивницький, брати І. та М. Тобілевичі, їхня сестра Марія. Виконання 
«Вечорниць» з їх розгорненими вокальними партіями, складними хоровими 
епізодами — переконливе свідчення високої музичної культури єлисавет-
градських аматорів-виконавців.

Аматорський театр посідав чільне місце в культурному житті Києва, на-
самперед серед студентів Університету, де в 1860-х pоків навчався М. Ли-
сенко. Майбутній композитор цікавився театральною справою, брав безпо-
середню участь в організації спектаклів. Так, 20 січня 1862 року в приміщенні 
міського театру силами студентів було поставлено п’єси О. Островського 
«Бедность не порок» (за участю університетського хору) та М. Гоголя «Же-
нитьба». В останній роль відставного піхотного офіцера Анучіна виконав 
М. Лисенко. Організовані студентами вистави, як правило, мали музичне 
оформлення й нерідко поєднувалися з хоровими концертами. Наприклад, 
26 лютого 1864 року на шевченківські роковини було поставлено «Наталку 
Полтавку» і два дивертисменти — «Вулиця» та «Чумацький табір». Останній 
складався з хорових обробок фольклорних зразків. Хором диригував М. Ли-
сенко, виконувані пісні, очевидно, звучали в його опрацюванні. Того самого 
вечора студентський гурток поставив комедію В. Гоголя «Простак», музику 
до якої аранжував М. Лисенко. У другій половині 1864 року студенти запро-
понували публіці «Сватання на Гончарівці», «Кума-мірошника», підготували 
великий дивертисмент «Гульбище».

М. Лисенко й М. Старицький були ініціаторами об’єднання київських 
аматорів театрального мистецтва також поза межами Університету. 1871 року 
почав діяти домашній театр, вистави якого відбувалися в помешканні пал-
ких шанувальниць театру й музики сестер М. та С. Ліндфорс14. 1872 року на 
його основі було організовано Перший музично-драматичний гурток Києва, 
що розгорнув широку виконавську діяльність. До складу гуртка входили такі 
відомі згодом діячі української культури, як П. Чубинський, М. Драгоманов, 
Л. Марковський, Д. Багалій, О. Русов та ін.

Київські аматори не лише плекали сценічну музику, але й стимулювали 
виникнення нових музично-драматичних творів. Так, було вирішено пере-
робити для постановки членами гуртка п’єсу Я. Кухаренка «Чорноморський 
побит на Кубані» на оперету. М. Старицький написав відповідне лібрето, а 

14 С. Ліндфорс — дівоче прізвище відомої згодом української громадської діячки 
й педагога С. Русової.
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М. Лисенко — музику. У такій ре-
дакції «Чорноморці» 1872 року було 
двічі поставлено у світлиці сестер 
Ліндфорс; вистава здобула загальне 
схвалення.

Успіх «Чорноморців» спонукав 
аматорів до подальшого поповнення 
музичного репертуару. М. Стариць-
кий і М. Лисенко почали працювати 
над створенням оперети «Різдвя-
на ніч» (за М. Гоголем). Спочатку 
вона складалася лише з двох актів і 
була виставлена в домашніх умовах 
у сестер Ліндфорс. Згодом автори 
пере робили твір на оперету в чоти-
рьох діях, яку задумали поставити в 
міському театрі. Основною виконав-
ською силою «Різдвяної ночі» були 
учасники хору М. Лисенка — студен-
ти, семінаристи. Хор, який вирізняв-
ся злагодженим ансамблевим зву-
чанням, налічував понад п’ятдесят 
співаків. «Лисенків хор виявляє таку 
солідну школу, техніку й дисципліну, 

що його не можна вже вважати за аматорський хор. З таким хором не страшно 
виставити хоч яку оперу», — стверджував після постановки «Різдвяної ночі» 
диригент Київської опери І. Альтані15.

Провідна роль і високий рівень хору в одній із перших українських му-
зичних постановок — явище знаменне. Це було вагоме утвердження особ-
ливостей національної оперної школи, її прагнення відобразити народний 
дух, тяжіння до розгорнених і дійових хорових сцен. З-поміж учасників хору 
М. Лисенко дібрав і більшість виконавців головних ролей. Партію Чуба ви-
конував студент і співак-аматор В. Новицький, Грицька — Ор. Левицький, 
який згодом став відомим українським істориком і письменником. Оксану 
співала О. Лисенко (дружина М. Лисенка), Одарку — Н. Булах, Солоху — 
Л. Липська, Дяка — студент А. Матвєєв, Вакулу — один із постійних і актив-
них учасників хору М. Лисенка, відомий володар блискучого тенора О. Ру-
сов. Лише складна, написана в оперному стилі партія Пацюка виявилася 
надто важкою для аматорів. У цій ролі погодився виступити С. Габель (учень 
К. Еверарді) — поляк із походження, який навчався співу в Мілані й Парижі, 
а згодом став професором та інспектором Петербурзької консерваторії. На 
професійному рівні режисерську роботу виконав М. Старицький, було ви-
готовлено чудові декорації та костюми (з питань етнографії постановників 

15 Цит. за: Кобилянський Л. Спомини про М. В. Лисенка // М. В. Лисенко у спо-
гадах сучасників / Упоряд. О. Лисенко; редакція та коментарі Р. Пилипчука. — 
К., 1968. — С. 224.

Портрет Гоголя. 
Художник Ф.-А. Моллер
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консультував П. Чубинський). Прем’єра оперети відбулася в січні 1874 pоку 
в міському театрі, незважаючи на величезну орендну плату (250 крб за день), 
якої зажадав директор театру Ф. Берґер. Спектаклі проходили з надзвичай-
ним успіхом у переповненій залі. Постановка оперети М. Лисенка стала важ-
ливою подією культурного життя міста.

До цікавих епізодів аматорського музично-театрального життя Києва 
належить постановка трагедії В. Шекспіра «Гамлет» в українському пере-
кладі М. Старицького (1879). Вона відбулася на квартирі М. Лисенка в бу-
динку Мозера на Хрещатику. (Публічні українські вистави було вже в той 
час заборонено.) Окремі номери трагедії супроводжувалися музикою, яку 
написав М. Лисенко. Особливо широко розгорненою була вокальна партія 
Офелії: її виконувала О. Лисенко. М. Лисенко грав Полонія, М. Стариць-
кий — Гамлета.

Отже, у театрально-аматорському житті України 60—70-х pоків XIX ст. 
з’явилися вистави, що мали помітний громадський резонанс, відіграли важ -
ливу роль у нагромадженні музично-культурних цінностей українського 
народу. Проте загалом аматорсько-театральний рух розгортався нерівно-
мірно — постійних гуртків протягом кількох років майже не було.

У 80-х pоках XIX ст., коли на мистецькій арені з’явився професійний 
український театр, аматорські гуртки спорадично продовжували свою діяль-
ність, зберігаючи попереднє музично-драматичне спрямування. Нерідко ама-
торські й професійні сили об’єднувалися у спільних виставах. Такою була, 
наприклад, постановка на початку 1882 pоку в Полтаві «Наталки Полтавки», 
організована М. Кропивницьким, М. Садовським і місцевими ентузіастами 
драматичного мистецтва. Роль Наталки виконувала талановита аматорка й 
гарна співачка А. Маркович, Возного — А. Абаза (міський голова), Виборно-
го — М. Кропивницький, Миколи — М. Садовський. Спектакль супроводжу-
вала гра оркестру, «позиченого» з опереткової трупи С. Новикова, під квалі-
фікованим керуванням диригента М. Васильєва.

Аматорський театр у другій половині XIX ст. був тим підґрунтям, на 
якому виростали паростки професійного мистецтва. Він широко пропагував 
українську пісню, театральну музику, сприяв появі нових музично-
драматичних творів українських композиторів.

*  *  *
Найвищим щаблем розвитку українського театрального мистецтва в дру-

гій половині XIX ст. стала діяльність професійних драматичних труп, очолю-
ваних корифеями української сцени — М. Кропивницьким, М. Старицьким, 
П. Саксаганським, М. Садовським. Однією з найприкметніших рис діяльнос-
ті цих труп було їхнє музичне спрямування. Театр корифеїв значною мірою 
виконував функції відсутньої в той час української оперної сцени, був ак-
тивним популяризатором творчості українських композиторів, відігравав іс-
тотну роль у розвитку музично-драматичних жанрів. Важливе значення для 
формування музичного профілю театру мало те, що його провідні артисти й 
режисери були музично обдарованими та всебічно освіченими людьми, сві-
домо спрямовували розвиток творчих колективів у музичне річище, дбайли-
во плекали національну музичну культуру.
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Літопис українського Театру корифеїв було розпочато у 1882 pоці, коли 
М. Кропивницький організував у Єлисаветграді професійну драматичну тру-
пу (на базі російсько-української групи Г. Ашкаренка), що згодом злилася з 
великим театральним колективом, очолюваним М. Старицьким. Упродовж 
XIX ст. театральні трупи й товариства, керовані корифеями українсько-
го театру, не мали постійного складу та організаційної форми. Одні колек-
тиви розпадалися, на їхньому місці спонтанно виникали інші; часом трупи 
об’єднувалися або ж, навпаки, дрібнилися на кілька самостійних утворень. 
Однак існувало певне постійне ядро — плеяда видатних режисерів, артистів, 
які мігрували з одного об’єднання в інше, були основним творчим континген-
том труп, визначали художній рівень і мистецьке обличчя театру корифеїв.

Таким передовим діячем українського музичного Театру був М. Стариць-
кий — засновник української театральної трупи, що вирізнялася підкреслено 
музичним спрямуванням. У театральній діяльності М. Старицького значну 
роль відіграли його дружба й тісне спілкування з троюрідним братом — 
М. Лисенком. М. Старицький змалку навчався гри на фортепіано: спочатку в 
полтавському пансіоні, згодом — у відомого музиканта й педагога А. Єдлічки. 
У юнака виявився неабиякий баритон, і він почав приділяти увагу співові. 
Про глибоке розуміння М. Старицьким специфіки музично-драматичного 
мистецтва красномовно свідчить те, що він був автором лібрето опер і оперет 
М. Лисенка. Більшість драматичних п’єс М. Старицького (оригінальних чи 
переробок) також належить до музично-драматичного типу. Це оперети, во-
девілі, мелодрами та комедії, щедро насичені піснями й танцями, а такі твори, 
як «Ой не ходи, Грицю», «Сорочинський ярмарок», «Циганка Аза» є яскра-
вими зразками музичного осмислення сценічної дії. Підкреслено музична 
атмосфера, у якій зростав і мужнів талант М. Старицького, тісні контакти з 
представниками музичного світу мали виразне відображення в його театраль-
ній діяльності як режисера, керівника й організатора театральних труп.

Один із найвидатніших діячів українського класичного театру, талановитий 
актор і режисер М. Кропивницький водночас увійшов в історію українського 
мистецтва як обдарований музикант-виконавець (грав на бандурі, скрипці, гітарі, 
фісгармонії) та композитор. З музичним мистецтвом нерозривно пов’язана про-
фесійна театральна практика М. Кропивницького. Свої перші кроки як актор-
професіонал він зробив в Одесі на сцені Народного театру графів Маркових і 
Чернишова, де в той час (сезон 1872—1873 років) панувала оперета. «Крім участі 
в сценах, я був зобов’язаний інколи з’являтися в дивертисментах як хормейстер 
або ж соліст-співак», — згадував М. Кропивницький16. 1873 року в Одесі він орга-
нізував хор із тридцяти п’яти осіб, виступи якого мали значний успіх.

Улітку 1874 року М. Кропивницький був заангажований до Петербурга ан-
трепренером Зізеріним, який доручив йому організувати невелику українську 
трупу й чоловічий хор. Трупа виставляла уривки з різних п’єс, водевілів, до-
повнюючи їх концертними номерами. Хор виконував українські народні пісні, 
обробки М. Лисенка, а також твори російських і західноєвропейських компо-
зиторів. М. Кропивницьний виступав як співак-соліст, складаючи свою про-

16 Кропивницький М. Итоги за тридцать пять лет // Кропивницький М. Твори: У 6 
т. — Т. 6. — С. 89.
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граму переважно з українських народних пісень («Запорізька», «Був Грицько 
мудрий», «Дід рудий, баба руда», «Ой кум до куми залицявся» та ін.).

Слава про М. Кропивницького не тільки як про талановитого актора, але і 
як про відмінного музиканта, поширювалася дуже швидко. Уже 1875 року під 
час перебування його в театрі «Руської бесіди» галицька преса, характери-
зуючи різнобічні фахові знання М. Кропивницького, підкреслювала, що він 
«освічений чоловік, учений музика-композитор, співак сольовий і літерат»17.

Гарну практичну школу сценічного вокального виконавства пройшов 
М. Кропивницький, працюючи протягом 1876—1877 pоків режисером і акто-
ром в оперетковій трупі Л. Яковлева (Сімферополь) та музично-драматично-
му колективі Г. Ашкаренка. Перед ним розкривалася навіть кар’єра оперного 
співака. У 1879 році імпресаріо Київської опери Й. Сєтов почув М. Кропив-
ницького в ролі Невідомого з «Аскольдової могили» О. Верстовського й за-
просив його до свого театру.

За свідченнями сучасників, М. Кропивницький мав сильний, звучний, ши-
рокого діапазону баритон, з успіхом виконував також тенорові партії18. Цей «ве-
летень кону з чудовим голосом» (за висловлюванням П. Саксаганського) ви-
конував безліч співочих ролей в українських оперетах, мелодрамах, водевілях, 
у тому числі він був незрівнянним Карасем і брав участь у першій, здійсненій 
1884 року в Ростові українськими трупами постановці «Запорожця за Дунаєм». 
Часом М. Кропивницький додатково вставляв народні пісні у виконувані ним 
ролі (наприклад, Назара в «Назарі Стодолі»). У ряді п’єс він посилював емо-
ційність співу, супроводжуючи його грою на бандурі. Цим інструментом артист 
володів блискуче й навіть працював над його вдосконаленням. М. Кропивниць-
кий, особливо в молоді роки, часто виступав у дивертисментах або ж антрактах 
із виконанням сольних вокальних номерів. Найчастіше він співав народні пісні. 
У співочому репертуарі артиста були також твори українських композиторів.

Виняткову музикальність і непересічні співацькі таланти мала сім’я Тобі-
левичів, що дала українському театрові таких велетнів сцени, як І. Карпенко-
Карий, М. Садовський, П. Саксаганський, М. Садовська-Барілотті. Їхні бать-
ки — Карпо та Євдокія — були музично обдарованими людьми, мали гарні 
голоси й знали безліч народних пісень. «Пісня в нашому повсякденному жит-
ті супроводила всі малі й великі події, всі великі й малі свята», — згадував 
П. Саксаганський19.

М. Садовська-Барілотті — провідна артистка українського Театру кори-
феїв — свого часу брала уроки музики та співу і, вступивши на сцену, лег-
ко оволоділа співочим театральним репертуаром. Свою артистичну кар’єру 
вона почала в опереті (1876—1883), а звідти перейшла працювати в україн-
ські трупи. М. Садовську справедливо називали «українським соловейком». 
Вона тонко відчувала природу української музики й чудово виконувала на-
родні пісні. Надзвичайний успіх мала артистка в співочих ролях тогочасного 
українського театрального репертуару, таких, як Наталка в «Наталці Полтавці» 

17 Правда. — Л., 1875. — 30 серпня. — С. 663.
18 Возняк М. В єднанні з народом Наддністрянщини // Марко Лукич Кропив-

ницький. — К., 1955. — С. 150.
19 Саксаганський П. Думки про театр. — К., 1955. — С. 103.
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І. Котляревського, Пракседа у п’єсі «Гуцули» Ю. Коженьовського. Музичні но-
мери давали широкий простір для виявлення її небуденного сценічного й во-
кального таланту, і вона нерідко з власної ініціативи доповнювала тексти своїх 
ролей піснями. М. Садовська-Барілотті була першою виконавицею ролі Пан-
ночки в опері М. Лисенка «Утоплена». «Вона співала Панночку, і голос її звучав 
так чарівно, що всі слухали, затамувавши подих. Микола Віталійович привсе-
людно дякував їй за ту приємність, яку він мав», — згадувала С. Тобілевич20. 

Щедро обдарувала природа не тільки імпозантною сценічною зовнішніс-
тю, акторським хистом, але й непересічною музикальністю М. Тобілевича-
Садовського. У дитячі роки він мав чудовий альт, що перетворився згодом на 
соковитий, м’який баритон. М. Садовський не отримав спеціальної музичної 
освіти, однак самотужки опанував деякі елементарні музичні знання. Музич-
на пам’ять, гарний слух дали йому можливість оволодіти складним музичним 
репертуаром і згодом стати видатним виконавцем-співаком. Найближчою 
музичному талантові М. Садовського, як і для всіх корифеїв українського те-
атру, була пісенність рідного народу. Він мав особливий хист драматизованої 
інтерпретації народних мелодій. «M. K. Садовський з надзвичайною майстер-
ністю виконував українські народні пісні. З таких пісень, як-от “Щука-риба в 
морі”, “Та воли ж мої половії”, “Самара — річка неглибока”, “Ой у полі крини-
ченька” тощо, він утворював глибокозмістовні, сповнені настрою музичні кар-
тини й образи»21. Про витончене розуміння специфіки народного мистецтва й 
уміння передавати драматизовані музичні образи свідчить також те, що М. Са-
довський добре знав і залюбки співав такі складні за музичною структурою 
зразки українського народного епосу, як думи. Він з успіхом виконував багато 
співочих ролей українського театрального репертуару — Імама в «Запорожці 
за Дунаєм», Миколи в «Наталці Полтавці», Писаря в «Утопленій» та ін.

Значним музичним вокальним талантом був наділений також П. Тобі-
левич-Саксаганський. «Панас Карпович мав прекрасний співочий голос — 
баритон широкого діапазону з просто-таки італійським бельканто», — за-
свідчував І. Мар’яненко22. Перші кроки П. Саксаганського на професійні 
й сцені (ще під час перебування його у війську) пов’язані з музичним ре-
пертуаром — він виступав у Миколаєві в народній оперетці «Сватання на 
вечорницях» А. Янковського та брав участь у концерті, де співав у дуеті «За 
Немань іду». Перелік ролей, які виконував П. Саксаганський в українсько-
му Театрі корифеїв, охоплює ряд персонажів музичних п’єс. Як у суто дра-
матичних, так і в музичних творах йому найкраще вдавалося відтворювати 
характерні жанрово-народні постаті, наприклад Кабицю з «Чорноморців», 
Каленика з «Утопленої» та ін.

Прославлена зірка українського класичного театру М. Заньковецька 
(М. Адасовська) відома передусім як драматична артистка, геніальна інтер-
претаторка трагедійних, драматичних ролей. Проте грані її сценічного та-
ланту значно різноманітніші: М. Заньковецька була обдарованою співачкою, 
володаркою чудового мецо-сопрано, уміла розкривати мистецтвом співу 

20 Тобілевич С. В. Мої стежки і зустрічі. — К., 1957. — С. 120.
21 Мар’яненко І. О. Минуле українського театру. — К., 1953. — С. 157.
22 Там само. — С. 177.
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суть і характер сценічних образів. 
Музичний і драматичний хист про-
явився в М. Заньковецької рано. 
Сильний потяг до мистецтва й від-
чуття свого обдаровання викликали 
в дівчини бажання вступити до кон-
серваторії. Однак батьки не дали на 
це згоди, так само, як і не дозволили 
відвідувати Московську театраль-
ну школу. Однак своє прагнення 
навчатися музики М. Заньковець-
ка таки здійснила, коли переїхала з 
чоловіком до Фінляндії, у фортецю 
Свеаборг. Тут вона вступила на во-
кальний відділ Гельсінгфорської 
консерваторії (філія Петербурзької 
консерваторії) до класу відомого ви-
кладача, чеха з походження, І. Гржи-
малі, який пророкував своїй учениці 
блискучу співацьку кар’єру.

Сценічний дебют М. Заньковець-
кої на професійній сцені відбувся 
27 жовтня 1882 року в Єлисаветгра-
ді. Артистка виконала роль Наталки в «Наталці Полтавці» І. Котляревсько-
го — одну з найспівучіших і найліричніших ролей українського театрального 
репертуару. На репетиції після виконання М. Заньковецькою пісні «Ой мати, 
мати! Серце не зважає» оркестранти, вражені її голосом і драматичною май-
стерністю, влаштували бурхливі овації. Як і всі видатні актори українського 
класичного театру, М. Заньковецька чудово знала українські народні пісні, 
відчувала їхню національну інтонаційну природу, уміла донести до слухачів 
неповторну красу наспівів. «Заньковецька із Садовським викликали фурор 
виконанням найпопулярніших малоросійських пісень», — зазначала петер-
бурзька преса23. У виконанні артисткою однієї з найпопулярніших ролей в 
її репертуарі — Ївги Цвіркунки в «Чорноморцях» — народнопісенна мело-
дія «Плавай, плавай, лебедоньку» стала драматичною вершиною розвитку 
цього образу: «Вона [Заньковецька-Цвіркунка. — M. З.] і сміється, і жартує, 
і легко, як метіль, носиться в танку та приспівує. А в кінці першої дії... спі-
ває якимсь грудним, з альтовим відтінком, голосом (одкритим звуком, як ді-
вчата на селі) тужну народну пісню “Плавай, плавай, лебедоньку”. Цей спів 
справляв завжди величезне враження на публіку. Ніяка професіональна 
співачка не могла так співати»24. Подібні відгуки на виступи прославленої 
артистки свідчать про високий художній рівень її вокального виконавства, 
уміння створювати за допомогою співу складні сценічні образи, розкривати 
народні характери. М. Заньковецька була першою виконавицею ролі Оксани 

23 Петербургский листок. — 1886. — 20 декабря.
24 Мар’яненко І. О. Минуле українського театру... — С. 113.
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в «Запорожці за Дунаєм» (після відновлення 1884 pоку постановки цієї опе-
ри трупою М. Кропивницького), та Своячениці в «Утопленій» М. Лисенка. 
Великій артистці М. Старицький присвятив популярну музичну мелодраму 
«Циганка Аза». Роль героїні, щедро насичена різноманітними за характером 
пісенними номерами, було створено з розрахунку на виконання її М. Зань-
ковецькою. Драматичний хист і музичний талант становили в артистичному 
мистецтві М. Заньковецької нерозривну цілість. «Кожна роль Заньковецької 
являла собою не тільки драматичний, але й музичний образ, що зливався в 
єдиний поетичний образ, сповнений високої правди і прекрасної простоти, — 
в образ справді народного мистецтва», — слушно зазначав С. Дурилін25. Мис-
тецтво М. Заньковецької, що внесло значний вклад у розвиток українського 
драматичного театру, стало водночас істотним надбанням української музич-
ної культури.

Не лише корифеї, але й переважна більшість артистів провідних україн-
ських труп, були наділені прекрасними голосами, добре володіли мистецтвом 
вокалу. В українському театрі не було поділу на драматичних акторів та 
акторів-співаків. Головні вимоги до того, хто хотів вступити до театрального 
колективу, — добре поставлений голос і музикальність, адже лише артист із 
такими даними міг на відповідному художньому рівні виконувати ролі в на-
родних оперетах і водевілях, що посідали чільне місце в театральному репер-
туарі. Унаслідок цього список видатних українських акторів другої половини 
XIX ст. ряснів іменами митців, які не лише плідно працювали на драматичній 
ниві, але й зробили відчутний внесок у розвиток українського вокального 
мистецтва. Так, чудовою співачкою була Є. Зарницька (справжнє прізвище — 
Азгуріді) — талановита артистка, яку М. Лисенко й М. Старицький називали 
спадкоємицею М. Заньковецької в мистецтві. З. Зарницька мала професій-
ну музичну освіту (закінчила 1886 року музичну школу Товариства красних 
мистецтв в Одесі), володіла витонченим ліричним, добре поставленим сопра-
но, гарно танцювала. У 90-х pоках XIX ст. вона була провідною виконавицею 
таких класичних співочих ролей, як Наталка в «Наталці Полтавці», Оксана в 
«Запорожці за Дунаєм». Її прекрасний голос і майстерне вокальне виконання 
були особливо відзначені в рецензіях на вистави трупи М. Кропивницького 
в Тбілісі 1890 року26. З. Зарницька співала партії Катерини й Гальки в одно-
йменних операх М. Аркаса та С. Монюшка, блискуче грала Азу в п’єсі М. Ста-
рицького «Циганка Аза» (вставляючи в цю роль додаткові пісні). 1894 року 
разом із трупою Г. Деркача З. Зарницька гастролювала в Парижі, кришталево 
чисте звучання її голосу в «Наталці Полтавці» високо оцінив відомий фран-
цузький критик Ф. Сарсе27. 

Популярною виконавицею сопранових партій в українському театрі була 
О. Ратмирова — дружина композитора й диригента М. Васильєва. В укра-
їнських трупах вона працювала з 1888 pоку, а перед тим виступала в росій-

25 Дурилін С. М. Марія Заньковецька // Вінок спогадів про Заньковецьку. — 
К., 1950. — С. 230, 231.

26 Імедадзе В. М. Л. Кропивницький у Грузії // Марко Лукич Кропивницький. — 
С. 217.

27 Про це див.: Суслов О. Подорож трупи Деркача до Парижа в 1894 року // За сто 
літ. — К., 1927. — Кн. 1. — С. 223.
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ській опереті, де її вважали однією з найкваліфікованіших співачок. Серед 
ролей, у яких розкрився вокальний талант артистки, варто назвати Наталку 
з «Наталки Полтавки», Оксану із «Запорожця за Дунаєм», а особливо Кате-
рину з однойменної опери М. Аркаса. «Першій і найкращій Катерині Олені 
Павловній Ратмировій» — таку вітальну телеграму надіслав автор співачці 
з нагоди чергової вистави опери 19 березня 1890 року28. Рецензії на виступи 
трупи М. Кропивницького в 1890-х pоках містять схвальні відгуки про спів 
ще однієї виконавиці сопранових партій — М. Азовської, яка виступала в «За-
порожці за Дунаєм» (Оксана), опереті «Вій» (Панночка).

У Театрі корифеїв були також артистки, вокальне амплуа яких скла-
дали мецо-сопранові партії. «Надзвичайно дужий, металевий грудний го-
лос широкого діапазону»29 мала Л. Ліницька. Досвідченою співачкою була 
Д. Шевченко-Гамалій. Володарка красивого голосу (контральто), вона чудо-
во виконувала такі співочі ролі, як Мати в «Катерині», нянька у «Вії», Одар-
ка в «Запорожці за Дунаєм». Рецензенти неодмінно відзначали її професійну 
манеру співу, хоча про її акторську гру інколи висловлювали критичні за-
уваження. Постійна учасниця провідних українських артистичних колек-
тивів Г. Затиркевич-Карпинська, яка неперевершено відтворювала на сцені 
народні жанрові типажі, славилася своїм умінням співати в народній манері, 
відкритим грудним звуком, що, зокрема, блискуче демонструвала в ролі баби 
Риндички (п’єса М. Кропивницького «По ревізії»). Незвичайною музикаль-
ністю була обдарована С. Тобілевич — дружина І. Карпенка-Карого, артистка 
різних українських театральних колективів. Свою сценічну кар’єру вона по-
чала 1883 року як хористка трупи М. Старицького. С. Тобілевич чудово знала 
народну пісню і, будучи в дружніх стосунках із М. Лисенком, усіляко сприя-
ла здійсненню його заповітів про широке вивчення українського музичного 
фольклору.

Багато кваліфікованих співаків було серед чоловічого складу українсько-
го Театру корифеїв. Адже для виконання провідних ролей, насамперед лірич-
них героїв, більшості українських п’єс необхідна була висока вокальна май-
стерність. Так, видатним артистом-співаком української сцени був Д. Мова 
(справжнє прізвище — Петров). Ось яку характеристику дала йому С. Тобі-
левич: «У нього був прекрасний тенор, який він встиг опрацювати в консерва-
торії [Д. Мова закінчив Петербурзьку консерваторію, навчався в знаменитого 
педагога К. Еверарді. — М. 3.]. Отже, школа в поєднанні з великим природ-
ним матеріалом зробила його досвідченим співаком. [...] Голос у нього був 
сильний, високий і дуже мелодійний для вуха. Співав він усі тенорові партії: 
Петра з “Наталки Полтавки”, Левка з “Утопленої”, Андрія із “Запорожця за 
Дунаєм”, бурсака Хому з “Вія” та інші пісні, що доводилося співати по різних 
п’єсах не оперового значення»30.

В українському театрі були співацькі сили, що не поступалися першоряд-
ним оперним співакам своїм голосовим матеріалом і нерідко продовжували 

28 Державний музей театрального, музичного й кіномистецтва України, 
ф. 2656/94527.

29 Мар’яненко І. О. Минуле українського театру. — С. 65.
30 Тобілевич С. В. Мої стежки і зустрічі. — C. 273.
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артистичну кар’єру на оперній сцені. Таким був, зокрема, ліричний тенор 
К. Стоян-Максимович, який згодом став відомим оперним співаком і висту-
пав під псевдонімом Свєтлов-Стоян. З Театром корифеїв він був пов’язаний 
від його започаткування. К. Стоян брав участь в аматорських виставах Тобі-
левичів у Єлисаветграді, від 1882 року був членом трупи М. Кропивницького, 
а згодом — М. Старицького. У серпні 1883 року він з успіхом виконав роль 
Петра в першій постановці трупою М. Старицького «Наталки Полтавки» в 
Одесі. «Після кожної арії публіка викликала його гучним “біс”», — згадувала 
С. Тобілевич31.

У музичному літописі українського театру записано також ім’я М. Глоби-
Нефедова — хориста, співака-соліста й хормейстера. Його напрочуд м’який 
задушевний тенор чарував глядачів у «Наталці Полтавці», «Вії» та інших му-
зичних п’єсах. 1892 року він виконував у трупі М. Кропивницького обов’язки 
хормейстера, організовував і здійснював підготовку хору для гастролей у 
Вільнюсі. 1894 року він грав Петра у «Наталці Полтавці» під час виступів 
трупи Г. Деркача в Парижі, а 1899 року М. Глоба став першим виконавцем 
ролі Андрія в «Катерині» М. Аркаса.

У мемуарній літературі та рецензіях часто згадується як відмінний співак 
В. Грицай (високий баритон). У першій постановці «Запорожця за Дунаєм» 
у Ростові в 1884 року він грав роль Султана. «Серед виконавців особливо ви-
різняються: ...д. Грицай, що володіє прекрасним голосом і виконує малоросій-
ські пісні з непідробною майстерністю», — писала преса з приводу постанов-
ки 1886 року в Москві трупою М. Старицького «Наталки Полтавки»32.

Музичний характер українського Театру корифеїв не лише відобразився 
на провідному складові режисерів та артистів, але проявився і в загальній ор-
ганізаційній структурі труп, і в спрямуванні їхньої творчої діяльності, і в ре-
пертуарній практиці. Загалом усі провідні трупи, які виступали в другій по-
ловині XIX ст., комплектувалися як музично-вокальні колективи, що мали 
хор, оркестр тощо. Так, у 1882—1883 роках М. Старицький почав організацію 
театрального колективу з підбору й вишколення хору. До його складу входила 
тільки молодь — семінаристи, студенти, курсистки; багато з них раніше співали 
в аматорському хорі М. Лисенка. До речі, останній провадив усю підготовчу 
роботу з хоровим колективом трупи М. Старицького: він домігся, щоб усі хо-
ристи стали кваліфікованими музикантами, вільно читали з нот і були здатні 
виконувати складні партії. Як для тогочасного театру, хор був досить числен-
ним — нараховував понад тридцять співаків. Ще до початку сценічної діяль-
ності трупи (її перша вистава відбулася 3 серпня 1883 року в Одесі) хор мав 
широкий репертуар: «Вечорниці» П. Ніщинського, усі хорові номери з оперет 
«Невольник», «Чорноморці», «Дай серцю волю, заведе в неволю», багато пі-
сень, у тому числі колядки, з якими колектив міг виступати в концертах.

М. Старицький уважав хорову музику важливим естетичним чинни-
ком, який забезпечував успіх спектаклів. Готуючи трупу до відповідальних 
гастролей, він значну увагу приділяв комплектуванню хору, піднесенню 
його виконавського рівня. «Хор досягнув цифри до 60 чоловік», — писав 

31 Тобілевич С. В. Мої стежки і зустрічі. — С. 75.
32 Одесские новости. — 1886. — 16 декабря.
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М. Старицький у листі від 7 листо-
пада 1887 року до редакції газети 
«Новое время», відзначаючи заходи, 
спрямовані на покращення й онов-
лення складу трупи перед поїздкою 
в Петербург33. У 1887 році хор теа-
тру М. Старицького нараховував 65 
співаків (акторів було в той час 61, 
оркестрантів — 32), що майже дорів-
нювало хоровому складові сучасного 
оперного театру.

Хоровий колектив із 30—40 осіб
був обов’язковою складовою всіх 
труп, очолюваних корифеями ук-
раїн ського класичного театру. І. Ма -
р’яненко зазначав, що, «крім основ -
ного складу акторів, трупа М. Л. Кро-
пивницького мала солідний хор (30—
35 чоловік), 2—4 пари танцюристів 
(вони ж були й актори, до того ж 
часто непогані) та власний оркестр 
(13—14 чоловік)»34. Прекрасні хори 
з 34—45 співаків були в трупах 
М. Садовського (1888—1898), П. Саксаганського й І. Карпенка-Карого 
(1890—1909).

Хорові номери належали до найефектніших епізодів у постановках укра-
їнських труп. Це засвідчують численні рецензії, театральні огляди. «На завер-
шення спектаклю було поставлено “Вечорниці”, твір одесита П. І. Ніщинського. 
Ця чудова музична річ поставлена була, очевидно, для того, щоби похвалитися 
прекрасним, відмінним хором трупи. Голоси молоді, могутні, зіспіваність до-
сконала. Такого хору в Одесі ми не чули в крайньому разі 15 років», — писав 
рецензент, аналізуючи гастрольні виступи в Одесі трупи П. Саксаганського35. 
Злагоджений, гарний хоровий спів став емблемою виконавського стилю укра-
їнського театру, завжди викликав захоплення численних слухачів.

Дещо скромнішими за кількісним складом (переважно 13—16 осіб, інко-
ли — 26, і лише як виняток для певних вистав у театрі М. Старицького — 61), 
а також за кваліфікацією виконавців були оркестри українських труп. Але 
вже сам факт їхнього існування як необхідної складової театрального колек-
тиву підтверджував музичне спрямування театру, посилену увагу його ке-
рівників до музичного оформлення спектаклів. Уявлення про те, яким був 
найпоширеніший склад оркестру в українському театрі, дає «Список нотной 
библиотеки Товарищества русско-малорусских артистов под управлением 

33 Лист М. Старицький до редакції газети «Новое время» від 7 листопада 
1887 року // Старицький М. Твори: У 8 т. — К., 1965. — Т. 8. — С. 478.

34 Мар’яненко І. О. М. Кропивницький та його театр // Марко Лукич Кропив-
ницький. — С. 274.

35 Одесский вестник. — 1891. — 6 (16) января.

П. Саксаганський
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М. Л. Кропивницкого»36, що охоплює ряд оркестрових партій до таких по-
пулярних сценічних творів, як «Наталка Полтавка», «Назар Стодоля», «Бу-
вальщина», «Дай серцю волю...» та ін. Партії ці призначені переважно для 
струнного квінтету, флейти (однієї або двох), кларнета, двох валторн, труби 
(однієї або двох), тромбона, двох барабанів. Партії фаґота й гобоя трапляють-
ся не всюди. Таким чином, інструментарій театру відповідав переважно скла-
дові малого симфонічного оркестру. Такий колектив міг виконувати прості, 
але водночас темброво насичені партитури.

Хор із 30—40 осіб, оркестр, наявність численних музичних мізансцен і 
вокальних ансамблів у репертуарних п’єсах зумовлювали залучення до ви-
конавського складу трупи кваліфікованих хормейстерів та диригентів. Їхні 
функції були різноманітними — вони проводили репетиції хору й оркестру, 
диригували під час спектаклів, підбирали оркестрантів (склад оркестру не 
був постійним, часто поповнювався в тих містах, де гастролював театр). «Му-
зична частина залишається цілковито на відповідальності диригента», — було 
зафіксовано у п’ятому пункті проекту організації театрального товариства, 
очолюваного П. Саксаганським і М. Садовським37. Важливе місце в діяльнос-
ті українського театру належало диригентові М. Черняхівському. Працювати 
в театральних колективах він почав 1882 року в трупі М. Кропивницького. 
Від 1883 року М. Черняхівський очолював хор і оркестр у трупі М. Стариць-
кого (за участю М. Кропивницького, М. Заньковецької та М. Садовського). 
1884 року він диригував першою постановкою «Утопленої» М. Лисенка в 
Харкові, здійснював музичне керівництво трупи під час відповідальних га-
стролей 1887 pоку в Москві. М. Черняхівський зумів підняти виконавський 
рівень оркестру театру М. Старицького на досить високий щабель. Про це 
свідчить той факт, що в антрактах оркестр часто виступав із сольними номе-
рами; зокрема, є відомості про виконання ним «Вальсу-фантазії» М. Глин-
ки38. Згодом М. Черняхівський працював в інших українських трупах, а в 
90-х pоках XIX ст. — у Київському російському драматичному театрі. Він час-
то виступав як диригент популярних симфонічних концертів у Києві, де зо-
крема, з успіхом виконувалися твори М. Мусоргського, О. Бородіна. М. Чер-
няхівський був талановитим кваліфікованим музикантом, здобув своєю 
диригентською діяльністю прихильність професійної критики й широких кіл 
шанувальників музичного мистецтва. На початку XX ст. М. Черняхівський 
переїхав до м. Баку.

У період найбільшого розквіту трупи М. Старицького в ній поряд із 
М. Черняхівським працював хормейстером (а згодом і диригентом) І. Двор-
ниченко. Він був усебічно обдарованою людиною, виступав також як ви-
конавець співочих ролей (Петро в «Наталці Полтавці», Андрій і Султан у 
«Запорожці за Дунаєм», Олексій у «Сватанні на Гончарівці»). К. Стеценко, 
згадуючи театральних диригентів, зазначав, що І. Дворниченко «надзвичай-
но добросовісно, старанно та з великою любов’ю відноситься до свого діла. 

36 Державний музей театрального, музичного й кіномистецтва України, 
ф. 9281/57365.

37 Про це див.: Саксаганский П. Из прошлого украинского театра. — М.; Ленин-
град, 1938 — С. 114.

38  Див.: Южный край. — 1884. — 11 октября.
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Бувши українцем, він українську музику, пісню розумів, умів її художньо 
виконати й свою любов та розуміння вмів передати другим. Ми були свід-
ком того, як Дворниченко виучував з артистами, хором та оркестром опе-
рету М. Лисенка “Чорноморці”, як він нюансував музичні №№ і як застав-
ляв він усіх розуміти цю музику. Дворниченко, безумовно, талановитий 
диригент»39.

У пресі й мемуарній літературі часто трапляються згадки про кваліфіко-
ваного диригента (а також актора) українського театру О. Олексієнка. Він 
працював у другій половині 1890-х pоків у трупі М. Кропивницького, зго-
дом — у трупі Д. Гайдамаки та інших українських театральних об’єднаннях. 
Високої думки про диригентську майстерність і кваліфікацію О. Домерщи-
кова був М. Лисенко. Готуючись до святкування ювілею І. Котляревського 
в 1903 pоці, він писав до Г. Маркевича: «Пошліть йому [Д. А. Гайдамаці. — 
М. З.] запросини, просіть уклінно його хор, дуже добрий хор з жіночими до-
брими голосами, а до того дуже добрим диригентом-хормейстером д. Домер-
щиковим (по сцені Олексієнко Алексей Николаевич)»40.

Упродовж 1890—1909 pоків у трупі П. Саксаганського й І. Карпенка-
Карого, зокрема, під час гастролей до Симбірська й Самари в 1895 pоці, ди-
ригентом був В. Малина. Певний час він співпрацював із невеликою трупою 
Ф. Волика. Як і більшість капельмейстерів українського театру, В. Малина 
проводив діяльність у різних напрямах — поряд із диригуванням виконував 
функції скрипаля, а також займався компонуванням.

Варто згадати і таких диригентів, як О. Оскнер (працював у трупі М. Ста-
рицького), В. Нікітін-Проворов. Останній почав свою діяльність у трупі 
Л. Лучицького, що була заснована 1888 року. У 1896 році став членом тру-
пи М. Пономаренка, тривалий час співпрацював із М. Кропивпицьким. 
В. Нікітіну-Проворову належить оркестрування багатьох популярних укра-
їнських п’єс.

Найпримітнішою постаттю з-поміж українських театральних диригентів 
другої половини XIX ст. був М. Васильєв-Святошенко. Активну диригент-
ську діяльність він поєднував із композиторською творчістю, опрацьовував 
музику до багатьох п’єс українського класичного репертуару («Наталка Пол-
тавка», «Маруся Богуславка», «Циганка Аза», «Ой не ходи, Грицю», «Дай 
серцю волю...», «Безталанна» та ін.). Свою диригентську кар’єру М. Васильєв 
почав шістнадцятирічним юнаком в опереткових трупах. 1882 року його за-
просили взяти участь у постановці «Наталки Полтавки», здійсненій у Полта-
ві М. Кропивницьким, М. Садовським та місцевими аматорами. Від 1883 pоку 
М. Васильєв — постійний член провідних українських театральних колекти-
вів. У 1890 році він заснував невелику театральну трупу, що працювала лише 
рік. Театральна діяльність М. Васильєва позначена широким розмахом. Він 
брав активну участь у підготовці прем’єри на українській сцені «Запорожця 
за Дунаєм» (1884); керував музичною частиною трупи М. Кропивницького 
під час відповідальних гастролей у Петербурзі в 1886—1887 pоках; 1899 року 

39 Стеценко К. Спогади. Листи. Матеріали. — К., 1981. — С. 297.
40 Лист М. Лисенка до Г. І. Маркевича від 10.VIII.1903 // Лисенко М. Листи / Упо-

ряд. Р. М. Скорульської. — К., 2004. — С. 365.
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диригував першу постановку «Катерини» М. Аркаса в Москві. Значний 
досвід та досить ґрунтовні теоретичні знання (крім самостійних занять, 
М. Васильєв на початку 1890-х pоків відвідував як вільний слухач лекції з 
музично-теоретичних дисциплін у Московській консерваторії) визначали 
високий професіоналізм диригентської праці М. Васильєва, його тонке від-
чуття й розуміння національно-стильових вимог українського театрального 
мистецтва. Діяльність М. Васильєва сприяла значному піднесенню вокальної 
та інструментальної виконавської культури вітчизняного театру XIX ст. 

*  *  *
Синтетична природа й музичний профіль українського Театру корифеїв 

знайшли яскраве вираження в його репертуарі. Унаслідок цензурних обме-
жень та утисків із боку царату сюжетний і жанровий діапазон п’єс, які вистав-
ляли на сцені провідні українські трупи, був досить вузьким. Основу репер-
туару становили драми й комедії побутово-етнографічного змісту, більшість 
яких репрезентувала такі музично-драматичні жанри, як оперета, водевіль, 
мелодрама. Чільне місце серед музичних п’єс, що входили до репертуару 
українського театру, посіла «Наталка Полтавка» І. Котляревського, що стала 
своєрідною «візитівкою» українських труп: нею вони починали, як правило, 
свою діяльність, відкривали відповідальні гастролі. «Наталка Полтавка» стала 
першим спектаклем українського професійного театру. 27 жовтня 1882 року, 
після відміни Емського указу, її виконала в Єлисаветграді трупа М. Кропив-
ницького. Виставою «Наталка Полтавка» 8 серпня 1883 року в Одесі почала 
свою діяльність і трупа М. Старицького. Постановки цієї народно-побутової 
опери й надалі завжди були етапними в діяльності українського Театру кори-
феїв. Наприклад, під час гастролей трупи П. Саксаганського 1886 року в Пе-
тербурзі «Наталка Полтавка» за участю М. Садовської-Барілотті, Д. Мови, 
М. Садовського, М. Кропивницького йшла з незмінним успіхом 22 рази під-
ряд. Знаменною подією в театральному житті України стала поява музич-
ної редакції «Наталки Полтавки», яку здійснив М. Лисенко, і постановка її 
в цій редакції трупою М. Садовського в Одесі (1889) та Петербурзі (1890). 
Крім «Наталки Полтавки», у репертуарі українського Театру корифеїв була 
значна кількість інших п’єс подібного розмовно-пісенного жанру. У перелі-
ку вистав вони є найчисленнішими. Серед них найпопулярніші — водевілі 
«Москаль-чарівник», «Кум-мірошник», «Бувальщина», оперети «Сватання 
на Гончарівці», «Чорноморці», «За Немань іду», мелодрами «Ніч під Івана 
Купала», «Ой не ходи, Грицю», «Гуцули», «Нещасне кохання» та ін.

Важливим етапом у розвитку українського музичного театру ста-
ла постановка трупою М. Старицького опери «Запорожець за Дунаєм» 
С. Гулака-Артемовського. Її прем’єра відбулася в Ростові-на-Дону 11 червня 
1884 року. Ролі виконували: Одарку — M. Садовська-Барілотті, Оксану — 
М. Заньковецька, Андрія — К. Стоян-Максимович, Султана — В. Грицай, 
Імама — М. Садовський. Напрочуд удалий і переконливий образ хвацького 
старого козака Івана Карася створив М. Кропивницький. Ретельно й 
наполегливо було проведено в трупі М. Старицького підготовку до постановки 
опери «Утоплена» М. Лисенка. Репетиції, вивчення хорових мізансцен і 
сольних партій проходили в кінці 1884 pоку в Ростові-на-Дону (де в той час 
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виступала трупа М. Старицького) під безпосереднім керівництвом самого 
композитора. «Вимогливий як завжди, він нас, хористів і музикантів, мушт-
рував до десятого поту, домагаючись досконалого виконання», — згадувала 
С. Тобілевич41. Прем’єра опери відбулася в Харкові 1885 року; режисером був 
М. Кропивницький, диригував М. Черняхівський.

1887 pоку M. Старицький поставив ще одну оперу М. Лисенка, перероблену 
з оперети, — «Різдвяна ніч», — що також отримала широкий резонанс у 
мистецько-театральних колах.

Низку важливих музичних постановок творів М. Старицького, М. Кро-
пивницького було здійснено провідними українськими трупами в 90-х pоках 
XIX ст. Прем’єра п’єси «Пісні в лицях, або Зальоти соцького Мусія» 
М. Кропивницького відбулася 16 січня 1890 pоку в Єлисаветграді. Як тоді 
часто практикувалося, автор п’єси став і першим її режисером. У той час 
трупа мала хороші співацькі сили: М. Азовська, М. Глоба, Д. Шевченко-
Гамалій, Дяков, Ліницький. «Циганку Азу» трупа М. Садовського поставила 
1892 року в музичному опрацюванні М. Васильєва. 26 травня 1896 pоку в 
Харкові вперше побачила світло рампи «фантастична комедія» М. Кропив-
ницького «Вій». Обидва твори, хоча й були різні за змістом, жанром та сти-
льовим забарвленням, утверджували музичне спрямування українського 
театру, його орієнтацію на тісне поєднання драматичних і музичних засобів 
виразності.

Важливою подією в українському театральному житті стала постановка 
опери «Катерина» М. Аркаса — уведення до репертуару театра цілісного (без 
розмовних діалогів) музичного спектаклю знаменувало істотне піднесення 
музично-виконавського рівня українських артистичних колективів. Упер-
ше фрагменти з «Катерини» М. Аркаса прозвучали у виконанні симфоніч-
ного оркестру Миколаївського відділення РМТ під керуванням диригента 
Л. Щедріна. Рецензент газети «Южанин» 25 березня 1897 pоку писав, що 
найкращими з-поміж музичних номерів варто визнати увертюру й антракт 
до третьої дії; у них багато безпосереднього й щирого почуття та благород-
ної звучності. Найефектнішим за звучанням уривком виявився «Козачок», 
повторений на вимогу публіки. Постановку «Катерини» (в оркеструванні 
Ф. Воячека) підготувала трупа М. Кропивницького. Прем’єра відбулася в 
Москві 12 лютого 1899 року. Катерину виконувала О. Ратмирова, Андрія — 
М. Глоба, Батька — М. Кропивницький, Матір — Д. Шевченко-Гамалій, Іва-
на — В. Розсудов-Кулябко. У спектаклі брали участь також артисти-співаки 
Онищенко, Озерова, Гончарова, Вукотич, Глібов та ін. Режисерську поста-
новку здійснив М. Кропивницький, диригував М. Васильєв. У Москві оперу 
ставили кілька разів. «Великому успіхові “Катерини”, безсумнівно, багато 
допомогли ретельна постановка й відмінне виконання більшості партій. Най-
краще було виконано партію Катерини пані Ратмировою», — писав рецензент 
газети «Московские ведомости» 23 лютого 1899 pоку. Спектакль дбайливо 
і з видумкою оформив художник-декоратор Н. Денисов; постановку було 
насичено численними сценічно-ефектними епізодами. Особливо блиску-
че балетмейстер X. Ніжинський поставив хореографічні номери в першій 

41 Тобілевич С. В. Мої стежки і зустрічі. — С. 120.
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дії опери. Того самого року трупа 
М. Кропивницького показала «Кате-
рину» в Мінську (березень), Вільню-
сі (квітень), Києві (червень). 

Таким чином, у зеніті своєї діяль-
ності в 1880—1890-х роках україн-
ський театр корифеїв, його провідні 
трупи під керівництвом М. Стариць-
кого, М. Кропивницького, М. Садов-
ського та П. Саксаганського були тією 
базою, що забезпечувала динамічне 
сценічне життя музичним творам 
українських авторів. Тут остаточно 
сформувався й утвердився харак-
терний для української національної 
культури тип драматичного спекта-
клю, щедро насиченого музичними й 
танцювальними номерами, побачили 
світло рампи перші українські твори 
оперного жанру. Здійснюючи чис-
ленні гастрольні поїздки в Росію, Бі-
лорусію, Польщу, Грузію, театральні 
трупи широко популяризували укра-
їнську музику за межами України.

*  *  *
Поряд із провідними артистич-

ними колективами, очолюваними 
корифеями українського театру, у 
другій половині XIX ст. в Україні 

діяла значна кількість мандрівних і напівпостійних труп. Вони гастролюва-
ли по містах і містечках України, часто об’єднувалися лише на сезон. Часом 
склад цих колективів, нерідко організованих на сімейних засадах, не переви-
щував п’ятеро-шестеро осіб. Особливо популярними були такі трупи впро-
довж 1860—1870-х pоків.

Численніші трупи організовувалися на засадах приватної антрепризи. 
Усі ці артистичні об’єднання — і більші, і менші — мали музично-драматичну 
спрямованість, оскільки основою їхнього репертуару були водевілі й оперети. 
Типовою оперетковою трупою був, наприклад, Народний театр графів Мар-
кових і Чернишова, що діяв у 1870-х роках в Одесі. У переліку його спектаклів 
переважали західноєвропейські оперети й російські водевілі; іноді ставилися й 
українські п’єси споріднених жанрів (наприклад, «Сватання на Гончарівці»). 
У 1872—1873 pоках y Харкові виступала трупа Б. Александрова-Колюпанова, 
при якій було організовано хор зі студентів університету й ветеринарного 
інституту. 1876 pоку в Катеринославі очолював музично-драматичний теа-
тральний колектив, що виставляв переважно оперети, антрепренер Д. Ізотов, 
у 1876—1877 роках у Сімферополі — Л. Яковлев. Велика опереткова трупа 

Афіша московської вистави опери 
«Катерина» М. Аркаса 
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антрепренера С. Новикова давала спектаклі в Полтаві в 1880—1882 pоках. 
Вона мала хор, оркестр і навіть невеликий балетний ансамбль.

Після виходу циркуляра 1881 року поширились українські трупи, що 
в комплектуванні складу виконавців і репертуарній практиці намагалися 
рівнятися на провідні колективи Театру корифеїв. Так, на засвоєння укра-
їнського музично-драматичного репертуару спрямував свою діяльність 
Г. Ашкаренко — директор театрального колективу, що переважно виступав у 
Кременчуці. Сезон 1881—1882 років було відкрито «Наталкою Полтавкою». 
Пізніше на сцені його театру йшли такі п’єси з музикою, як «Назар Стодоля», 
«Гайдамака Гаркуша», «Сватання на Гончарівці», а також численні твори по-
дібного зразка самого Г. Ашкаренка.

Більшість другорядних українських труп через фінансові труднощі й кон-
курентну боротьбу використовували музику й танці — вставні пісні, гопаки й 
козачки розважального характеру — як легкий та апробований спосіб прива-
бити публіку. Нахилом до шаржування, гіпертрофованого етнографізму від-
значалися, зокрема, постановки трупи Л. Лучицького, заснованої 1882 року. 
Незважаючи на це, колектив прославився гарним хором, яким деякий час ке-
рував кваліфікований диригент В. Нікітін.

Деякі з-поміж другорядних мандрівних труп розросталися до вели-
ких музично-драматичних колективів. Трупа П. Мирова-Бедюха (засно-
вана 1888 pоку) y 1895 році нараховувала сімдесят осіб; із них — сорок 
хористів. У трупі були також гарні співаки-солісти — О. Ольгіна (сопрано), 
К. Ванченко-Писанецький (низький баритон).

Численними були музичні вистави в репертуарі Товариства малоросійських 
артистів, заснованого 1894 року й очолюваного О. Сусловим та О. Суходоль-
ським. Трупа складалася з п’ятдесяти артистів і хористів, серед яких — З. За-
рницька (виконавиця сопранових партій), Н. Чарновська, Ю. Росіна, А. Арци-
мович, Г. Внуковський (два останні — тенори). Музичний репертуар трупи був 
досить різноманітним, охоплював численні музичні п’єси, щоправда, не завжди 
вищого ґатунку. Так, з метою здешевлення постановки О. Суслов виставляв 
«Утоплену» в спрощеному вигляді — у переробленні О. Шатковського, і не з 
музикою М. Лисенка, а з довільними вставними музичними номерами. Про-
те загалом спрямування трупи на засвоєння складнішого музичного реперту-
ару намітилося досить виразно. 1899 року відразу після М. Кропивницького 
О. Суслов здійснив постановку опери М. Аркаса «Катерина».

Активну діяльність на музично-театральній ниві тривалий час розгортала 
трупа, очолювана Г. Деркачем, який ще в 1870-х pоках був антрепренером, 
а 1882 року знову організував театральний колектив. Діяльність Г. Деркача 
мала комерційний характер, тому й вистави його трупи характеризувалися 
посереднім художнім рівнем. Проте до їхнього музичного оформлення керів-
ник ставився з належною увагою. Артистичний склад колективу налічував 
60—70 осіб, з яких більшість становили хористи. Трупа мала також оркестр 
і балет. Театр Г. Деркача здійснював тривалі далекі гастрольні поїздки. Так, 
у 1890-х pоках він виступав у Поволжі, Середній Азії, Закавказзі. Чільне 
місце в його репертуарі посідали українські народні оперети й водевілі. Під 
час гастролей склад хористів-співаків часто поповнювався. У 1890 pоці, коли 
трупа перебувала в Самарі, до неї на деякий час приєднався молодий Ф. Ша-
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ляпін, який виступав у хорі, виконував невеликі ролі, навіть грав Петра в 
«Наталці Полтавці». У спогадах він писав, що невдовзі «зовсім вільно гово-
рив і співав українською»42.

1894 року трупа Г. Деркача вирушила з гастрольними виступами до Пари-
жа. В її репертуарі були дві п’єси — «Наталка Полтавка» та «Назар Стодоля» з 
«Вечорницями» П. Ніщинського. Артистичний колектив репрезентували ви-
датні співаки: З. Зарницька, Ю. Шостаківська, Г. Петраківська, Д. Гайдамака, 
М. Глоба, С. Глазуненко, О. Суходольський, О. Шатковський. Хором керував 
О. Домерщиков, оркестр очолював Штейнман. Готуючись до цієї поїздки, ке-
рівництво трупи намагалося розширити музичну палітру постановок. Так, у 
«Наталку Полтавку» було введено додаткові хорові номери та балетні епізо-
ди, що посилювали її сценічну ефектність, перетворювали на пишний, свят-
ковий спектакль. Вистави «Наталка Полтавка» й «Назар Стодоля» пройшли 
в Парижі з неабияким успіхом, отримали схвальні відгуки критики. 

Протягом останнього десятиріччя XIX ст. діяльність малих і великих 
мандрівних театрів в Україні набула широкого розмаху. Варто зазначити, що 
в середині 1890-х pоків діяло одночасно від двадцяти п’яти до вісімдесяти 
музично-драматичних труп. Звичайно, не всі з-поміж них утверджували високе 
мистецтво. Спрямовані передусім на заробітчанство, ці трупи були сприятли-
вим підґрунтям для розквіту так званої малоросійщини, «горілчано-гопакового» 
репертуару, гіпертрофованого захоплення етнографізмом. Водночас не можна 
не відмітити того позитивного, що дало для українського мистецтва масове 
поширення театральних колективів із чітким музично-драматичним виконав-
ським спрямуванням. Вони сприяли популяризації національної театральної 
музики, виховували вітчизняні кадри співаків-виконавців.

*  *  *
Театральне життя Західної України XIX ст., особливо таких міст, як 

Львів, Станіславів, Чернівці, Броди, було досить насиченим. Тут діяли дер-
жавні німецький і польський театри. Однак ці колективи не могли задо-
вольнити культурних потреб місцевого українського населення, яке воліло 
мати власне, близьке й зрозуміле драматичне мистецтво. Проблема ство-
рення українського театру ставала дедалі актуальнішою. Конкретні заходи 
з організації української театральної трупи почалися від часу заснування 
товариства «Руська бесіда» (1862). У третьому параграфі його статуту за-
значалося, що серед культурних розваг, якими Товариство має забезпечити 
своїх членів, — музичні, декламаторські й театральні ігри, забави з танцями 
тощо. Однак діяльність «Руської бесіди» значно переросла намічені в ста-
туті досить вузькі межі товарисько-клубних заходів. Насамперед це стосу-
валося музично-театральної справи. Уже на першому засіданні керівництва 
«Руської бесіди» один з її членів — Ю. Лаврівський — порушив питання про 
організацію постійного українського театру. Отже, розвивати театральне 
мистецтво було задумано з розмахом, на міцних професіональних засадах. 
Проте австрійський уряд не погодився на відкриття постійного українського 
театру у Львові і дозволив лише десять вистав на рік, до того ж за умови, що 

42 Шаляпин Ф. Страницы из моей жизни. — К., 1958. — С. 126.
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частина збору йтиме на фінансовий рахунок німецької трупи. Відкриття укра-
їнського театру відбулось у Львові 28 березня 1864 pоку в залі Народного 
дому. Уже з першого спектаклю чітко окреслилися музично-драматичне 
спрямування трупи та її орієнтація на літературно-мистецькі досягнення 
Наддніпрянської України. Першу постановку — драматичну переробку 
«Марусі» Г. Квітки-Основ’яненка — було насичено численними пісенними 
номерами. Їх склав, як зазначалося в програмі, директор Волинського 
дворянського театру В. Квятковський. Перед виставою військовий оркестр 
під керуванням К. Ляйбольда виконав одну із «Симфоній» М. Вербицького. 
В антрактах прозвучала увертюра з опери «Галька» С. Монюшка, коломийки 
Ф. Тимольського та арія з опери Дж. Верді «Атілла».

Очолити театр запросили О. Бачинського з дружиною Т. Бачинською — 
відомих акторів, які виступали деякий час у Вільнюсі, а згодом — у Житомирі. 
На посаді директора О. Бачинський був зобов’язаний дбати про підвищення 
фахової кваліфікації артистів, у тому числі музичної. В одному з параграфів 
«Уставу театру руського в Львові» (1864) зазначено, що директор повинен 
організувати систематичне проведення «музикально-півчих вправ»43. О. Ба-
чинський привіз із Житомира низку п’єс українських авторів і ноти до них. 
Серед творів, поставлених на сцені протягом першого року існування театру, 
чільне місце посіли такі народні опери, оперети й водевілі, як «Наталка Пол-
тавка» й «Москаль-чарівник» І. Котляревського, «Сватання на Гончарівці» 
Г. Квітки-Основ’яненка, «Покійний Опанас» А. Янковського, «Бувальщина» 
А. Вельсовського, «Один подарував, другий утішив» А. Ващенка-Захарченка, 
«Кум-мірошник, або Сатана в бочці» В. Дмитренка та ін. Для української сце-
ни спеціально було здійснено переробки польських мелодрам («Верховин-
ці» Ю. Коженьовського), французьких та німецьких водевілів («Адам і Єва», 
«Козак і охотник»). У репертуарі театру були й популярні в той час оперети 
Ж. Оффенбаха, Ф. Зуппе, навіть опера Ґ. Доніцетті «Донька полку».

Проте бракувало творів, які відображали б місцеві проблеми. Крім того, 
музичне оформлення п’єс, над яким працювали переважно нефахівці — згада-
ний В. Квятковський, артист Кам’янець-Подільського театру А. Янковський, 
диригент хору В. Смацяжинський і навіть сам О. Бачинський, — було над-
то недосконалим. Керівництво «Руської бесіди» звернулося до галицьких 
 письменників і композиторів із проханням надати свої твори в розпоряджен-
ня театру. Першим на цей заклик відгукнувся М. Вербицький. Він надіслав до 
Львова свої народні оперети, створені ще 1849 pоку, a також кілька симфонічних 
увертюр. 1864 року «Руська бесіда» оголосила конкурс на найкращий 
сценічний твір. Першу премію одержала драма І. Гушалевича «Підгіряни» з 
музикою М. Вербицького. Завдяки пісням і хорам М. Вербицького твір мав 
неабиякий успіх серед глядачів — упродовж шести років (1864—1870) його 
було показано понад сімдесят разів. Театр згуртував навколо себе найкращі 
музичні сили Галичини. Активно співпрацювали з трупою з перших років її 
існування західноукраїнські композитори М. Вербицький та І. Лаврівський. 
Перший із них написав музику більш ніж до двадцяти творів. Другий 
найпродуктивніше працював для театру протягом 1864—1866 pоків.

43 ЦДІАЛ, ф. 514, оп. 1.
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Завдяки функціонуванню театру значно пожвавилося культурне життя 
Галичини. З його сцени лунала народна мова, спектаклі приваблювали 
колоритною, яскравою національною музикою. Неабиякий успіх українських 
вистав спонукав навіть польські трупи ввести до свого репертуару «касові» 
українські п’єси. Так, у травні 1864 року львівський польський театр поста-
вив «чарівну оперу» «Українка» (українською мовою). Українські твори ви-
конували й польські мандрівні трупи в Станіславові й Коломиї.

Подальший розвиток західноукраїнського театру відбувався у значно 
складніших умовах. 1866 року австрійський сейм відмовив трупі товариства 
«Руська бесіда» в субсидіях. Москвофільські тенденції, що охопили певні вер-
стви інтелігенції, у тому числі деяких керівників «Руської бесіди», негативно 
вплинули на репертуарну політику трупи. На сцену почали проникати п’єси 
сумнівного художнього рівня, написані мертвим «язичієм», наприклад воде-
віль «Голоден і влюблен» або історична драма «Роксоляна» Г. Якимовича, що 
відштовхувало глядачів і гасило їхній інтерес до театру. Не сприяли творчій 
атмосфері й незгоди між О. Бачинським і артистичним колективом. Усе це 
призвело до повного банкрутства театру, і 1867 року О. Бачинський змушений 
був розпустити трупу. Лише 1869 року вона відновила свою діяльність. Посаду 
директора обійняв А. Моленцький — колишній актор театру О. Бачинського. 
Театр і на цьому етапі зберіг свою музично-драматичну специфіку. Такі 
актори, як подружжя А. й О. Моленцьких, Т. Романович, Т. Гембицький, 
О. Концевич та інші мали непогані голоси й були здатні виконувати співочі 
ролі. Крім історичних драм і трагедій, панівним жанром на сцені театру став 
водевіль. Часом ці п’єси переробляли з російської мови. Насичуючи програми 
вистав музичними творами, театр і надалі підтримував зв’язки з місцевими 
композиторами, стимулював їхню вокальну й оркестрову творчість (наприклад, 
водевілі «Сузанна» і «Параня» П. Бажанського було інструментовано для 
великого симфонічного оркестру). Але музика ані М. Вербицького, ані 
П. Бажанського, написана в ті роки до водевілів і оперет (переважно банального 
салонного змісту), не належить до найкращих зразків їхньої творчості.

1873 року трупа під проводом А. Моленцького розпалася. У 1874 році її 
керівництво перейняла Т. Романович. У складі нової трупи, що налічувала по-
над сорок акторів, були по-справжньому талановиті співаки, як-от: К. Лясков-
ський — володар добре поставленого оперного баритона, який часто виконував 
під час антрактів складні оперні арії; М. Романович — сопрано — особливо ви-
різнялася в ролях сільських дівчат; А. Людкевич — тенор. У репертуарі театру 
була 71 п’єса, з них — 38 музичних (оперети, водевілі). Як і в попередні роки, не 
бракувало низькопробних розважальних творів — переробок німецьких, фран-
цузьких чи російських фарсів. Позитивним у діяльності трупи було прагнення 
поповнити репертуар українськими музично-драматичними творами. Серед 
спектаклів знову чільне місце посіли українські народні оперети та драми — 
«Наталка Полтавка», «Сватання на Гончарівці», «Підгіряни». Репертуар по-
ступово збагачували нові музичні твори місцевих авторів. Так, 10 (22) серпня 
1876 року відбулася прем’єра мелодрами зі співами й танцями «От напасти не 
пропасти, или Капрал Тимко» І. Мидловського з музикою В. Матюка. 4 груд-
ня 1879 року у Львові вперше було показано на сцені народну мелодраму І. Гу-
шалевича «Сільські пленіпотенти» з музикою М. Вербицького — другий після 
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«Підгірян» найвидатніший театральний твір композитора. Дедалі частіше ви-
ставляли також народні мелодрами й оперети С. Воробкевича, які завдяки до-
хідливій і мелодичній музиці викликали симпатії глядачів.

Керівництво трупи й театральний комітет «Руської бесіди» продовжува-
ли боротися за піднесення художнього (у тому числі музичного) рівня ви-
став, орієнтуючись значною мірою на досягнення театру Наддніпрянщини. 
1875 року в Галичину для виступів на сцені Народного театру та режисер-
ської праці над його музично-драматичним репертуаром було запрошено 
М. Кропивпицького. «Труднощі у виконанні партій співних змусили п. Ро-
манович спровадити з України п. Кропивницького, которий яко рутинований 
артист і композитор піднявся виучити трупу нових оперет, а крім того, взявся 
за музикальне образовання акторів», — зазначено у звіті комітету «Руської 
бесіди» за 1875 рік44. Згадуючи своє перебування в Галичині, артист зали-
шив яскравий опис непринадних стосунків і жалюгідних матеріальних умов, 
у яких працювала трупа Т. Романович. «Костюми убогі, — писав він, — де-
корації неподібні, оркестр із шістьох музик, хор з чотирьох дівчат і п’ятьох 
хлопців. [...] В Тернополі і Чернівцях були путящі театральні зали, що ж до 
таких міст, як Кіцмань, Дорогобуж, Снятин, Заліщики і інші, то там робились 
вистави в станях. [...] Перегородять половину стані, начеплять декорації, по-
сиплють пісочком. [...] З одного боку за загородкою коні іржуть, а з другого 
артисти співають. [...] Либонь у Снятині й оркестру не було, і в антрактах 
якийсь місцевий аматор грав на скрипці, здебільшого все вальси, а я пригра-
вав йому на фісгармонії»45. Не залишив гарного враження в пам’яті М. Кро-
пивницького також музичний репертуар театру. «Із всього тамтешнього ре-
пертуару, — зазначав він, — я дивився з задоволенням тільки “Підгоряни”46. 
Бачив твори С. Воробкевича “Гнат Приблуда” (сентиментальна водиця на 
5 дій), “Румпель Майор”, цілком підробка під німецьку оперетку. [...] Потім 
бачив “Гальку”, а далі якісь такі неможливі твори, як “Фальшієри банкноти” 
і щось цьому подібне»47.

1881 року на деякий час на чолі Народного театру «Руської бесіди» знову 
став О. Бачинський. Цей період ознаменувався важливою для всього західно-
українського музичного життя подією — у Львові 16 жовтня 1881 року відбула-
ся прем’єра опери С. Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм». Цей твір 
значно перевищував художній рівень звичайних музичних постановок трупи. 
Адже спів і музика в ньому відіграють значну смислову й драматургічну роль, 
вони є найважливішим компонентом розгортання дії. Патріотична ідея опери, 
її яскравий національний колорит внесли свіжий струмінь у мистецьке жит-
тя Галичини. Щоправда, убогі виконавські можливості театру змусили дещо 
звузити музичну сферу спектаклю — оркестровий супровід було зведено до 
секстету. Однак виконавці головних партій — Михайловський, Стечинський, 
Гембицька, Бачинська — загалом упоралися зі своїм завданням.

44 ЦДІАЛ, ф. 514, оп. 1, од. зб. 6.
45 Кропивницький М. За тридцять п’ять літ // Кропивницький М. Твори: У 6 т. — 

Т. 6. — С. 111—114.
46 Згодом М. Кропивницький включив «Підгірян» до репертуару своєї трупи, зо-

крема, з успіхом виставляв їх у Варшаві 1882 року.
47 Кропивницький М. Л. Збірник статей, спогадів і матеріалів. — К., 1955. — С. 71.
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Важливе значення мала також здійснена 1881 року постановка «Чорно-
морців» М. Лисенка (в інструментуванні В. Матюка). «Запорожець за Ду-
наєм» та «Чорноморці» протягом тривалого часу не сходили зі сцени На-
родного театру, посідаючи чільне місце в його репертуарі. З-поміж музичних 
постановок, здійснених О. Бачинським 1881 pоку, варто відзначити мелодра-
му С. Воробкевича «Сокільська дебра», що характеризувалася розгорненою 
музичною драматургією та використанням місцевого фольклору. Від 1 січ-
ня 1882 року керівництво театром перейшло до рук досвідчених артистів — 
І. Гриневецького та І. Біберовича. Особливо багато зробив для піднесення 
художнього рівня театру І. Гриневецький — талановитий режисер, митець, 
наділений артистичним смаком і чуттям сценічної правди.

У програмах театру дедалі частіше спостерігалася диференціація суто дра-
матичних і музичних жанрів. Серед музичних спектаклів чільне місце посіли 
класичні французька й віденська оперети. На сцені театру в 1885—1887 pоках 
ішли популярні в той час твори, а саме: «Корневільські дзвони» Р. Планкета, 
«Зелений острів» Ш. Лекока, «Весела війна» і «Циганський барон» Й. Штра-
уса, «Гаспароне» К. Мілеккера, «Синьобородий» Ж. Оффенбаха та ін. Згідно 
з вимогами жанру формувалося й сценічне амплуа співаків — серед них були 
обдаровані виконавці ролей опереткових героїнь і субреток (К. Клішевська48, 
М. Романович, М. Фіцнерівна, А. Осиповичева), героїв-амантів і комедійних 
типів (І. Гриневецький, К. Плошевський, О. Концевич).

За своєю музичною драматургією, характером музичних образів близь-
кими до оперети були й музичні твори місцевих авторів, широко пропаговані на 
театральній сцені. Серед них домінуюча роль належала п’єсам С. Воробкевича 
«Пані молода з Боснії», «Янош Іштенгази», «Каспар Румпельмаєр», «Микола 
Довбущук». 12 червня 1883 pоку в Стрию відбулася прем’єра одного з кращих 
творів П. Бажанського — п’єси «Олеся». Водночас продовжувалося засвоєння 
репертуару наддніпрянського театру — було поставлено «Марусю», «Наталку 
Полтавку», 1887 року вперше в Галичині виконано «Вечорниці» П. Ніщинського, 
які часто поєднували в одному спектаклі із «Запорожцем за Дунаєм». До 
музичного репертуару можна віднести також постановки таких характерних 
пісенно-розмовних творів, як «Невольник» M. Кропивницького (1887), «Ніч 
під Івана Купала» М. Старицького (1888), «Пилип музика» М. Янчука (1891).

Панівна роль оперети (насамперед віденської) у програмах театру, без-
перечно, була певною даниною тогочасним смакам. Однак не можна не по-
мітити, що класична оперета визначала підвищення професійного музич-
ного рівня трупи, розширення його музично-виконавських можливостей. 
У статті «Руський народний театр і конечність його реформи» активний 
член артистичного комітету «Руської бесіди» Є. Олесницький писав: «Гри-
невецький звернув особливу увагу на музичну сторону репертуару і розпо-
чинаючи від модної тоді оперети ішов до опери»49. Здійснити свої наміри — 
підняти трупу до такого музичного рівня, щоб їй під силу стало виконання 

48 К. Клішевська згодом перейшла до польської Львівської оперети, деякий час 
була примадонною і мала неабияких успіх.

49 Олесницький Є. Руський народний театр і конечність його реформи // Діло. — 
1900. — 12 травня.
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опер, — І. Гриневецький не встиг: його не стало 1889 року. З його планів 
доведеними до кінця були лише деякі, у тому числі постановка «Різдвяної 
ночі» М. Лисенка. Працю над цією оперою трупа почала 1887 pоку, а 1888 
на сцені було виконано її першу дію. Однак прем’єра твору відбулася тіль-
ки 4 січня 1890 року. «Різдвяну ніч» М. Лисенка — один із найскладніших 
зразків музично-драматичного жанру, що з’явився на західноукраїнській 
сцені, — було поставлено на досить високому художньому рівні. Оксану спі-
вала К. Клішевська, Вакулу — М. Ольшанський, Чуба — С. Курбас-Янович, 
Дяка — А. Стечинський, Солоху — А. Осиповичева, Пацюка — запрошений 
з польської опери бас Л. Борковський. Спектакль високо оцінила преса. 
Схвально висловився про нього І. Франко. «З признанням слід підкреслити, 
що... саме три найголовніші партії (партія Оксани, Пацюка і хору) були від-
творені якщо вже не знаменито (на те скромні сили трупи не пред’являють 
претензій), то на всякий спосіб добре, так, що могли задовольнити навіть 
знав ців», — писав він у замітках з театрального життя50.

Проте подальший процес засвоєння оперного жанру відбувався досить 
мляво. На 1890 рік репертуар складався з десяти драм, дев’яти опереток, мело-
драм і музичних комедій та лише двох опер — «Різдвяної ночі» й «Запорожця 
за Дунаєм». 1894 року репертуар театру після тривалої підготовки поповнила 
ще одна опера М. Лисенка — «Утоплена». Значною перешкодою в збагачен-
ні музичного репертуару була нечисленність трупи. 1892 pоку в Народному 
театрі налічувалося лише сорок осіб, у тому числі оркестранти, співаки, хору 
й технічний персонал. І надалі практикувалося залучення в більших міських 
центрах військових оркестрів. Диригентом на початку 1890-х pоків був чех 
Ф. Доліста, з 1896 — М. Коссак.

Упродовж 1890-х pоків y театрі чільне місце продовжувала посідати віден-
ська оперета. Крім тих творів, що ставилися раніше, у репертуарі з’явилися 
«Пташник із Тиролю» К. Целлера, «Мікадо» А. Саллівена, «Бідний Йонатан» 
К. Міллекера. Серед виконавців чоловічих ролей вирізнялися бас-баритон 
І. Рубчак, тенор І. Григорович, жіночих — К. Коссаківна (згодом — К. Рубчако-
ва), О. Бучманівна, М. Слободян. Почала свою сценічну кар’єру як примадон-
на оперети Ф. Кравчуківна-Лопатинська, яка згодом прославилась як чудова 
оперна співачка. Проте загалом Народний Театр «Руської бесіди» не мав таких 
видатних вокальних талантів, як театр корифеїв у Наддніпрянській Україні. 
Водночас саме з Галичини вийшли співаки світової слави — С. Крушельниць-
ка, О. Мишуга, Ю. Закржевський, М. Менцинський, О. Носалевич, І. Гуша-
левич та ін. Але в основному кар’єра цих прославлених зірок світової опери 
розгорталася поза межами Західної України — підмостки галицького театру не 
могли дати належного простору для розвитку їхніх могутніх талантів.

Діяльність Народного театру «Руської бесіди» в Західній Україні ви-
значала й спрямовувала мистецько-театральний рух, сприяла концентра-
ції музично-виконавських і творчих сил. Артистичні об’єднання аматорів, 
що спорадично виникали в той час, не залишили яскравого сліду в розви-
тку українського музичного мистецтва. Заслуговують на увагу лише деякі 
з-поміж них, що були найтісніше пов’язані з музикою. Наприклад, 1876 року 

50 Kurjer Lwowski. — 1890. — 18 grudnia.
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силами студентів-аматорів було по-
ставлено юнацьку драму І. Франка 
«Три князі на один престол» із му-
зичним оформленням В. Матюка. У 
рецензії на виставу, надрукованій у 
студентському журналі «Друг», за-
значалося, що «хор воїнів в 1-м дій-
стві (музика г. Матюка) представил-
ся хорошо»51.

Кілька музично-драматичних по-
становок здійснило Перше літе ра-
турно-драматичне товариство ім. Гри-
горія Квітки-Основ’яненка, засно ване 
1879 pоку в Коломиї. З музич них п’єс 
у 1880 році воно показало «Марусю» 
за повістю Г. Квітки-Основ’яненка, 
«Наталку Полтавку» І. Котлярев-
ського, «Сватання на вечорницях» 
А. Янковського та кілька версій фран-
цузьких і німецьких водевілів.

Поодинокі аматорські спекта-
клі музично-драматичного харак-
теру організувала впродовж 1870-х 

pоків студентська молодь Чернівців — було поставлено «Наталку Полтавку» 
І. Котляревського, «Покійник Опанас» А. Янковського, а також одну з ранніх 
оперет С. Воробкевича — «Ворожка».

Пропагувало музично-сценічне мистецтво засноване в березні 1884 року 
чернівецьке Перше русько-драматичне товариство. Його репертуар складався 
переважно з музичних п’єс наддніпрянських драматургів — «Наталки Полтав-
ки» І. Котляревського, «Бувальщини» А. Вельсовського, «Кума-мірошника, 
або Сатани в бочці» В. Дмитренка, «Покійника Опанаса» А. Янковського та 
інших, а також із багатьох оперет С. Воробкевича.

Сторінки літопису музично-драматичного театру демонструють його вагому 
роль у культурному житті України другої половини XIX ст. Він став важливою 
галуззю музичної культури, визначив одне з магістральних річищ її pозвитку. 
На сцені Театру корифеїв, у Народному театрі «Руської бесіди» знайшли своє 
сценічне життя й утвердження характерні для українського національного 
мистецтва жанри народної оперети, мелодрами, водевілю. Саме ці театри ста-
ли місцем постановки перших українських опер. Музично-драматичний театр 
слугував практичною школою виховання численних кадрів артистів-співаків, а 
також важливою формою музично-естетичного впливу на глядачів.

*  *  *
У 60—70-х pоках XIX ст. центр ваги театрального життя остаточно пере-

містився з магнатських поміщицьких садиб у великі міста, саме тут визрівали 

51 Друг. — 1876. — № 6. — С. 96.

Ф. Лопатинська
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й закріплювалися основні форми музично-театрального руху. Найважливі-
шими осередками театрального музичного мистецтва в Україні в другій по-
ловині XIX ст. стали Київ, Одеса, Харків, Львів. Розвиток оперної справи 
в Україні проходив у тісному взаємозв’язку й під впливом тих тенденцій, 
що визрівали на сценах Петербурга й Москви. Упродовж другої половини 
XIX ст. між оперними театрами України й Росії відбувався постійний обмін 
виконавськими кадрами, репертуаром. Від 1860-х pоків дедалі помітнішими 
ставали диференціація драматичного й музичного мистецтва, поділ труп на 
суто драматичні й оперні.

Основною формою організації оперних спектаклів була приватна антре-
приза. Оперне мистецтво репрезентували в той час переважно італійські ар-
тисти. Як і в попередніх десятиліттях, важливим центром розвитку італій-
ської опери була Одеса. Специфіка життя великого портового міста, значна 
кількість приїжджих особливо сприяли розвиткові цього виду мистецтва. 
У Києві протягом трьох сезонів (1863—1866) регулярно виступала й мала 
знач ний успіх італійська трупа, очолювана антрепренером Ф. Берґером. 
У Харкові справжнім «золотим віком» для італійської опери були 1864—
1871 роки, коли вона посіла чільне місце в культурному житті міста.

Італійські трупи, що виступали в Україні, були невеликими виконавськи-
ми колективами, у яких провідна роль належала не акторському ансамблю, 
а окремим вокалістам-виконавцям, котрі досконало володіли мистецтвом 
співу бельканто. Антрепренери, як правило, не тримали власного оркестру 
й хору, а організовували їх нашвидкуруч із місцевих музикантів. Репертуар 
італійських труп складався з 12—13 опер, насамперед італійських авторів — 
В. Белліні, Ґ. Доніцетті, Дж. Верді, Дж. Россіні. Часто виконувалися також такі 
популярні в той час твори, як «Роберт Диявол» Дж. Мейєрбера, «Жидівка» 
(«Дочка кардинала») Ж. Галеві. Варто зазначити, що кияни, харків’яни 
й одесити мали можливість ознайомитись із цими творами у відмінному 
виконанні — з італійськими трупами виступали в Україні знамениті співаки 
А. Патті, П. Лукка, Х. Нільсон, А. Мазіні, Е. Ніколіні, Е. Канцелярі та ін.

Середина 1860-х pоків — епоха розвитку італійської опери в Україні — 
водночас була останнім періодом її панівного становища. Саме тоді зароджу-
валася й набувала дедалі більшої ваги тенденція, спрямована на утвердження 
в театрі російського оперного мистецтва. Італійська опера поступово й не-
ухильно відходила на другий план. І в наступних десятиліттях (1870—1880-ті 
pоки) італійські трупи продовжували виступати на сценах українських міст, 
але вже не так систематично й без широкого громадського резонансу.

Основною рушійною силою розвитку оперного мистецтва в Україні 
стали російські колективи. Засноване в Києві 1863 року відділення РМТ, 
починаючи від 1866 року, дедалі активніше втручалося в музично-драматичну 
сферу, пропагувало творчість М. Глинки і, зрештою, порушувало питання про 
організацію в Києві постійної російської опери. Налагодити справу доручено 
було антрепренеру Ф. Берґеру, який законтрактував у Петербурзі дванад-
цять співаків і згуртував виконавську трупу. Хор київської опери нарахову-
вав у той час дванадцять осіб. Відразу заявили про себе й провідні солісти — 
співачки О. Сантагано-Горчакова, В. Фабіан-Біанкі, бас О. Ляров. Відкриття 
російського оперного театру відбулося 27 жовтня (8 листопада) 1867 року 
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постановкою «Аскольдової могили» О. Верстовського — твором, що своїм 
змістом торкався легендарної історії стародавнього Києва. Наступними 
прем’єрами сезону стали «Іван Сусанін» («Життя за царя») М. Глинки та 
«Русалка» О. Даргомижського. Таким чином, одразу було визначено чітке 
спрямування театрального репертуару на пропаганду здобутків російської 
національної оперної школи, що репрезентувала новий стильовий напрям 
в історії світового оперного мистецтва. Антреприза Ф. Берґера тривала сім 
років. Спектаклі театру охоплювали класичні зразки західноєвропейського 
репертуару й твори російських композиторів. Важливими подіями музично-
го життя Києва того часу стали постановки «Руслана і Людмили» М. Глинки 
й опер О. Сєрова «Рогнеда» та «Юдіф».

Організація російської оперної трупи перетворила Київ на видатний центр 
оперного мистецтва, третє в Російській імперії місто з постійним музичним 
театром. Київська опера стала своєрідною сподвижницею імператорських те-
атрів Петербурга й Москви. Це відобразилось і в утвердженні аналогічного 
репертуару, і в обміні виконавськими силами, що тривав упродовж другої 
половини XIX ст. Столичні співаки безперервно поповнювали кадри київ-
ської трупи, у той час артисти, які дебютували на київській сцені, наприклад 
тенор О. Додонов, прославлений бас Ф. Стравинський чи майбутній учитель 
Ф. Шаляпіна тенор Д. Усатов, нерідко продовжували свою кар’єру в Петер-
бурзі й Москві.

Закріплення російської опери в Києві мало вирішальний вплив на розвиток 
театрального життя інших міст України, насамперед Харкова й Одеси. Навесні 
1868 року антрепренер харківського театру М. Дюков запросив із Києва трупу 
Ф. Берґера, яка дала в Харкові 39 вистав. Це перше ознайомлення харків’ян із 
російською оперою привело спочатку до спорадичних, а з 1874 року до більш 
систематичних спектаклів російського оперного театру. Піднесенню художньо-
го рівня вистав у 1870-х pоках сприяла діяльність нового антрепренера — відо-
мого співака-тенора О. Раппорта. Харківський оперний колектив у той час був 
цілісним, злагодженим ансамблем. Гарну славу мав оркестр опери, що складав-
ся переважно з колишніх музикантів-кріпаків та італійців із трупи Ґ. Гарсії, яких 
привіз В. Дюков із Константинополя. В Одесі утвердження російської опери 
значно загальмувалося внаслідок пожежі 1873 pоку в головному театральному 
приміщенні. Хоч оперні спектаклі — італійські й російські — продовжували ви-
ставляти в інших будинках, але тільки з відкриттям 1887 року нового театру 
оперне життя міста налагодилося. Отже, з другої половини 70-х pоків XIX ст. 
російська опера стала в Україні невід’ємною частиною музичного життя.

Подальший розвиток оперного театру в Україні (кінець 1870-х —1880-ті 
pоки) був нерівномірним, позначався раптовими злетами й спадами. Зна-
чною мірою на це впливала система приватних антреприз — художній рівень 
спектаклів залежав від естетичних смаків, організаторських здібностей і ко-
мерційних розрахунків антрепренера.

У Київській опері помітний слід залишила антреприза Й. Сєтова — ві-
домого співака й режисера, який 1874 року обійняв керівну посаду в театрі. 
У той час на українських сценах виступали такі знамениті співачки, як Е. Пав-
ловська — лірико-драматичне сопрано, Є. Кадміна — мецо-сопрано, О. Кру-
тикова — мецо-сопрано, А. Барцал — тенор. Недовго пробув у трупі Й. Сєтова 
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прославлений український тенор Ю. Закржевський. Провідні басові партії 
постійно і з успіхом виконував О. Ляров (особливо вирізнявся в ролі Івана 
Сусаніна). П. Чайковський, який слухав цього співака 1874 pоку, писав, що 
його «густий, могутній басовий орган,... подібного до якого в Росії немає»52. 

Вельми цінним у діяльності київської (а також харківської та одеської) 
опери 1870—1880-х pоків була постійна орієнтація на досягнення російської 
композиторської школи. Тут охоче ставили всі новинки російської оперної 
літератури. Тісні творчі взаємини склалися, зокрема, між київським театром і 
П. Чайковським. 9 грудня 1874 pоку на київській сцені було здійснено першу 
постановку його опери «Опричник» (прем’єра відбулася того самого року в 
Петербурзі). Виконавський колектив справив гарне враження на композитора. 
У замітках, які опублікувала газета «Русские ведомости», він навіть протиста-
вив Київську оперу «в справжньому розумінні цього слова» Московській, де 
ще домінували консервативні форми «італійнщини». «Персонал п. Сєтова, — 
писав П. Чайковський, — дуже багатий. У жіночому персоналі найбільшу 
увагу привертають співачки: пп. Ільїна, Массіні, Люценко, Пускова, Махіна, 
у чоловічому — пп. Орлов, відсутність якого так важко дається петербурзькій 
опері, Стравинський, Ляров, Соколов, Андрієвський. [...] Оркестром 
керує один із кращих учнів, випущених Петербурзькою консерваторією 
за часів Ант. Рубінштейна, п. Альтані53. Окрім того, п. Сєтов має у своєму 
розпорядженні прекрасно організований хор, гарну балетну трупу, кілька 
декораторів, словом, усе, що необхідне для оперної сцени»54. На думку П. Чай-
ковського, найслабшими ланками виконавського апарату Київської опери 
були оркестр і декоративна частина. Натомість високої похвали заслуговував 
хор. «У “Гальці”... я особливо оцінив хор, який стараннями капельмейстера 
п. Альтані та його помічника п. Геккеля доведений до найвищого рівня 
досконалості. У Москві такого хору ніколи не чули»55.

Важливими віхами розвитку оперного мистецтва в Україні стали по-
становки видатних творів світової музики. Так, пам’ятним був день 11 січ-
ня 1877 pоку, коли Київ уперше побачив «Аїду» Дж. Верді. Але на початку 
1880-х pоків Й. Сєтов посилену увагу почав приділяти опереті, й оперне 
життя в Києві дещо занепало.

Від 1884 pоку антрепризу Київського оперного театру «перейняв» 
М. Савін. Його вимогливість щодо рівня постановок не була особливо ви -
сокою. Однак у той час у складі київської оперної трупи були блискучі 
виконавські сили. Серед них насамперед варто назвати І. Тартакова — 
володаря чудового лірико-драматичного баритона, який протягом десяти 
років (1884—1894) мав незмінний успіх серед київської публіки. 1894 року 
І. Тартаков перейшов до Маріїнського театру.

Багато корисного для піднесення музичної культури в Україні робили 
іноземці-диригенти, а саме: як раніше згадуваний І. Альтані, чех Й. Прибик56, 

52 Русские ведомости. — 1874. — № 271.
53 І. Альтані працював диригентом і хормейстером Київської опери з 1867 pоку.
54 Русские ведомости. — 1874. — № 271.
55 Чайковский П. И. Полное собрание сочинений. — М., 1953. — Т. 2. — С. 219, 220.
56 За часів радянської влади Й. Прибика було удостоєно звання народного артис-

та УРСР.
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який у 1880-х pоках розгорнув активну діяльність в оперних театрах Києва й 
Харкова.

У період антрепризи М. Савіна продовжувала розвиватися тенденція, 
спрямована на ознайомлення киян із видатними досягненнями тогочасного 
світового, насамперед російського, оперного мистецтва. 11 жовтня 1884 року 
в Києві вперше було поставлено «Євгенія Онєгіна» П. Чайковського, 29 
грудня 1885 — «Майську ніч» М. Римського-Корсакова, 23 січня 1885 — 
«Кармен» Ж. Бізе. У програмах театру за 1885 рік значилися й менш відомі 
твори, наприклад, так звана духовна опера «Маккавеї» Ант. Рубінштейна.

Однак другу половину 80-х pоків XIX ст. не можна вважати періодом 
розквіту Київської опери. «Публіка не ходила в театр, преса скаржилася 
на незадовільний стан сцени. Доля цієї антрепризи довела, що оперний 
театр не може процвітати за однієї лише умови — наявності гарних вико-
навців окремих партій», — писав постійний рецензент, оглядач київського 
театру В. Чечотт57.

У сезоні 1889—1890 років керування театром взяло на себе організоване 
І. Прянишниковим перше в Росії об’єднання оперних артистів — Київське 
оперне товариство. Відразу значно підвищився художній рівень колективу, 
зокрема оркестру (його чисельність зросла до п’ятдесяти осіб). Усе це до-
зволило помітно збагатити репертуар театру, поповнити його оперними тво-
рами, що прокладали нові шляхи в розвитку музичного мистецтва. Знамен-
ною подією стала постановка «Пікової дами» П. Чайковського. Її київська 
прем’єра відбулася 19 (31) грудня 1890 pоку, лише на 12 днів пізніше, ніж 
перша вистава в Петербурзі. Виставлено оперу було скромно, без пишного 
оформлення, але з музичного боку вона прозвучала дуже добре, насамперед 
завдяки відмінній інтерпретації партитури, здійсненій Й. Прибиком. Серед 
виконавців вирізнялися М. Медведєв (Герман) та І. Тартаков (князь Єлець-
кий). Партію Лізи співали А. Соловйова-Мацулевич та М. Лубковська. У 
підготовці опери до постановки активну участь брав сам композитор. Він 
відвідав репетиції,  прем’єру й був цілком задоволений виконанням. Таким 
чином, протягом двох десятиліть, починаючи з постановки 1874 року одно-
го з ранніх творів композитора — опери «Опричник» — і закінчуючи втілен-
ням на київській сцені «Пікової дами», П. Чайковський не поривав зв’язків 
із Київським театром.

Етапне місце в літопису Київської опери періоду антрепризи І. Пряниш-
никова й пізніше Й. Сєтова (1892) посідають також прем’єри творів компо-
зиторів Нової російської школи. 1892 року вперше було поставлено на київ-
ській сцені такий складний твір, як «Хованщина» М. Мусоргського. 18 і 21 
жовтня 1893 року відбулася прем’єра чергової новинки російської оперної 
літератури — «Алеко» С. Рахманінова — твору, що на кілька місяців рані-
ше вперше прозвучав у Москві. Виставою в Києві керував молодий автор. 
23 січня 1895 року кияни отримали нагоду ознайомитися зі «Снігуронькою» 
М. Римського-Корсакова. Усі прем’єри були гарно підготовлені. Залучення 
композиторів (П. Чайковського, С. Рахманінова) до активної участі в поста-

57 Чечотт В. Двадцатипятилетие Киевской русской оперы (1867—1892). — К., 
1893. — С. 41.
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новках їхніх творів свідчить про прагнення Київського театру до продумано-
го музичного тлумачення нових опер.

Серед постановок західноєвропейського репертуару привертає увагу ін-
тенсивне засвоєння творчості Р. Ваґнера. На сцені Київського оперного те-
атру йшли «Тангейзер», «Лоенгрін», «Летючий голландець». Звернення до 
складних «музичних драм» німецького композитора, безперечно, стало по-
казником високої кваліфікації виконавського колективу Київської опери.

4 лютого 1896 року приміщення оперного театру згоріло. Відтоді спектак-
лі стали нерегулярними, ґрунтувалися переважно на виступах приїжджих 
гастрольних труп. 1896 року давала вистави в Києві італійська опера з Оде-
си, у 1896—1897 роках — оперні трупи з Петербурга. Цей сезон ознамену-
вався в музичному житті України виступами Ф. Шаляпіна (в операх «Фа-
уст», «Іван Сусанін», «Русалка») і таких видатних тенорів, як М. Фігнер, 
Л. Яковлев.

1898 року до Києва приїхала Харківська опера, що вперше в Україні за-
пропонувала постановку опери «Садко» М. Римського-Корсакова. Керував 
виставою талановитий диригент В. Сук, чех із походження, який згодом 
(1906—1933) очолив оркестр Великого театру в Москві.

Серед імен гастролерів 1895—1896 та 1898 pоків привертає увагу прізви-
ще українського співака світової слави О. Мишуги. 1895 року велися навіть 
перемови про постійне заангажування його до Київської опери, але на пере-
шкоді стали міркування політичного характеру, негативне ставлення до мит-
ця з боку представників царської влади. Виконання О. Мишугою під час га-
строльних виступів провідних тенорових партій в операх «Фауст», «Євгеній 
Онєгін», «Травіата», «Галька», «Гугеноти» та інших мало небувалий успіх і 
викликало зливу схвальних рецензій у газетах «Киевское слово», «Киевля-
нин» та ін.

Подібними шляхами розвивалось оперне мистецтво в Харкові та 
Одесі. У Харкові російська опера остаточно утвердилася тільки в 1890—
1891 роках. Упродовж 1886—1891 років тут взагалі не було постійної 
оперної трупи. На харківській сцені виступали артисти київської антре-
призи І. Прянишникова і Й. Сєтова, італійська опера Ф. Кастеллано та 
ін. 1886 року в Харкові протягом сезону давала спектаклі приватна мос-
ковська трупа С. Мамонтова, що відіграла значну роль у популяризації 
творчості композиторів Нової російської школи. Приїзд опери С. Ма-
монтова ознаменувався першою в Україні постановкою «Снігуроньки» 
М. Римського-Корсакова.

Постійна російська трупа, організована в Харкові 1890 року (під дирекці-
єю П. Луковича), була нечисленною, складалася з восьми співаків і двох ба-
летних пар. Однак між театрами Харкова, Києва, Петербурга, Москви тривав 
активний обмін виконавськими силами, тому на харківських сценах нерідко 
виступали відомі співаки й співачки — І. Тартаков, І. Єршов, С. Тамарова, 
Н. Забела-Врубель, а також володар проникливого тенора М. Медведєв. Ре-
пертуар Харківського театру охоплював найвідоміші в той час опери захід-
ноєвропейських та російських композиторів. Так, у 1892—1893 pоках (під 
час антрепризи О. Карташова) відбулися прем’єри «Мазепи» та «Пікової 
дами» П. Чайковського. Однак нерідко виконувалися твори, що не здобули 
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слави оперних сцен, а саме: «Гензель 
і Гретель» Е. Гумпердінка, «Цариця 
Савська» К. Ґольдмарка, «Король 
Лагорський» і «Наварка» Ж. Мас-
сне, «Андре Шеньє» У. Джордано, з 
російських — «Опричник» П. Чай-
ковського, «Купець Калашников» 
Ант. Рубінштейна. Саме в Харкові 
здійснив перші постановки своїх 
опер «Лісовий цар», «Зрада», «Ася» 
довголітній диригент місцевого теа-
тру В. Сук.

Оперне життя Одеси останніх 
двох десятиліть XIX ст. ґрунтува-
лося насамперед на постійному вза-
ємообміні театральними трупами й 
виконавськими силами. На почат-
ку 1890-х pоків тут гастролювали 
Ф. Шаляпін, Л. Собінов. Репертуар 
театру не відрізнявся від репертуару 
Київської та Харківської опер. Важ-
ливою сторінкою в історії Одеської 
оперної сцени стала постановка в 

січні 1893 року «Пікової дами» і пов’язаний із цим приїзд П. Чайковського, 
який диригував спектаклем. Саме в Одесі відбулася зустріч П. Чайковського 
з діячами українського театру, які високо цінували талант геніального компо-
зитора. Від української трупи М. Садовського, що приїхала сюди на чергові 
гастролі, П. Чайковський отримав срібний вінок із написом: «Смертні — без-
смертному». Петро Ілліч віддячив, передавши М. Заньковецькій під час її ви-
ступу подібний вінок, на якому було викарбувано слова: «Безсмертній — від 
смертного».

*  *  *
Культурний центр Східної Галичини — місто Львів — був видатним осе-

редком музичного життя Австро-Угорщини. Зокрема, тут ще від 1776 року 
існувала німецька опера, а в першій половині XIX ст. — також польська 
музично-драматична трупа на чолі з Я.-Н. Камінським. 1842 року у Львові 
граф С. Скарбек збудував спеціальне театральне приміщення (нині театр 
ім. М. Заньковецької). Упродовж тридцяти років німецькі антрепренери на 
його сцені виставляли музичні й драматичні п’єси. 1872 року його керівництво 
перейняли польські діячі. Оперна трупа працювала сезонно — шість місяців 
на рік. У 1873—1900 роках музичним керівником театру був відомий поль-
ський композитор і диригент Г. Ярецький, який багато зробив для піднесення 
виконавського рівня трупи. Комплектування співаків відбувалося на засадах 
сезонної домовленості з гастролерами. У 1880-х pоках на львівській сцені 
виступали відомі солісти варшавської опери — Ю. Шлезінґер, Б. Довіаковська, 
Г. Герман, видатний тенор О. Бандровський, В. Флоріанський; запрошували 

 О. Мишуга
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артистів з Італії, Відня. Значний успіх мали також місцеві співаки — бас 
О. Концевич, баритон В. Їжак.

Важливу сторінку в літопис Львівської опери вписали виступи О. Мишу-
ги в сезоні 1883—1884 років. Незадовго перед тим співак вдало дебютував в 
Італії. О. Мишуга приїжджав до Львова й згодом — у 1887 pоці, коли його 
виступи в «Гальці» перетворилися на справжній тріумф, а також у 1889, 1891, 
1897, 1899 pоках. У сезоні 1893—1894 років він виступав в опері «Аїда» разом 
із С. Крушельницькою, яка саме починала свій шлях на велику сцену.

Основу репертуару Львівського оперного театру становили класичні 
твори італійських композиторів — В. Белліні («Сомнамбула»), Ґ. Доніцетті 
(«Лючія ді Ламмермур»), Дж. Россіні («Севільський цирульник»), Дж. Верді 
(«Ріголетто», «Трубадур», «Аїда»), а також Дж. Мейєбера («Гугеноти»).

Чільне місце в програмах театру посідали польські опери, насамперед 
«Галька» та «Страшний двір» С. Монюшка. Періодично здійснювалися та-
кож постановки нових творів польських композиторів. Так, упродовж 1876—
1897 років було виставлено п’ять опер Г. Ярецького, серед них — «Мазепа» 
(за Ю. Словацьким), «Ядвіга» (за О. Шуйським), «Повернення батька» (за 
А. Міцкевичем) та ін. У приміщенні театру графа С. Скарбека одночасно пра-
цювала польська оперета.

У Чернівцях міський театр було споруджено 1877 року. Його утримував 
міський магістрат, а потім — Театральне товариство, засноване в 1884 році. 
У театрі виступали німецькі артистичні колективи, оперних творів у репер-
туарі яких не було.

У Галичину й на Буковину часто приїжджали численні мандрівні польські 
трупи, переважно опереткового спрямування, наприклад, досить популярна в 
1880-х pоках трупа Г. Лясоцького.

*  *  *
Оперні театри, що діяли в Україні, помітно активізували музичне життя, 

сприяли підвищенню культурного рівня українських міст. Однак їхня діяль-
ність не мала значного громадського резонансу через обмежену доступність 
оперних вистав для широких верств населення. Підкоряючись шовіністич-
ній політиці царського уряду та австро-угорської монархії, антрепренери, 
художні керівники, театральні рецензенти «не помічали» існування самобут-
ньої української культури, не визнавали за нею права виходу на професійну 
сцену. Окремі спроби ввести до репертуару театрів твори з місцевим коло-
ритом, як правило, не дали високохудожніх результатів. Наприклад, 23 бе-
резня 1878 pоку в Києві було здійснено постановку опери «Ілля Муромець»  
Л. Малашкіна, який працював у той час театральним хормейстером. Драма-
тургічно й музично невдалий твір не втримався на сцені — опера прозвучала 
лише раз.

У сезоні 1893—1894 років невеликий балетний колектив Київського 
театру (очолюваний С. Ленчевським) поставив ряд одноактних дивертис-
ментів, серед яких були «Малоросійський балет» та «Жнива в Малоросії». 
Хореографічною образністю вони не піднімалися вище примітивних «пей-
занських картинок», нічого цінного не вносили в розвиток музичного мис-
тецтва. «Музика в цих балетах була збірна і автори ні в пресі, ні в афішах 

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

624

не згадувалися», — стверджує в дослідженні про Київський оперний театр 
М. Стефанович58.

Існуючі в той час талановиті опери С. Гулака-Артемовського, П. Сокаль-
ського, М. Лисенка не потрапляли до театрального репертуару. Єдиним ви-
нятком стала постановка «Різдвяної ночі» М. Лисенка в Харкові, здійснена 
антрепренером А. Пальчинським — досить відомим диригентом і критиком. 
Прем’єра опери відбулася 27 січня 1883 року. Диригував спектакль М. Ем-
мануель. Серед виконавців головних партій гарними вокальними даними 
вирізнявся насамперед M. Медведєв (Вакула). Переконливий образ Пацюка 
створив С. Габель — перший виконавець цієї ролі ще в 1874 році. Інші партії 
співали Яниковська (Оксана), Мельников (Чуб), Леонов (Грицько). Загалом 
музичне виконання було вдалим, зокрема гарно виступив хор. Лише худож-
ньому оформленню й костюмам бракувало стильової цільності. Три вистави 
опери мали значний успіх.

У листопаді 1884 року харківська трупа показала «Різдвяну ніч» в Оде-
сі, але рівень постановки й виконання був цього разу нижчим. Відсутність 
творів українських композиторів у репертуарі оперних театрів можемо по-
яснити не тільки інертністю й консервативністю антрепренерів, але і їхньою 
залежністю від правлячих кіл, схилянням перед офіційною антиукраїнською 
політикою. Отже, існуючі в Україні в другій половині XIX ст. оперні театри 
стояли осторонь розвитку національної музичної культури. Функції стиму-
лятора й пропагандиста творчості українських композиторів виконували ви-
ключно мандрівні музично-драматичні трупи, очолювані корифеями україн-
ського театру. Однак опосередковано інтенсивне розгортання оперного руху, 
організація постійних оперних вистав, які систематично ознайомлювали 
шанувальників музики великих центрів України — Києва, Харкова, Одеси, 
Львова — з досягненнями світової оперної літератури, участь у спектаклях 
видатних співаків-виконавців сприяли формуванню національних музич-
них цінностей, створювали відповідний культурний клімат, необхідний для 
шліфування мистецьких смаків глядацької аудиторії, активізації музично-
театральної творчості.

58 Стефанович М. Київський державний ордена Леніна академічний театр опери 
та балету УРСР ім. Т. Г. Шевченка. — К., 1968. — С. 30.
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КОНЦЕРТНЕ ВИКОНАВСТВО

Злам ХVІІІ—ХІХ ст. став періодом визрівання й вкорінення демократич-
них тенденцій в українському суспільстві, пробудження глибинного інтересу 
до національної самоідентичності. Це зумовило підвищений інтерес до ві-
тчизняного мистецтва, активізацію переважно аматорського виконавства по-
пулярних у той час народних і композиторських музичних творів. Водночас 
поступове насичення концертно-виконавського простору різножанровими 
композиціями західноєвропейської музичної культури сприяло збагаченню 
й ранжируванню естетичних уподобань різних прошарків слухацької аудито-
рії. Показовою для всього ХІХ ст. стала тенденція розвитку музичного життя 
на теренах України шляхом неухильного урізноманітнення його форм і про-
явів. Їхня змістовна розгалуженість, кількісне та якісне наповнення регулю-
валися комплексом суспільно-політичних, соціально-економічних, загально-
культурних чинників, які періодично зазнавали радикальних змін і водночас 
мали окреслену регіональну специфіку. Прикметно, що зародки концертного 
життя почали формуватися завдяки домашньому музикуванню в середови-
щі різночинно-міщанських та шляхетських верств суспільства, засвідчуючи 
досить високий рівень їхньої музичної освіченості. Так, досить поширене 
побутове музикування поступово переростало в салонні й маєткові концер-
ти, на яких збиралося не тільки постійне товариство, але й значна кількість 
сторонньої публіки, що прибувала на запрошення господаря та організаторів 
імпрези.

У першій половині ХІХ ст. як на теренах Наддніпрянської України, так 
і на її західних землях спостерігалося загальне соціально-культурне явище, 
коли домашні концерти набували дедалі більшого розповсюдження в середо-
вищі різночинної інтелігенції, особливо в колі професури новоутворених 
університетів (у Харкові, згодом у Києві, Одесі). Зокрема, збереглися відо-
мості про літературні вечори в Харкові в 1830-х роках, на яких збиралися 
професори й студенти Університету під патронатом дружини губернського 
прокурора. На таких заходах бував і Г. Квітка-Основ’яненко, де презенту-
вав власні аматорські композиції для фортепіано. А на початку 1850-х років 
у родині професора Харківського університету П. Сокальського утворився 
справжній інструментальний ансамбль (скрипка, альт, віолончель та форте-
піано), до складу якого входили його сини та студентська молодь. У реперту-
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арі музикантів були й перші композиторські спроби  П. Сокальського. «На-
півдомашні» камерні музичні зібрання час від часу відбувалися й у вітальнях 
інших харківських меломанів та вчителів музики Зокрема, ще в 1840-х роках 
діяв аматорський гурток, організований учителем Сакмейєром, молоді учас-
ники якого грали на різних інструментах. У ньому юний П. Сокальський ви-
ступав як флейтист — в ансамблях і соло. Невдовзі за його участю утворився 
музичний гурток у Катеринославі, де він учителював у 1852—1853 роках. 
У складі цього колективу виступали віолончеліст С. Веребрюсов (теж ви-
пускник Харківського університету, активний учасник університетських 
концертів), скрипаль Ланцетті, співак Делюсто та інші аматори з кола вчи-
телів гімназії. Відомо, що бажаним гостем на музичних вечорах і раутах був 
юний М. Лисенко, який навчався в Харківській гімназії. Він за спогадами 
М. Старицького, «імпровізувати ... міг без кінця, але здебільшого танці, на-
приклад козачки, метелиці, польки, галопи, вальси й кадрилі з українських 
народних пісень»1.

У Києві в першій половині ХІХ ст. концертне життя переважно розгор-
талося в знаних аристократичних салонах та в залі Дворянського зібрання, 
а музикантами-аматорами нерідко були представники відомих аристокра-
тичних родів. Так, у 1840—1850-х роках тут були створені аматорські гуртки 
Гоноровича, Острянського, М. Рігельмана, струнний квартет у складі Дани-
левського, І. Вітовського, Зубковича та А. Стороженка2. Постать останнього 
заслуговує на особливу увагу. «Він не тільки чудово грав на віолончелі, а 
й мав непоганий голос, — писав дослідник київської минувшини М. Кузь-
мін. — У домашньому музикуванні Стороженко зажив слави неабиякого 
виконавця українських народних пісень. Він часто грав вдома з відомим 
українським істориком, поетом та етнографом Миколою Андрійовичем 
Маркевичем, а також з гастролерами — віолончелістом Серве і піаністом 
Саймуром Шіффе. Стороженко і Серве на двох віолончелях, а Маркевич і 
Шіффе в чотири руки на фортепіано грали імпровізації на теми українських 
народних пісень»3.

Поширення подібних мистецьких зібрань спостерігалося в губернських 
центрах, провінційних містах, окремих магнатських маєтках. Так, про домаш-
ні вечори наприкінці 1850-х років у Полтаві писав у своїх спогадах М. Ста-
рицький. Тоді він, ще гімназист, наважувався співати «жорстоких романсів» 
у музичній вітальні своїх знайомих, імовірно, виконував там і легенькі п’єски, 
оскільки брав уроки гри на фортепіано в А. Єдлічки. 

1 Старицький М. До біографії М. В. Лисенка // М. В. Лисенко у спогадах сучас-
ників. — К., 1986. — С. 24.

2 А. Стороженко (псевдонім — Царинний) — герой війни 1812 року, колекціо-
нер, письменник, етнограф, автор «Історії Полуденної Росії» та оперети «Запорізька 
Січ» (на жаль, рукописи втрачено), зберіг для України «Реєстр войська Запорозько-
го 1649 р.», з 1833 — сенатор Царства Польського. По материнській лінії — нащадок 
гетьмана Богдана Хмельницького. Був знайомий із Т. Шевченком, запросив поета 
в травні 1843 року до свого родового села Іржавець на Храмове свято чудотворної 
ікони Іржавецької Богоматері. Під враженням цієї поїздки Т. Шевченко написав по-
ему «Іржавець».

3 Кузьмін М. Забуті сторінки музичного життя Києва. — К., 1972. — С. 20. 
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Про концерти в салонах місцевої аристократії дають уявлення спогади 
П. Селецького4, який у 1840-х роках постійно виступав на музичних вечорах, 
улаштовуваних одним із багатіїв Одеси — шанувальником класичної музи-
ки. Щовівторка, а в піст навіть двічі на тиждень, звучали квартети й соло на 
різних інструментах, а щосуботи — симфонії та церковна музика. Сам П. Се-
лецький грав на фортепіано твори В.-А. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Мендель-
сона, власні імпровізації, а на віолончелі — п’єси Б. Ромберґа, А.-Ф. Серве та 
інших популярних у той час авторів. Нерідко в його виконанні звучали твори 
Ф. Шуберта й російські романси.

Поряд з аматорами в салонних концертах часто на запрошення виступа-
ли професіонали — місцеві й приїжджі артисти. Так, на одному з концертів 
у Києві під час великосвітського балу в маєтку нащадка козацької старшини 
графа А. Милорадовича гостей зачарувала гра віолончеліста Б. Ромберґа й 
скрипаля Ш. Лафона — музикантів зі світовою славою. Іноді до концертів, на 
яких виступали музиканти-кріпаки, долучалися й «вільні» артисти. Дослідник 
музичної культури Харківщини Й. Миклашевський навів записи з юнацького 
щоденника Г. Ґалаґана: «Гостей господаря маєтку “частували” музикою, що 
почалася з претрудної увертюри. Потім грав Голенковський свого твору на 
“Петруся”, потім знову увертюра, потім грав Артем, а там піаніст Бертольд»5. 

У міських музичних зібраннях дедалі більше поширювалися виступи 
змі ша ного аматорсько-професійного складу виконавців. Так було в Харкові 
на музич них ранках, що відбувалися двічі на місяць у Лисенкового вчителя 
Й. Вільчека, а також у попечителя гімназії князя Ф. Голицина, де звучали 
камерні твори — іноді «з ранку до ночі». Гурток за участю аматорів — скрипа -
ля фон де Фліса й віолончеліста Павловича — збирався у відомого тоді піа-
ніста-професіонала М. Дмитрієва6, але з його від’їздом із Харкова в 1858 році 
цей ансамбль розпався.

У 1840—1850-х роках музичні гуртки, тримаючись тільки на ентузіазмі 
приватних осіб, виявилися недовговічними. Їх виконавський потенціал, а 
можливо, і фінансовий стан, були на той час недостатніми для виходу на солід-
ну концертну сцену. Натомість, у відповідь на зростаючу в суспільстві потре-
бу в організованих формах концертного життя, було утворено перші музичні 
товариства, які ставили за мету систематичне публічне виконання серйозної 
академічної музики. Так, відомо, що першу спробу відкрити Філармонічне 
товариство здійснили ще 1817 року студенти Харківського університету. Але 
на заяву, підписану сімнадцятьма студентами-ініціаторами, після тривалих 
зволікань було накладено негативну резолюцію: «Казеннокоштним студентам, 
які бажають брати участь у відкритті зазначеного товариства, відмовити, а 
своєкоштним оголосити, що правління [Університету. — Ред.], без ухвали ви-
щого начальства, дозволу якого просять, дати не насмілюється»7. 

4 П. Селецький — перший голова київського відділення РМТ, знайомець Ф. Ліста.
5 Миклашевський Й. Музична і театральна культура Харкова кінця XVIII — пер-

шої половини ХІХ ст. — К., 1967. — С. 78.
6 М. Дмитрієв був одним з учителів гри на фортепіано М. Лисенка.
7 Цит. за: Миклашевський Й. Музична і театральна культура Харкова кінця 

ХVIII — першої половини ХІХ ст. — С. 78.
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У Києві клопотання про відкриття Філармонічного товариства, порушене 
в 1833 році графом Ільницьким, також не мало успіху. Лише через п’ятнадцять 
років виникло Товариство любителів музики — на кшталт музичного клубу. 
Ось як писав кореспондент із Києва про його коротку, але яскраву діяльність: 
«У листопаді 1848 року виникла думка утворити ”Симфонічне товариство” з 
аматорів музики й співу та давати щотижня у вибраний день музичні вечори, 
а раз на місяць — концерти в залі університету, віддаючи всю зібрану суму, 
за винятком витрат, притулкам. Думку цю було швидко й гідно зреалізовано, 
десятки осіб з’явилися, бажаючи взяти участь у виконанні концертів, і багато 
сотень відвідувачів щоразу наповнювали залу. Ми й досі пам’ятаємо ці ба-
гатолюдні веселі вечори у величній і красивій залі університету. Шляхетні 
аматори-артисти виконували щораз нові п’єси, що визначалися за згодою то-
вариства. Багато прекрасних творів відомих композиторів Бетховена, Гайд-
на, Моцарта та інших було розіграно панами аматорами; одностайні, тривалі 
оплески часто лунали від повноти насолоди красним мистецтвом, і за його 
змістом і за його формою. Ми вирішили згадати тут про це явище минулих 
років лише тому, що про нього дуже мало писали й тоді, не тільки тепер»8. 
Наприкінці 1850-х років почало функціонувати Філармонічне товариство 
початкових артистів за участю М. Лисенка й диригента В. Велінського, проте 
воно проіснувало недовго.

Музичні гуртки утворювалися також у Південній Україні, зокрема в Оде-
сі. Їхні концерти, на які публіка могла потрапити тільки за запрошеннями, 
підкреслювали елітарно-вибірковий характер зібрання. Камерні вечори, ула-
штовуванні в залі Рішельєвського ліцею, де звучали твори В.-А. Моцарта, 
Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, Л. Шпора, Р. Крейцера, відвіду-
вала чимала кількість слухачів. Один із гуртків, створений 1853 року вчите-
лем співу Г. Руфом із кола аматорів, після тривалих репетицій виконував у 
католицькій церкві й вищеназваному ліцеї твори Дж. Палестріни, псальми 
Ф. Мендельсона, «Сім слів Христових» Й. Гайдна та інші зразки класичної 
 західноєвропейської сакральної музики. Ще 1842 року за ініціативою піаніста, 
композитора й диригента І. Тедеско в Одесі відкрилося Філармонічне това-
риство9, що ставило за мету «поширення смаку до класичної музики»10, проте 
воно швидко припинило свою діяльність. Поновлено його було 1859 року. 

Значну роль у процесі зародження концертного виконавства відіграли му-
зичні виступи в різних загальноосвітніх навчальних закладах — приватних 
пансіонах, інститутах шляхетних дівчат, ліцеях, університетах. Багато музич-
них номерів виконувалося на щорічних публічних актах з нагоди закінчен-
ня навчального року, на диспутах, урочистих зібраннях, іспитах; церемоніал 
таких зібрань неодмінно передбачав виконання різноманітних інструмен-
тальних і вокальних творів. «Законодавчі» ініціативи щодо проведення та-

8 Москвитянин. — 1851. — Кн. 11. — С. 332.
9 Ще до відкриття Товариства відбулося кілька концертів, збір з яких мав піти 

на підтримку цієї організації. До програми одного з них увійшли твори П. Сокаль-
ського. Однак лише концертом 31 грудня 1860 року почалася досить інтенсивна ді-
яльність цього Товариства.

10 У додатку до статуту Товариства було зазначено, що йдеться про «класичні 
твори всіх шкіл, у тому числі й російської».
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ких імпрез належали Харківському університету. Починаючи зі святкування 
його відкриття в січні 1805 року, супроводжуваного великим концертом, на 
якому прозвучала присвячена цій даті новостворена ораторія І. Вітковсько-
го на слова професора І. Тимковського, протягом десятиліть університетські 
концерти збирали широку слухацьку аудиторію. За свідченнями архівних 
документів 1806—1822 років, урочисті зібрання в Харківському університе-
ті традиційно відкривалися виконанням симфонічного твору. Виголошенню 
кожної промови також передувала симфонія (до речі, у ті часи поняття «сим-
фонія» означало просто оркестровий опус), а загалом свято завершувалося 
концертною програмою за участю солістів — вокалістів та інструменталістів, 
а також оркестру. 

Інші навчальні заклади намагалися по-різному наслідувати такі універ-
ситетські традиції. Наприклад, на іспиті в Харківській гімназії 1824 року, що 
відкрився виконанням одного з концертів Д. Бортнянського, вокальні номери 
чергувалися із сольними інструментальними та грою оркестру: було виконано 
симфонію І. Плейєля та скрипковий концерт Й. Фодора. Проте керівництво 
більшості навчальних закладів не завжди заохочувало прагнення учнів до ко-
лективної інструментальної гри, унаслідок чого шкільні концерти з оркестро-
вими виступами були явищем епізодичним. Так, за спогадами Н. Кукольника, 
у Ніжинському ліцеї, де свого часу навчалися М. Гоголь, Є. Гребінка, у 1820-х 
роках недовго функціонував невеликий струнний оркестр, який «дуже охайно» 
грав увертюри з «Білої дами» Ф.-А. Буальдьйо, «Дон Жуана» і «Чарівної флей-
ти» В.-А. Моцарта та супроводжував спів акторів у п’єсах, поставлених учнями.

Якщо в університетах (а також окремих гімназіях) у публічних виступах 
брали участь власні оркестри, то для урочистих концертів здебільшого дово-
дилося залучати кріпацькі або міські. Так було заведено, наприклад, у дівочих 
пансіонах та інститутах шляхетних дівчат, перший з-поміж яких на теренах 
Лівобережної Україні було створено в Полтаві 1818 року. Виступи вихова-
нок обмежувалися грою на фортепіано та співом — сольним і хоровим. Цікаві 
спогади А. Крагельської — дружини відомого історика М. Костомарова — про 
учнівський концерт, на якому вона, тоді вихованка одного з київських пансі-
онів, учениця піаніста, композитора й педагога Й. Витвицького, мала значний 
успіх як піаністка. То був випускний іспит 1846 року. «Публіка розмістилася 
на рядах стільців, перед якими було зроблено невелику естраду, а на ній по-
ставлено два роялі. З одного боку естради містився невеликий оркестр місь-
кого театру, найкращий у ті часи в Києві, з другого — наші вчителі... Грали 
дівчата, починаючи з молодших класів. Окремо й на двох роялях. Потім гра-
ла одна з випускниць, і, нарешті, я грала варіації Герца на марш з “Отелло” 
з акомпанементом оркестру. Після виконання мною кожної варіації злегка 
було чутно схвальні “браво”... Витвицький і я з матір’ю тріумфували»11. Ре-
цензія на подібний концерт-іспит в іншому дівочому навчальному закладі до-
повнює наведені відомості: «Ми були на двох прекрасних музичних вечорах 

11 Цит. за: Автобиография Н. И. Костомарова / Под ред. В. Котельникова. — 
М., 1922. — С. 18. Й. Витвицький у цьому концерті виступав як диригент. Наступного 
1847 року досконале виконання ним фортепіанних транскрипцій Ф. Ліста позитив-
но оцінив сам автор, порадивши музикантові вступити до Віденської консерваторії.
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в Інституті шляхетних дівчат. [...] І в першому випуску дівчат, і в останньому 
було багато музики, визначної за відмінним вибором і за талановитим вико-
нанням... І Моцартові, і Россіні, і Челліні, і Тальберґу, і Доніцетті, і багатьом 
іншим майстрам німецької школи для інструментальної музики й італійської 
для вокальної дуже… роздольно в цьому виховному закладі»12. Як бачимо, не 
згадано жодного твору вітчизняних композиторів, проте можна припустити, 
що вони інколи звучали (скажімо, твори викладача музики цієї інституції 
композитора Й. Витвицького).

Важливою ініціативою в розгортанні концертного життя стали доброчинні 
концерти, що дедалі частіше відбувалися протягом першої половини ХІХ ст. 
Вони були відкритими для відвідування широким колом слухачів. Значення 
їх зростало, адже в них брали участь місцеві артистичні сили. Щоправда, пуб-
лічні платні виступи аматорів, а особливо аматорок, були сміливим, навіть 
дещо ризикованим (як на той час) кроком і часто потребували виправдань 
чи принаймні мотивації на сторінках преси. Так, після участі в благодійній 
концертній акції доньки відомого харківського професора медицини піаніст-
ки О. Каменської «Украинский вестник» визнав, що її рішучість зневажати 
всілякі балачки тих, хто вважав за непристойне для шляхетної панни грати 
за гроші перед публікою, гідна поваги, бо «зробила вона це з єдиною метою — 
допомогти сиріткам»13.

Особливу активність у цьому плані виявили харківські аматорки, які часто 
виступали під час різних благодійних заходів. Крім вищезгаданої О. Камен-
ської, у них брали участь дружина судді С. Герсеванова, а також Ю. Грінберг, 
без якої, за свідченням харківської газети, не відбувалося жодного концерту на 
користь бідних. У репертуарі Ю. Грінберг були етюди Ф. Шопена, «Лісовий 
цар» Шуберта — Ліста, «Хроматичний галоп» Ф. Ліста, варіації С. Тальберґа 
на російські теми. 

Організаторами благодійних акцій часто були вчителі музики, а саме: 
І. Вітковський, І. Лозинський, Андреєв, А. Барцицький у Харкові, Й. Вит виць-
кий, Д. Галяма, А. Паночіні в Києві, І. Тедеско та Г. Руф в Одесі. Інколи їхні 
зусилля давали плідні наслідки в ході підготовки розгорнених і змістовних 
програм, до яких, крім творів для сольного співу й інструментальних п’єс, 
часом входили композиції великої форми — симфонії, концерти й навіть 
ораторії, передусім «Створення світу», «Чотири пори року», «Сім слів 
Христових» Й. Гайдна. Для їх виконання доводилося залучати різні мистецькі 
сили й наполегливо працювати над об’єднаним виступом. Показовим стало 
виконання в Харкові 1825 року ораторії «Свята Цецилія» Лейдесдорфа під 
керуванням І. Вітковського: було зібрано значну кількість учасників (250 осіб), 
серед яких — інструменталісти з кількох кріпацьких оркестрів, музиканти 
Чугуївської уланської дивізії, студенти університету, аматори з-поміж дворян, 
півчі з архієрейського хору та харківського колегіуму.

Спосіб постановки масштабних циклічних творів у той час дещо відріз-
нявся від нинішнього: між їх частинами виконували інші твори, що було сво-
єрідним «концертом у концерті». Виступи з музичним номерами (а також 

12 Музыкальные новости в Киеве // Русский инвалид. — 1847. — 1 марта.
13 Украинский вестник. — 1816. — Число 2. — С. 108—112.
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із танцювальними) траплялися й між актами драматичних спектаклів — це 
урізноманітнювало програму.

Щодо гри оркестру перед початком вистави, то виконувана музика 
тривалий час не мала певного зв’язку з п’єсою, якій вона передувала. Голов-
ним її завданням було приваблювати й розважати публіку перед початком 
дії. Яскраву картину «концерту перед виставою» змалював «з натури» пись-
менник Г. Квітка-Основ’яненко. Початок вистави затримувався, оскільки не 
всі квитки було продано: «Музика вже змучилася над третьою увертюрою і 
ще мусила ладнатися до четвертої»; глядачі жваво обговорювали свої торго-
вельні справи, «між тим, як оркестр дограє симфонію і при кінці намагається 
вразити слухачів: у валторніста ледве щоки не тріснуть від напруги, з якою 
він надуває на останніх тактах свій інструмент; скрипалі у всю руку дерен-
кочуть смичками; контрабасист навіть присів і щосили, до поту лиця нарізує 
своїм смичком; литаврщик, помилившись у лічбі пауз, певно добив своє ал-
леґро і, щоб порівнятися з іншими, вибрав такти, де більше дробу, і вибиває 
відчайдушно»14. 

Інколи виступи в антрактах між частинами драматичних п’єс розростали-
ся до розмірів «дивертисменту», що часом викликав навіть більше захоплен-
ня, ніж сам спектакль. Усе це свідчило про зростання в суспільстві музичних 
смаків, а також переконливо доводило назрілу потребу в організованих, ста-
більних формах концертного життя.

До участі в доброчинних мистецьких акціях часто долучалися профе-
сійні артисти — місцеві й гастролери. Участь знаменитих постатей помітно 
пожвавлювала інтерес публіки до концерту і значно збільшувала фінансові 
«дивіденди» від нього. Навіть у невеликому місті Полтаві на одному з таких 
концертів, улаштованому педагогами кадетського корпусу, було зібрано май-
же півтори тисячі карбованців завдяки участі в ньому славетного музиканта 
А.-Ф. Серве, якого Г. Берліоз назвав «Паґаніні віолончелі». У Києві аматори 
та професіонали, серед яких були визначні вітчизняні й зарубіжні музиканти, 
щороку давали великий доброчинний концерт. Інколи уславлені гастролери, 
а саме: співачка Г. Ніссен-Саломан, віолончелісти А.-Ф. Серве й М. Голицин, 
піаністка С. Борер, скрипаль Ап. Контський та інші, виступали разом із мо-
лоддю, яка навчалася в загальноосвітніх закладах міста.

Концерти видатних виконавців-професіоналів на початку ХІХ ст. (по-
чинаючи з 1820-х років) приурочувалися до такого часу, коли на ярмарки 
(Контрактовий у Києві, Троїцький у Харкові, Юріївський у Львові тощо) до 
великих міст з’їжджалося багато люду, переважно поміщиків і купців. Хоча 
приїжджі передусім мали на меті владнання своїх торговельних справ, проте 
вони не оминали й різних мистецьких розваг, тим паче, що цього бажали їхні 
дружини й доньки. Для успіху серед таких слухачів концертант мусив мати 
гучне європейське ім’я або грати на якомусь незвичному інструменті. Показо-
вим є ставлення слухацької аудиторії до українського скрипаля й композито-
ра А. Голенковського: «Несміливо ступив він на підмостки. Убивчо холодно-
кровний прийом публіки, яка вже кілька разів мала нагоду слухати його 

14 Квітка-Основ’яненко Г. Ярмарка // Квітка-Основ’яненко Г. Зібрання творів: 
У 7 т. — К., 1979. — Т. 4. — C. 398, 399.
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прекрасну гру, здавалося, збентежив його на хвилину. Але перший удар смич-
ка примусив його забути байдужість слухачів. Чудово грав Голенковський. 
Анданте, тему й варіації (В’єтана) виконав він з надзвичайною чистотою і чіт-
кістю. Але особливо виявився талант його під час виконання фіналу, що таїв 
у собі значні труднощі... Треба цілком віддати належне грі Голенковського, 
найвищою мірою виразній, м’якій і співучій»15. Байдужість публіки до цьо-
го чудового скрипаля автор рецензії пояснює тим, що музикант, будучи лю-
диною незаможною, не міг побувати за кордоном і здобути гучне ім’я16. Цей 
відгук свідчить також про те, що серед слухачів були справжні поціновувачі 
мистецтва, які ставилися до артиста неупереджено. 

Натомість публіка одразу з великим ентузіазмом приймала великосвіт-
ського артиста-аматора князя М. Голицина — чудового музиканта за покли-
канням і майстра-віртуоза, якому раніше доводилося виступати в Парижі в 
королівському палаці. У його руках віолончель А. Страдиварі, за яку він за-
платив кілька тисяч карбованців, співала, ніби чудове контральто. «Нашу на-
солоду неможливо було передати. Здавалося, що він своєю прекрасною грою 
переносив нас у інший світ, у світ звуків, гармоній та захоплень», — писав у 
1842 році рецензент Веліхов17. Неодноразово харківська публіка мала нагоду 
слухати гру талановитого скрипаля М. Щелкова, доля якого була трагічною. 
Колишній студент університету, він так і не зміг «вибитися в люди». Як писав 
у спогадах А. Пашков, цей музикант «оселився десь на околиці Харкова в лісі 
й помер там у злиднях. Так загинув безслідно чудовий музичний талант і 
відмінний віртуоз»18.

Чи не найбільша кількість концертів відбувалася під час знаменитих 
Київських контрактів19. Тоді ж давалися театральні вистави, улаштовувалися 
музичні ранки, бали, маскаради та інші розважальні заходи. Проте вхід 
до Контрактового будинку охороняла військова варта. Швейцар пильно 
стежив, щоб до концертної зали не зайшов хтось із простого люду. Кому 
призначалися всі ці розваги, стає очевидним із записів А. Солтановського: 
«Усі поміщики, усі магнати Південно-Західного краю збиралися сюди 
пограти в карти, погуляти, побенкетувати, продати або орендувати маєтки 
й послухати знаменитих артистів: піаніста Ліста, віолончеліста Серве, 
поляка Коссовського й багатьох інших, що почергово відвідували Київ під 
час контрактів»20. П. Селецький також згадував прізвища гастролерів: «На 
контракти зазвичай приїздили знамениті артисти: Ліпінський, Ромберґ, 
Леопольд Мейєр, Паста Ме-Мазі; концерти давалися в контрактовій залі й 
приваблювали численну блискучу публіку»21. Крім зазначених концертантів, 

15 Киевский телеграф. — 1860. — 25 марта.
16 У той час, коли відбувався цей концерт, А. Голенковський уже не був початків-

цем. Про його гру писав П. Селецький у спогадах, що стосуються 40-х років ХІХ ст.
17 Цит. за: Миклашевський Й. Музична і театральна культура Харкова кінця 

ХVIII — першої половини ХІХ ст. — С. 133.
18 Там само. — С. 133.
19 Так називалися щорічні ярмарки, що починалися у 20-х числах січня й тривали 

протягом трьох тижнів.
20 Киевская старина. — 1884. — Февраль. — С. 76, 77.
21 Там само. — С. 290.
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періодичні видання22 називали братів Венявських — скрипаля Генріха й 
піаніста Юзефа (обидва до того ж були композиторами), які тоді починали 
свою блискучу концертну діяльність, баритона Міланської опери Джордані, 
скрипаля Ап. Контського. У цих записах зафіксовано, хто з прославлених 
артистів мав найбільший успіх у 1840—1850-х роках.

Поряд з іменитими гастролерами під час контрактів нерідко виступали 
кріпацькі оркестри. Ще в 1812 році «Северная почта» писала: «Протягом 
нинішніх контрактів публіка тутешня мала особливу втіху відвідувати вечо-
рами концерти, що давали нам відомі віртуози Ромберґ, два брати Гегелі та 
Рісс, із чудовим оркестром пана полковника Будлянського»23. І це не було ви-
нятком, оскільки в тій самій «Северной почте» 1817 року знову було вміщено 
повідомлення про великий концерт «з повним оркестром відомих за відмін-
ностями музикантів і хором півчих малоросійського пана полковника Буд-
лянського. Концерт цей був тим більш знаменний, що складався з найкращих 
п’єс музики й був гарний найвправнішими артистами, які привабили велике 
зібрання»24. У 1851 році «Москвитянин» надрукував статтю із захоплени-
ми відгуками про п’ять музичних ранків, на яких грав кріпацький оркестр 
Г. Ґалаґана25.

Щодо іншого періоду скупі відомості подано в кореспонденції з Києва, умі-
щеній в одному з номерів «Северной почты». «Я пішов на концерт, — писав її 
автор, — у залу, що була свідком тріумфів таких славетних талантів, як Шарль 
Лафон, Анджеліна Каталані та ін. Щороку приїздять сюди найкращі віртуози. 
Цього дня грав знаменитий скрипаль К. Ліпінський». У дописі мимохідь відби-
то одну з характерних рис тогочасного концертного життя. Принадою для біль-
шості були не тільки майстерність артиста, його ім’я, але й будь-яка сенсаційна 
деталь: «Місцева публіка вже чула гру Ліпінського, але з інтересом зібралася 
цього вечора, щоб побачити його успіхи після повернення з Італії, куди він їз-
див, щоб почути, як грає славнозвісний нинішній віртуоз Паґаніні»26. Як бачи-
мо, значний інтерес викликало в публіки ім’я геніального скрипаля Н. Паґаніні. 
Зокрема, перед виступами Ап. Контського в Харкові й Одесі в 1851 році розпо-
всюджувалися брошурки, де мовилося про його успіхи за кордоном. У крамни-
цях цих міст було виставлено портрети музиканта з написом: «Ап. Контський, 
знаменитий європейський скрипаль, учень Паґаніні».

Пригадаймо, що тривалий час афіші писали від руки, часто їх бувало 
всього по кілька примірників. Один із них, як правило, вивішували поблизу 
будинку, де мав відбутися концерт або вистава. Другий пропонував до ува-
ги публіки спеціальний розносник, який демонстрував його в людних міс-
цях — ресторанах, трактирах, картярських залах та домах іменитих городян. 
Писані афіші до наших днів не збереглися, тому про програми окремих кон-
цертів можна дізнатися тільки з мемуарів і дописів, що зрідка публікувалися 
в журналах і газетах. Однак у першій половині ХІХ ст. в Україні майже не 
існувало преси, де б систематично висвітлювалося музичне життя. До кінця 

22 Москвитянин. — 1851. — Кн. 3 — С. 330.
23 Северная почта. — 1812. — № 18.
24 Цит. за: Історія української музики. — К., 1989. — Т. 1. — С. 360.
25 Там само.
26 Северная почта. — 1825. — № 33, 34.
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1830-х ро ків окремі матеріали подавали такі видання, як «Украинский вест-
ник», «Украинский журнал», «Одесский вестник», а також петербурзька га-
зета «Северная пчела». З часом відомості про концертне життя почали дру-
кувати частіше — у неофіційній частині газет, що виходили в губернських 
містах України («Киевские губернские ведомости», «Харьковские губерн-
ские ведомости», «Волынские губернские ведомости»), а за її межами — у 
«Москвитянине», «Московском городском листке» та інших виданнях. Це 
були здебільшого коротенькі рецензії чи повідомлення. 

На початку 1850-х років у пресі, хоча рідко й побіжно, уже траплялися стис-
лі характеристики виконуваних творів або особливостей гри артиста. Так, про 
перший із чотирьох концертів Ап. Контського в Одесі читаємо, що то був «по-
каз сили механізму і вправності в музичних ефектах. Він грав п’єси, де немає 
жодного музичного сюжету. На монохорді звучала арія з “Роберта” pizzi arco, 
“Венеціанський карнавал” Н. Паґаніні, який викликав сміх своїм комізмом»27. 
Найбільше враження в Одесі справив твір Ап. Контського «Сон юної діви» в 
авторському виконанні, зміст якого було викладено французькою мовою в 
додатку до програми. З Києва також повідомляли про виступ цього скрипаля: 
«Він заграв нам кілька п’єсок своєї композиції і “Капричіо” Н. Паґаніні на 
одній струні. У його грі найбільше вражав швидкий та спритний механізм 
виконання». Далі містилася цікава інформація про ставлення публіки до 
концертів: «Відвідувачів було до півтори тисячі. Багато було шуму, викликів, 
оплесків. Багато було захоплених і тривалих балачок про його гру, багато 
суперечок при порівнянні його з Венявським. Знаменитості нам не в дивину, 
чи давно тут були К. Ліпінський, Делер, Серве, Ф. Ліст, Софія Борер, Сеймур 
Шіффе, Д. Свєчін та багато інших»28.

З-поміж концертів іноземних знаменитостей особливою подією стали ви-
ступи Ф. Ліста. Мистецькі хроніки 1840-х років подають відомості про його 
виступи в Одесі, Львові, Чернівцях, Єлисаветграді, Миколаєві, Вознесенську, 
у маєтках знаних магнатів на Вінниччині, Житомирщині, Хмельниччині, Рів-
ненщині й Тернопільщині. Українська тематика наповнила ряд творів цього 
композитора зрілого періоду: симфонічну поему «Мазепа» за В. Гюґо (1851) 
та однойменний віртуозний фортепіанний етюд, оркестрові транскрипції 
«Галицьких танців» (1881, де використано Думку й Коломийку Ю. Заремб-
ського), «Марш Чорномора» з опери «Руслан і Людмила» М. Глинки (в осно-
ву якого покладено «крокосмейстерський» марш Київського музичного цеху, 
гербом якого була квітка крокусу).

Останнє українське турне Ф. Ліст здійснив 1847 року29. Маестро прибув 
до України в січні 1847 і спочатку дав три концерти в Києві. Перший із них — 
у Контрактовій залі — відбувся 23 січня і зібрав силу-силенну слухачів30. Тут 
були не лише кияни: ще заздалегідь, одержавши від київських родичів чи зна-
йомих звістку про майбутні концерти Ф. Ліста, до Києва із сусідніх міст поспі-

27 Москвитянин. — 1851. — Кн. 6. — С. 186.
28 Москвитянин. — 1851. — Кн. 2. — С. 331.
29 Див.: Вольська Л., Калениченко А. Ференц Ліст і Україна: біографічний аспект // 

Музична україністика: сучасний вимір. — К., 2008. — Вип. 2. — С. 122—128.
30 На честь цієї події 1994 року на відреставрованому Контрактовому будинку в 

Києві було встановлено меморіальну дошку.

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

635

шили всі, хто бажав почути «чудодія 
фортепіано». Атмосферу в концерт-
ній залі яскраво відтворено в спога-
дах А. Крагельської31: «Тиснява була 
неймовірна... Безліч слухачів стояли 
між колонами, і скрізь було застав-
лено публікою, так, що, коли ми по 
закінченні концерту попрямували 
до естради, щоб потиснути ці чарів-
ні руки, нас ледве не задушили»32. 
Програма цього концерту складала-
ся з таких транскрипцій: з Анданте з 
«Лючії ді Ламмермур» і Фантазії на 
мотиви опери «Норма» В. Белліні, 
Анданте з варіаціями Л. Бетховена, 
«Тарантели» Дж. Россіні, «Мазур-
ки» Ф. Шопена, «Полонеза» з опери 
В. Белліні «Пуритани». Ф. Ліст ви-
конав також власний «Хроматич-
ний галоп».

Два інших концерти відбулися в 
залі Київського університету св. Во-
лодимира. Відома програма другого з 
них — 2 лютого Ф. Ліст виконав такі 
твори: «Гекзамерон», бравурні варіації на тему з «Пуритан» В. Белліні, Кон-
церт і «Запрошення до танцю» К.-М. Вебера, «Форель» Ф. Шуберта, Етюд 
Ф. Шопена, імпровізації на теми, запропоновані публікою, у тому числі на 
українські мелодії. Отже, щоразу звучала інша програма. Але на третьому 
концерті публіки було небагато — більшість задовольнила свою цікавість 
двома першими й залу наповнили, очевидно, лише справжні шанувальники 
музики. Серед них була княжна К. Сайн-Вітгенштейн, якій судилося стати 
близькою людиною композиторові (саме тоді відбулася їхня перша зустріч). 
Збереглися відомості й про виступ Ф. Ліста в Інституті шляхетних дівчат, що 
містився на вулиці Інститутській.

У лютому (імовірно, 15—22) Ф. Ліст дав два концерти в Житомирі, після чого 
грав у Львові, Чернівцях, Крéменці. Виступаючи в Немирові в березні 1847 року 
в палаці графа Б. Потоцького, піаніст уперше ознайомив публіку з мазурками 
Ф. Шопена та власною музикою до польських пісень. Відомо про відвідини 
Маестро маєтку вищезгаданої княжни К. Сайн-Вітгенштейн у с. Ворóнинці, де 
він написав кілька нових творів, з-поміж яких — тричастинний фортепіанний 
цикл «Колоски Воронинців» або «Жнива у Воронинцях» (дослівно з фран-
цузької — «Колосся, зібране після жнив у Воронинцях»): «Українська балада», 
«Думка» (на інтонаціях мелодії «Ой не ходи, Грицю»), «Скарга» (на основі дум-
ки «Віють вітри»). Тієї ж весни Ф. Ліст виступав у маєтку польського магната 

31 На ці два концерти квитки сімейству Крагельських презентував сам Ф. Ліст.
32 Цит. за: Автобиография Н. И. Костомарова. — С. 28. 

Портрет Ф. Ліста. 
Художник М. Барабаш
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Д. Івановського, що в селі Курилівка. Два тижні гостював у маєтку графа 
Пшездецького, що в містечку Чорний Острів, відвідав Бердичів, Кам’янець-
Подільський та сусіднє з ним село Новосільці. 

Навесні гастрольні шляхи Маестро пролягли до Львова, де він дав концер-
ти 17, 23 й 28 квітня в залі ГМТ, 2 травня — у театрі Скарбека. Двічі виступав 
у дуеті з талановитими скрипалями: 20 квітня — з юною С. Борер, 4 травня — з 
видатним польським майстром К. Ліпінським. 26 квітня Ф. Ліст зіграв фор-
тепіанний концерт К.-М. Вебера та диригував (єдиний раз за всі українські 
гастролі) одну із симфоній Л. Бетховена. 7 травня під час учти на честь Ма-
естро світової слави він дав чи не найяскравіший концерт, виконавши власні 
«Угорські мелодії», Сонату Л. Бетховена, Полонез і Мазурку Ф. Шопена, влас-
ні транскрипції «Аве Марії» та «Лісового царя» Ф. Шуберта, «Запрошення до 
танцю» К.-М. Вебера, оперних арій В.-А. Моцарта, Ґ. Доніцетті, Дж. Россіні, 
В. Белліні та композицію львівського автора Й.-К. Кесслера33. 

Наприкінці травня Ф. Ліст дав три концерти в Чернівцях — два в залі го-
телю «Молдова», третій — у палаці барона Гормузаті. Збереглися відомості, 
що тоді ж композитор відвідав с. Мамаївці, де слухав циганський оркестр і 
записав дві гуцульські коломийки.

Улітку 1847 року Ф. Ліст мав гастролі в Одесі, де всі його виступи — 20, 
23, 29 липня й 2 серпня — супроводжував приголомшливий успіх. Ще перед 
прибуттям великого піаніста «Одесский вестник» писав: «Ім’я його одне з тих 
небагатьох, до яких немає потреби додавати ніякого епітету й ніякої похвали». 
Перший концерт відбувся 20 липня в залі Біржі. «Досить було кинути одну 
колосальну “бомбу” — увертюру з “Вільгельма Телля” — й Одесу було взято 
приступом», — так експресивно висловив загальний захват рецензент, чиє пріз-
вище сховане під криптонімом «Д». Редакційна стаття повідомляла: «Поява 
Ліста захопила в Одесі й поглинула все. Ім’я його залунало навіть і в тих кут-
ках, де, крім шарманки й бродячого скрипаля-цигана, не чути іншої музики»34. 

Восени Ф. Ліст відвідав Єлисаветград. У ті дні в цьому невеликому міс-
ті очікували царський огляд військ. Приїжджих було так багато, що для них 
не вистачало помешкань. Ф. Ліст зупинився в одного з військових. У періо-
дичній пресі відомостей про його концерти в Єлизаветграді не збереглося, 
однак із мемуарів поета О. Фета дізнаємося, що в побудованому з дощок, але 
досить гарно обладнаному театрі, де виступали російська й французька дра-
матичні трупи, Ф. Ліст дав у вересні кілька концертів35. «Важко описати той 
ентузіазм, — писав О. Фет, — який він викликав і своєю грою, і своєю артис-
тичною головою з білявим, зачесаним назад волоссям»36. Концерти в Єлиса-
ветграді стали останніми публічними виступами геніального піаніста. Після 
них він прийняв рішення повністю віддатися композиторській діяльності.

33 У Львові зберігаються автографи Ф. Ліста — ноти вступу до пісні «Альпійська 
пастушка» Дж. Россіні, листи до польського літератора К. Форстера, візитівка, неве-
ликі портрети, написані Ю. Коссаком, Л. Дроґойовським, гіпсове погруддя, створене 
невідомим скульптором.

34 Цит. за: Стасов В. Лист, Шуман и Берлиоз в России. — СПб., 1896. — С. 61, 62. 
35 У Кіровограді 1991 року на місці театру, де виступав Ф. Ліст, на честь музикан-

та було відкрито меморіальну дошку.
36 Фет А. Ранние годы моей жизни. — М., 1893. — С. 369.
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Піаністичні програми Ф. Ліста, що збереглися, дають змогу зробити ви-
сновок про вагу, якої набули в концертному просторі України середини 
ХІХ ст. твори західноєвропейської класики у виконанні музи́к-віртуозів. По-
мітне місце в їхньому репертуарі посідали інструментальні перекладення й 
транскрипції популярних оперних арій та номерів з опер.

*  *  *
Починаючи від перших років ХІХ ст., а особливо з повоєнного часу 

(від 1812 року), коли в суспільстві зросли патріотичні настрої та почуття 
націо нальної гідності, простежується інтерес до української музики, хоча, 
можливо, ще недостатньо потужно. З концертних сцен почали звучати 
твори місцевих авторів, а подекуди й варіації, фантазії, капричіо та попурі 
на теми українських і російських народних пісень. Ось кілька прикладів, 
що ілюструють цю культурну ситуацію: на концерті з приводу відкриття 
Харківського університету 1805 року, як уже зазначалося, було виконано 
ораторію І. Віт ковського. 1812 року прилюдно прозвучав концерт (чи фан-
тазія) для двох фортепіано з оркестром та дрібніші п’єси Ґ. Гесса де Каль-
ве — автора, для якого Україна стала другою батьківщиною. У 1822 році на 
урочистому зібранні в Харківському університеті грав свій Концерт для 
кларнета І. Лозинський. А. Барцицький — автор надрукованих в «Утрен-
ней звезде» обробок мелодій із «Наталки Полтавки» — неодноразово ви-
ступав як піаніст (можна припустити, що він включав до програм і твори 
на українські теми). Власні опуси — Мазурку й Козак-польку — грав на 
концерті в 1853 році дев’ятирічний піаніст, киянин І. Вагнер. Тоді ж у Кате-
ринославі, виступаючи в добродійному концерті, молодий П. Сокальський 
уперше виконав свою польку.

Це був творчий внесок місцевих артистів у культурне життя міста. Відомо, 
що української тематики не цуралися й приїжджі музиканти. Так, віолонче-
ліст М. Голицин і скрипаль Ап. Контський брали участь у публічному вико-
нанні квартетів Л. Бетховена, де використано українські мелодії. Цілком імо-
вірно, що М. Голицин, який тривалий час мешкав у Харкові, грав також інші 
твори, у яких була використана українська мелодика. Відомо, що в репертуарі 
К. Ліпінського теж були п’єси, написані на українській народнопісенній осно-
ві. Одну з них назвав Т. Шевченко — це варіації на мелодію «Чи я така уро-
дилась». У концертах українського скрипаля й гітариста із Санкт-Петербурга 
Г. Рачинського звучали його твори на російські й українські народні мелодії, 
зокрема варіації на мотив пісні «Віють вітри». Чудовий скрипаль Гіз викону-
вав у Харкові написану ним Фантазію з варіаціями. У репертуарі А.-Ф. Серве  
був власний твір «Спа про Київ». Піаніст О. Дрейшок закінчив один зі своїх 
виступів п’єсою «Прощання з Харковом». Як уже зазначалося, до фортепіан-
ного циклу «Жнива у Воронинцях» Ф. Ліста ввійшло дві п’єси на українські 
теми — «Думка» та «Скарга». 

*  *  *
У першій половині ХІХ ст. сталися істотні зрушення в музичному жит-

ті Західної України, насамперед Львова — великого культурного центру 
Галичини. Ці процеси були започатковані ще в 1790-х роках польським 
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композитором Ю. Ельснером. Діяльність створеної ним Музичної академії 
(1795—1797) значною мірою каталізувала професіональні зусилля плеяди 
талановитих музикантів європейського рівня. З-поміж них — Ф.-К.-В. Мо-
царт — піаніст, диригент, педагог, скрипаль і композитор (син уславленого 
композитора), К. Ліпінський (скрипаль, композитор), Я. Медеріґ-Галлюс 
(тео ретик, диригент), С. Сервачинський (скрипаль), Й. Рукґабер (піаніст, 
композитор), Й.-К. Кесслер (піаніст, композитор) та ін.37

Важливим кроком на шляху до організації першого в місті мистецького 
об’єднання музично-педагогічних сил Львова стало Товариство св. Цецилії38, 
засноване за ініціативою Ф.-К.-В. Моцарта, який протягом трьох десятиліть 
(1808—1838) вдало поєднував викладання уроків музики для дітей львів-
ської аристократії з власними сольними публічними концертами. При цьому 
Товаристві діяв хор св. Цецилії та Інститут співу, де учасникам об’єднання 
надавалася можливість здобувати музичну освіту. Резонансною мистецькою 
акцією європейського рівня, улаштованою Товариством, стало виконання в 
1826 році «Реквієму» В.-А. Моцарта, приурочене тридцять п’ятим роковинам 
смерті композитора-класика. Хор Товариства, знаний далеко за межами міс-
та, виконував у концертах кантати Ф.-К.-В. Моцарта і твори львівських авто-
рів39. І хоча Товариство св. Цецилії 1829 року припинило свою діяльність, 
позитивний досвід існування в місті такого мистецького центру згодом вра-
хували послідовники цього важливого починання. 

У 1838 році було засновано Галицьке музичне товариство, якому судило-
ся виконати відповідальну місію — закласти підвалини професійної музичної 
освіти в Галичині. Протягом майже трьох десятиліть (1858—1887) очолював 
його учень Ф. Шопена, енергійний та ініціативний музикант К. Мікулі. Чле-
нами ГМТ були представники різних національностей — поляки, німці, ав-
стрійці (переважно заможні верстви, а також інтелігенція та чиновництво). 
Згідно зі статутними вимогами ГМТ мало влаштовувати регулярні концертні 
заходи, а також благодійні мистецькі акції. По суті, «ГМТ стало основним і на 
той час єдиним осередком пропаганди симфонічної та камерної інструмен-
тальної і вокальної музики — класичної та сучасно-“новітньої”, передусім — 
музики композиторів-романтиків»40. Щоправда, спершу концертним програ-
мам Товариства були притаманні зайва строкатість і випадковість у доборі 
творів: знані імена західноєвропейських композиторів нерідко межували з 
маловідомими прізвищами місцевих авторів, які ненадовго «затрималися» в 
історичних хроніках краю. Проте вже за кілька років укладачі концертних 
програм почали прискіпливіше ставитися до змісту й художнього рівня мис-
тецьких акцій. У концертних програмах ГМТ переважали твори Й. Гайдна, 
В.-А. Моцарта, Л. Бетховена, Дж. Россіні, Ф. Мендельсона, К.-М. Вебера та 
ін. Нерідко солістами — піаністами, скрипалями — поряд з іменитими ви-
конавцями були й місцеві аматори, а також численні зарубіжні гастролери. 

37 Див.: Мазепа Л., Мазепа Т. Шлях до музичної академії у Львові: У 2 т. — 
Л., 2003. — Т. 1.

38 Св. Цецилію вважали покровителькою мистецтв.
39 Мазепа Л., Мазепа Т. Шлях до музичної академії у Львові. — Т. 1. — С. 38.
40 Там само. — С. 48.
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Епохальною мистецькою подією у Львові в першій половині ХІХ ст., про що 
мовилося раніше, стали концерти Ф. Ліста 1847 року.

Музично-виконавська діяльність членів ГМТ не обмежувалася виключно 
участю у великих «фірмових» концертних заходах Товариства. Поширеною 
формою було камерне музикування у світських салонах, приватних помеш-
каннях, де нерідко аматори демонстрували наближений до професійного рі-
вень виконавства. Музичне середовище Львова, що формувалося передусім 
на ґрунті західноєвропейської симфонічної, камерно-інструментальної, во-
кальної традиції, встановило високу планку вимог і для відомих концерту-
ючих артистів, і для аматорів-початківців, які часто ставали партнерами по 
сцені. Серйозний концертний репертуар своєю чергою диктував відповідний 
рівень підготовки слухацьких кіл. Водночас це актуалізувало проблему ви-
ховання професійних виконавців.

Натомість українське народне хорове й інструментальне виконавство пере-
бувало за лаштунками львівських парадних зал і сцен. Маргінальне становище 
музичної культури українців — корінної нації — почало поступово змінювати-
ся лише після революційних подій 1848 року (так званої «весни народів»), а 
надто — із середини другої половини ХІХ ст. Саме тоді в українському середо-
вищі почала визрівати ідея національно-ментальної моделі суспільства, куль-
тури, мистецтва, стали увиразнюватися прогнозовані напрями їх іманентного 
структурного впорядкування й професійної налаштованості. 

*  *  *
Попри кордони, що розділяли етнічні землі України в ХІХ ст., тотожні 

мистецькі процеси відбувалися і на її східних теренах. Так, відчутними прик-
метами динаміки й урізноманітнення було позначене музичне життя Сумщи-
ни та її центру — м. Сум. У середині століття дедалі престижнішим ставало 
тут навчання співу та гри на різних інструментах, попит на це сповна задо-
вольняли численні приватні вчителі. Домашнє музикування почало виходи-
ти за межі суто привілейованих кіл суспільства. З часом воно стало, швид-
ше, прикметною нормою буття різних верств населення, значно впливаючи 
на музично-естетичні вподобання доволі строкатої за складом слухацької 
аудиторії, яка відвідувала концерти. Згодом — в останній третині століття — 
розгортання концертно-виконавської діяльності почало всіляко заохочувати 
РМТ за безпосередньої підтримки свого представника в Сумах — обдарова-
ного піаніста, учня І. Слатіна, активного музично-громадського діяча Л. Ка-
гадєєва41. Піднесенню загальної виконавської культури, диференціації есте-
тичних пріоритетів, музично-жанрових преференцій місцевих поціновувачів 
сприяли численні заїжджі концертанти. У своїх гастрольних турне Суми не 
оминали такі відомі музиканти, як Л. Ауер, Є. Цимбаліст, О. Зілоті, А. Арен-
ський, згодом — Л. Собінов та ін.

Уявлення про доволі насичене музичними подіями культурне жит-
тя Сумщини не буде повним, якщо не згадати важливого місця в ньому 
кобзарського мистецтва. Сумщина була одним із провідних регіонів у розвитку 

41 Локощенко Г. Музыкальная жизнь Сумщины (середина ХVII — 80-е гг. 
ХХ века): Автореф. дисс. … канд. искусствоведения. — К., 1991. — С. 13.
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кобзарських традицій. Так історично склалося, що тут групувалися представ-
ники провідних кобзарських шкіл — Харківської, Чернігівської, Роменсько-
Миргородської42. Не випадково саме в цьому краю кобзарі утворювали про-
фесійні гурти, тут найбільшою мірою відбувалося постійне «підживлення» 
кобзарського потенціалу (ідеться про випускників діючих у той час народних 
шкіл, де виховували майбутніх кобзарів). 

Загалом виступи бандуристів і кобзарів, які впродовж кількох століть були 
прикметною рисою музичного життя України, у другій половині ХІХ ст. на-
бували нових ознак: найкращих з-поміж народних виконавців — О. Вересая, 
Т. Магадина, С. Пасюгу, Г. Кожушка, Є. Мовчана — запрошували до участі в 
концертах. Їхні виступи збирали численних шанувальників, для багатьох з 
яких мистецтво народних рапсодів ставало справжнім відкриттям. Виступи 
кобзарів поширювалися за межі Сумщини й сягали доволі віддалених місце-
востей, зокрема українських етнічних територій Стародубщини — Курської 
та Воронезької губерній, а також Дону, Кубані та ін.43

Кобзарське мистецтво значною мірою урізноманітнювало й культурно-
мистецький ландшафт Полтавщини. Міцні (ще із ХVІІ ст.) історико-
регіональні традиції кобзарського виконавства цього краю, яскраво вираже-
ний національно-знаковий статус, високий рівень майстерності полтавських 
музик на початку ХІХ ст. сприяли його оформленню в окреме стильове від-
галуження.

На першу третину ХІХ ст. припадає початкова фаза позитивних соціо-
культурних зрушень на Полтавщині, що значною мірою було зумовлено про-
гресивними поглядами на культуру тодішніх генерал-губернаторів краю кня-
зів О. Куракіна та М. Рєпніна-Волконського44. «Їх висока освіченість, симпатії 
до українства стимулювали економічний, освітньо-культурний і мистецький 
розвиток регіону (становлення архітектури, садово-паркового мистецтва, фі-
нансова підтримка музичного виконавства, театральні вистави)» . Щоправда, 
не варто забувати, що ці зрушення відбувалися за умов кріпосницького ладу й 
здебільшого базувалися на мистецтві талановитих музикантів-«самородків» 
з-поміж кріпаків.

Закономірно, що наявність у Полтавській губернії (яка охоплювала тоді 
й Лівобережжя нинішньої Черкаської області) багатьох маєткових осередків 
культури — музичної, театральної (театри Д. Трощинського, О. Лобанова-
Ростовського, оркестр О. Рáковича, Г. Ґалаґана), комплектація виконавських 
колективів артистами високого рівня художньої майстерності (багато хто 
серед них здобував музичні знання за кордоном), забезпечення їх належним 
інструментарієм, якісним нотним матеріалом, а також залучення до спів-
праці відомих солістів (місцевих і приїжджих) — усе це стало тим життє-
дайним професійним середовищем, що уможливило логічний вихід замкне-
ного елітарного маєткового музикування на публічно-професійний простір 

42 Локощенко Г. Музыкальная жизнь Сумщины — С. 13.
43 Там само. — C. 9. 
44 Литвиненко А. Музична культура Полтавщини ХІХ — початку ХХ століття 

в аспектах регіонального джерелознавства: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав-
ства. — К., 1998. — С. 10, 11.
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концертного виконавства. Прикметно, що кращі з приватних виконавських 
колективів запрошували до участі в культурно-громадському житті, скажімо, 
«капелію» О. Раковича в повному складі (двадцять три музиканти) за спри-
яння І. Котляревського було заангажовано до Полтавського театру, де її утри-
мували коштом дирекції45. З відміною кріпацтва в 1861 році багато музикантів 
і співаків з поміщицьких «капелій», утримуваних раніше в маєтках багатьох 
магнатів, виявилися покинутими напризволяще. Вони стихійно утворювали 
мандрівні об’єднання — невеликі оркестри, мандрівні хорові капели чи гру-
пи співаків — солістів, ансамблістів (своєрідні прототипи усталених хорових 
ансамблів), — які відігравали помітну роль у піднесенні музичної культури 
населення різних губернських міст і повітових містечок. Рівень їхньої музич-
ної підготовки часом був досить високим, тому традиції професійного вико-
навства під час гастрольних виступів мали позитивний вплив на формування 
естетичних ідеалів і смаків публіки.

*  *  *
Отже, концертне життя в Україні, яке в кінці ХVІІІ ст. ще перебувало в 

зародковому стані, у першій половині ХІХ ст. поступово активізувалося, а в 
1840—1850-х роках досить помітно, як на той час, пожвавилося. Переважно 
воно базувалося на домашньому музикуванні, що стало своєрідним трамплі-
ном у поширенні аматорського концертування й набуло значної ваги в цей — 
допрофесійний — період. Диференціація форм концертного життя розвива-
лася, як правило, у напрямі від діяльності домашніх гуртків до перших спроб 
організації музичних товариств. Поступово ширшало коло як місцевих, так і 
іноземних музикантів-професіоналів, які виступали в Україні публічно. Пев-
ний прогрес намітився й у тому, що поряд із «напівзакритими» концертами 
(за запрошеннями) дедалі більше ставало публічних. Водночас для широкої 
різночинної публіки вони були малодоступними через високі ціни на квитки.

Загалом перша половина ХІХ ст. засвідчила піднесення ролі великих 
українських міст — Києва, Одеси, Харкова, Львова — як провідних центрів 
тогочасної міської культури, що «інтегрувала в собі різні мікрокультурні 
цінності, репрезентовані відповідними суспільними верствами населен-
ня, культурні традиції (професійну, духовну, міську, народну, світську) та 
національно-стильові явища культур кореневої та національних меншин. На 
противагу елітній дворянсько-маєтковій культурі — міська, унаслідок її спе-
цифічної соціальної основи, характеризувалася демократичним і відкритим 
для взаємовпливів та інновацій характером»46. 

*  *  *
Музичне життя України другої половини ХІХ ст. позначене магістраль-

ною тенденцією поступового й невідворотного переходу від аматорського 
виконавства як основної в той час форми музикування до професійного. До-

45 Кузик В. Ревуцькі—Хмельницькі—Ржевуські // Український музичний ар-
хів. — К., 2003. — Вип. 3. — С. 70; Ернст Ф. Кріпацькі капели на Україні // Музика. — 
1924. — № 1—3. — С. 36.

46 Лисюк О. Театрально-музичне життя Києва кінця ХVIII — першої половини 
ХІХ ст.: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. — К., 1998. — С. 10, 11.
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машні «камерні» концерти вже були 
історично відпрацьованим форма-
том. Прогресивні митці, шануваль-
ники та ентузіасти музичної справи 
дедалі чіткіше усвідомлювали, що на 
часі організація постійних хорових 
колективів, активно діючих мистець-
ких об’єднань, товариств, зокрема 
філармонічних, зі значною кількістю 
членів, зі стаціонарними оркестра-
ми, інструментальними ансамблями 
тощо. Тривала діяльність аналогіч-
них товариств у країнах Західної 
Європи довела їх доцільність, визна-
чаючи характер і рівень публічних 
виступів, зрештою, динаміку всього 
культуротворчого процесу. Нато-
мість українське музичне життя пев-
ний час зосереджувалося в хорових 
гуртках, студентських товариствах, а 
в Галичині й на Закарпатті — у цер-
ковних хорах, де провадилася сут-
тєва музично-просвітницька робота, 
зберігалися й розвивалися націо-

нальні виконавські традиції. Нерідко ці хори були чи не єдиними колекти-
вами, на що могли орієнтуватися й розраховувати українські композитори. 
Загальмованість, іноді й завмирання на різних історичних етапах концертної 
діяльності, періодичне призупинення роботи окремих хорових гуртків і това-
риств були спричинені посиленням репресивних дій із боку як російського, 
так і австрійського монарших урядів. Після польського повстання 1863—1864 
pоків помітно пожвавилися провокаційні виступи в пресі про політичну «не-
безпеку українського руху», про «український сепаратизм». Тому діяльність 
прогресивно налаштованих товариств і гуртків, що об’єднували навколо себе 
письменників, музикантів, артистів, шанувальників мистецтва, опинялася 
під постійним наглядом влади і, не отримавши належного стимулу, не спро-
можна була подолати межі «самодіяльності» й набути рис  професіоналізму.

Водночас на авансцену культурного життя поступово виходили молодіж-
ні мистецькі об’єднання. У 1860-х pоках значно активізував діяльність сту-
дентський хор Київського університету. У січні 1861 року під керуванням 
М. Лисенка відбувся перший хоровий концерт, програма якого презентувала 
українські пісні. Дозволено було цей захід лише за умов повної відсутнос-
ті публікацій про нього. На ньому виступив торбаніст Франц Відорт, пісен-
ний репертуар якого згодом записав композитор. З часом студентський хор 
почав давати й публічні концерти: у залах Біржі, будинку Дворянського зі-
брання, міському театрі. Існують відомості про два інші українські концерти 
1861 року, у яких брав участь М. Лисенко. 26 лютого на вечорі, присвячено-
му пам’яті Т. Шевченка (в афіші про це не зазначалося, а єдиний Шевченків 

Афіша вистави «Наталка Полтавка» 
І. Котляревського

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

643

твір — «Тополя» — було заборонено до читання), прозвучали «Наталка Пол-
тавка» І. Котляревського, «Простак» В. Гоголя, два дивертисменти на фольк-
лорному матеріалі — «Чумацький табір» і «Вулиця». Цей концерт особисто 
для М. Лисенка був першим серед багатьох, що привернув увагу царських 
жандармів. Дізнавшись про відгуки на цей захід у галицьких газетах, справою 
зацікавився міністр внутрішніх справ Валуєв. 

Досить чітко визначилися характер і спрямування концертів, ініціатора-
ми яких ставали шанувальники музики. Спочатку більш поширеними були 
збірні літературно-музичні вечори, а також концерти, присвячені пам’яті ви-
датних людей. Після смерті Т. Шевченка постійними стали вечори зі спеці-
ально підготовленими музичними творами на тексти поета, які відбувалися і 
в Наддніпрянській Україні, і в Галичині. Свідчення тому — відомі історичні 
факти. Так, 19 березня 1862 року відбувся літературно-музичний вечір у Хар-
кові. Відомий філолог, професор-славіст П. Лавровський виголосив вступне 
слово, було продекламовано вірші Т. Шевченка та Є. Гребінки. У щоденни-
ку В. Гнилосирова — активного члена університетського гуртка в Харкові, а 
згодом письменника й педагога — зазначено також прізвища музикантів, які 
«грали лепсько». Афіші, на жаль, не збереглося. Відомо лише, що на виручені 
кошти молодь вирішила придбати шість тисяч примірників «Южно-руського 
словаря» Т. Шевченка. Значення цього вечора важко переоцінити, адже на 
теренах України він став першим літературно-музичним виступом, присвя-
ченим Кобзареві. Улаштування вечорів пам’яті Т. Шевченка відбувалося в 
напруженій боротьбі їхніх організаторів із місцевою владою, цензурою, слу-
жителями церкви. З матеріалів львівської преси, наприклад, відомо, як було 
зірвано музично-декламаційний виступ, присвячений другій річниці смерті 
поета. Вечір було підготовлено за активної участі студентської молоді, але 
побоюючись демонстрацій, клубний відділ Народного дому так і не дозволив 
проведення акції. Реакційні клерикальні кола зробили все, аби у Львові не 
відбувся музично-декламаційний вечір, підготовлений і до третьої річниці 
від дня смерті Т. Шевченка. До виступу якраз ретельно готувався співацький 
колектив, організований 1864 року при товаристві «Руська бесіда». Усупе-
реч цим владним утискам передова галицька громадськість гідно відзначила 
в Перемишлі цю дату цікавим і великим (на три відділи) концертом із читан-
ням уривків із поем Т. Шевченка.

У музикознавчій літературі досі лише констатувався факт проведення 
концерту 26 лютого (10 березня) 1861 pоку в Перемишлі, мовилося про його 
культурно-громадський резонанс. Знайдені нові матеріали більш доклад-
но висвітили цю подію. Концерт відбувся за участі співацького колективу 
«Руської бесіди». Саме тоді в Перемишлі перебували артисти театру О. Ба-
чинського та львівський хор на чолі з І. Лаврівським. Газета «Слово» від 
3 (15) березня 1865 pоку повідомляла: «Повернулось артистичне товариство 
із Перемишля до Львова. Публіка руська [тобто українська. — Ред.], поль-
ська, а навіть німецька, численно зібрана на той вечір, чарувалась музикою 
й співом»47. Кореспондент, однак, жодним словом не обмовився, хто ж був 
виконавцем тих «чарівних співів і музики». Лише журнал «Мета» повністю 

47 Цит. за: Історія української музики. — К., 1989. — Т. 2. — С. 349.
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опублікував програму вечора, подав цікаві оцінки виступів декламаторів і 
солістів (А. Вахнянина й І. Лаврівського)48. Привертає увагу й добір музич-
них композицій. Це були переважно твори І. Лаврівського, а також М. Вер-
бицького й А. Вахнянина. Автор зазначеної докладної рецензії, що заховав 
своє прізвище під криптонімом «—Ъ», як і автор замітки в газеті «Слово», дав 
високу оцінку музичній частині вечора. Він зауважив, що серед гостей були 
знав ці музики, побратими-чехи, які визнали досконалим виконання солоспі-
вів і хорових творів.

До історії української культури святковий вечір, улаштований львівською 
молоддю 1868 pоку, увійшов як значна подія, оскільки саме для нього було 
написано перші в українській музиці твори розгорненої форми на Шевченків 
«Заповіт». Їх авторами стали М. Вербицький і М. Лисенко. Було виконано 
також «Марш на смерть Т. Г. Шевченка» для фортепіано Т. Безуг лого й хори 
«Мир вам, браття» та «Де згода в сімействі».

Перший шевченківський концерт у Львові мав широкий розголос. Відтоді 
подібні акції стали традиційними. На Буковині відзначення шевченківської 
дати вперше відбулося в 1886 році. Щорічно київська громадськість ушано-
вувала пам’ять поета. А М. Лисенко вважав своїм громадянським обов’язком 
написати новий твір на вірші Т. Шевченка й завжди планував участь у кон-
церті чи то як організатор, чи як виконавець-піаніст або диригент хору. Во-
кальні номери з його «Музики до “Кобзаря” Т. Шевченка» посідали чільне 
місце в програмах шевченківських концертів у Харкові, Полтаві, Чернігові, 
Єлисаветграді, Одесі, Миколаєві. Деякі з них були також у репертуарі сіль-
ських хорів.

Наприкінці 1880-х — на початку 1890-х pоків y Галичині й на Буковині, 
крім шевченківських концертів, улаштовувалися вечори пам’яті М. Шашке-
вича та Ю. Федьковича, до концертних програм яких входили твори місце-
вих авторів, а також С. Гулака-Артемовського, П. Ніщинського, М. Лисенка. 
Цікаво були організовані концерти, присвячені І. Котляревському. Збагачен-
ня й розширення репертуару сприяли подальшому зміцненню зв’язків між 
галицькими, буковинськими та наддніпрянськими музикантами. Українські 
виконавці брали також участь у святкуванні пам’яті О. Пушкіна, А. Міцкеви-
ча, Г. Гейне та інших зарубіжних митців.

Дедалі важливішу роль у культурно-просвітницькій сфері відігравали 
хорові осередки. На противагу церковним хорам із невеликих провінційних 
міст і сіл, репертуар яких досить часто містив не лише духовні твори, але й на-
родні пісні, у другій половині XIX ст. почали формуватися хорові колективи 
суто світського спрямування. Їхній склад був вельми різноманітним — пере-
важно студенти, демократична інтелігенція, робітники.

Одним із перших таких колективів був хор, організований П. Сокаль-
ським в Одесі. У короткій записці про діяльність одеського Товариства ама-
торів музики зазначено: «У березні 1864 р. шість осіб, пройнятих любов’ю 
до музики, переважно вокальної, зібралося за ініціативою місцевого нашого 
композитора П. П. Сокальського, щоби обміркувати, чи не можна якось-то 
влаштувати з розрізнених у місті співаків і співачок... постійний і правиль-

48 Вечорниці в пам’ять Тараса // Мета. — 1865. — № 3.
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но організований хор»49. 2 квітня того самого року було прийнято рішення 
про заснування хору (сорок вісім співаків). Невдовзі до нього приєднався 
аматорський оркестр (тридцять п’ять осіб) на чолі зі скрипалем І. Кузьмин-
ським. Так виникло Товариство аматорів музики50. Директорами його були: 
П. Сокальський, К. Масалов, Ф. Кестлер та Д. Урбанек. Перші двоє диригу-
вали хором, інші — оркестром. Репертуар складався з народних українських 
і російських пісень, творів П. Сокальського, зокрема хорових: кантати «Бен-
кет Петра Великого», кантати-балади «Слухай» на слова І. Гольц-Міллера, а 
також оркестрових п’єс Д. Урбанека (попурі на українські й чеські мотиви). 
З метою посилення інтересу хористів до народної музики П. Сокальський 
почав читати спеціальні лекції. У своїх виступах митець розкривав значен-
ня пісні в житті народу, її роль у розвитку професійної музики. «Правдиві 
художники всіх країн, — зазначав митець, — всюди схилялися перед внутріш-
ньою силою, оригінальністю та непідробною щирістю народних пісень. У них 
народний геній залишив величезні скарби своєї творчості й невичерпний 
матеріал для змісту найвищих форм мистецтва»51. Цілком можливо, що саме 
для цього хору П. Ніщинський (він був членом Товариства) зробив обробку 
пісні «Козак Софрон».

Наприкінці 1860-х років Товариство аматорів музики об’єдналося з ко-
лишнім Філармонічним товариством, утворивши Одеське музичне товари-
ство (деякий час П. Сокальський був його віце-президентом). Існувало це 
Товариство до 1886 pоку, допоки на зборах не було прийнято рішення про 
його розпуск і передачу школи Одеському відділенню РМТ.

Так само недовго функціонував уже згаданий хор при львівському това-
ристві «Руська бесіда». 15 жовтня 1864 року відбулася його перша співанка 
на чолі з досвідченим диригентом і композитором І. Лаврівським. Справа 
з налагодження діяльності стаціонарного українського товариства у Льво-
ві затяглася. «Наші співочі сили, — писав у спогадах А. Вахнянин, — лише 
від часу до часу громадилися в “Руській бесіді”, а частина їх мусила при-
лягати до других товариств музичних у Львові.., “Галицького музичного 
товариства”, а відтак від 1881 р. до “Лютні”... Праця на полі музики була 
нелегка»52.

У Києві, що від 1870-х років досить швидко почав набирати значення 
центру українського музичного життя, у той час ще не було постійного про-
фесійного хору. Однак організовані з аматорів хорові колективи М. Лисенка 
швидко досягли високого рівня виконавської майстерності, стали визначни-
ми мистецькими осередками. Їхні хорові програми постійно поповнюва-
лися новинками музичної літератури. Серед виконуваних творів були такі 
складні партитури, як «Іван Гус», «Б’ють пороги», «Радуйся, ниво неполи-
тая» М. Лисенка, хорові номери з опер Р. Ваґнера, M. Римського-Корсакова, 
Ант. Рубінштейна, С. Монюшка й самого М. Лисенка.

49 ЦДІАУ, ф. 408, оп. 1, спр. 109, арк. 3.
50 Статут Товариства аматорів музики в Одесі (з музичними класами при ньому) 

було затверджено в квітні 1866 року (див.: НБУВ, 1, 38410, арк. 638).
51 ЦДІАУ, ф. 408, оп. 1, спр. 109, арк. 3.
52 Вахнянин А. Спомини з житя. — Л., 1908. — С. 4.
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У загальній мистецькій панорамі 
виділялися тематичні концерти, при -
свячені слов’янській музиці, які 
впродовж 1870—1875 pоків орга нізо -
ву вав М. Лисенко в Києві й Петер-
бурзі. Прагнучи ознайомити широку 
публіку із самобутньою культурою 
слов’ян, митець улаштовував си -
стематичні концертні виступи з ціка-
вими й заздалегідь продуманими про-
грамами, до яких, крім українських 
творів, входили болгарські, моравські, 
польські, російські, сербські, хорват-
ські, чеські пісні. Чимало мелодій 
різних народів звучало в аранжуванні 
самого композитора. Слухачі й преса 
схвально ставилися до виступів Ли-
сенкового хору, називали їх «найкра-
щим курсом зі слов’янознавства».

У 1880—1890-х pоках концер-
ти Лисенкового хору отримали 
широкий розголос по всій Украї-
ні, відіграючи важливу об’єднуючу 

громадсько-просвітницьку роль. Співаки, яких добирав композитор до свого 
київського хору, дуже швидко згуртувалися в міцний колектив. Не дивно, що 
уряд звернув увагу на діяльність Лисенкового хору й прагнув будь-що її па-
ралізувати, ізолюючи в такий спосіб молодь від впливу авторитетного ком-
позитора. Уже наприкінці 1880-х pоків студентський хор було заборонено 
як такий, що має «шкідливу, протиурядову мету»53. Проте, усвідомлюючи 
значення для розвитку культури цієї найдоступнішої для широких мас форми 
музикування, М. Лисенко виношував ідею організувати хор, з яким міг би 
виїжджати за межі Києва й на віть України. Наприкінці 1892 року композитор 
здійснив першу артистичну поїздку до українських міст: Чернігова, Ніжина, 
Полтави, Єлисаветграда, Одеси. За півмісяця (від 26 грудня 1892 року 
до 11 січня 1893 року) відбулося дев’ять концертів, відзначених кількома 
схвальними рецензіями й повідомленнями, уміщеними в тогочасних газетах 
[наприклад, у «Зорі» (1893, № 4) та в «Одесском листке» (1893, № 4, 6, 9)]. 
Друга подорож відбулася по Київщині й Полтавщині (Бердичів, Черкаси, 
Умань, Козятин, Біла Церква, Сміла, Красне, Золотоноша). Почалася вона 
20 червня 1897 року й тривала протягом місяця. Помічником М. Лисенка-
диригента був Я. Яциневич (староста хору). До програм концертів входили 
такі твори: «Ой нема, нема ні вітру, ні хвилі», «Іван Гус», «В’язанки народних 
пісень» М. Лисенка, «Государи-псковичи» М. Римського-Корсакова, хори з 
ораторії «Вавилонское столпотворение» Ант. Рубінштейна, а також російські 
пісні «Про Степана Разина», «Ты взойди, взойди, солнце красное» та ін. «Нас 

53 Государственный архив Российской Федерации, ф. Д-3, д. 503, л. 51.

Я. Яциневич
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сприймали, — згадував співак Лисенкового хору M. Павловський, — як про-
пагандистів народної пісні, що прагнули не лише дати слухачам естетичну на-
солоду, а й збудити визвольні думки, закликати до боротьби за кращу долю»54. 
Про відповідні настрої хористів свідчить також факт виконання солістом 
Ф. Влодеком «Марсельєзи» українською мовою на вечорі, улаштованому піс-
ля другого концерту в Золотоноші. Упродовж третьої гастрольної подорожі, 
що тривала понад місяць, М. Лисенко об’їздив із хором Полтавщину й Київ-
щину. Цього разу його помічником став молодий композитор К. Стеценко.

Диригентсько-хорова діяльність М. Лисенка слугувала прикладом відда-
ності справі мистецтва для багатьох його учнів і послідовників, які згодом 
самостійно організовували хорові гуртки (подекуди й за межами України)55. 
Варто згадати український («малоруський», як він тоді називався) хор під 
керуванням П. Гордовського, створений 1886 року в Харкові з метою влашту-
вання «історичних народних малоруських концертів». Колектив, до складу 
якого входило понад сорок співаків та співоча група хлопчиків, мав «озна-
йомлювати публіку зі старовинними малоруськими піснями... подібно до 
п[ана] Слов’янського, що популяризує старовинні російські пісні»56. Капела 
майже весь час подорожувала — відвідала Південну Україну, російські міста 
(Саратов, Астрахань, Царицин, Ростов-на-Дону та ін.), виступала у Варша-
ві, Тифлісі (1890). До репертуару колективу, крім українських народних пі-
сень, аранжованих самим П. Гордовським, входили хорові твори М. Лисенка, 
П. Ніщинського, а також російські пісні. Рецензент газети «Южный край» 
відзначав неабиякий артистичний успіх колективу, натомість вказував на 
певну перевантаженість репертуару популярними піснями й часом невідпо-
відність виконавської інтерпретації характеру народної пісні, до якої інколи 
вдавався диригент заради зовнішніх музичних ефектів57. 

Ще один диригент — А. Літинський — протягом багатьох років також ке-
рував університетським та аматорським хорами в Харкові. Зокрема, відомо 
про концертні виступи його колективу в Курську.

*  *  *
В останніх десятиліттях ХІХ ст. розгорнувся по-справжньому широко-

масштабний хоровий рух на західноукраїнських теренах. Почалися система-
тичні виступи співацьких колективів, що складалися зі студентської молоді, 
створювалися народні селянські хори, виник жіночий хор у Тернополі (керів-
ник — Є. Барвінська). Розвиток виконавства позитивно позначився й на хоро-
вій творчості. Щороку зростала кількість хорових творів, нерідко написаних 
для конкретного співацького колективу. Помітний слід у тогочасному хорово-
му виконавстві залишили виступи львівського студентського хору й невели-
ких ансамблів, що були організовані при студентських товариствах.

54 Павловський М. Хорові подорожі Лисенка // М. В. Лисенко у спогадах сучасни-
ків. — С. 516, 517.

55 Докладніше див.: М. В. Лисенко — хоровий диригент (Слідами неопублікова-
них спогадів) // Ревуцький Д. Микола Лисенко. Повернення першоджерел / Упоряд. 
В. Кузик. — К., 2003. — С. 135—143.

56 Южный край. — 1886. — 5 октября.
57 Южный край. — 1887. — 28 октября.
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У 1870-х pоках за ініціативою А. Вахнянина у Львові відбулося кілька ці-
кавих концертних виступів. Зазнавши труднощів на шляху організації суто 
музичного хорового товариства «Торбан» (1870—1871), статут якого перед-
бачав виїзні концерти по Галичині, митець знайшов можливість продовжити 
справу популяризації рідної пісні: він організував хор учнівської молоді та 
студентів («академіків», як їх називали у Львові). Часто в програмах концер-
тів були уривки з його опери «Купало», а 1872 року силами учнів Львівської 
гімназії навіть було виставлено першу дію опери. У березні наступного року 
на концерті, улаштованому студентською молоддю, прозвучали хоровий 
фрагмент із «Купала» — «Молитва перед нападом татарським», обробки пі-
сень «Чи я в лузі не калина була», «Ой Морозе, Морозенку». До програми 
входили також солоспів «Доля наша» А. Вахнянина на слова І. Федоровича, 
номери інструментальної музики (скрипка й фортепіано). У концерті висту-
пив відомий оперний співак Л. Борковський.

Львівська студентська молодь, починаючи від 1870-х pоків, дедалі енер-
гійніше заявляла про себе в громадському й мистецькому житті. За при-
кладом польських молодіжних товариств українські студенти організували 
«Академічний гурток» і товариство «Дружній лихвар» (1870). Між членами 
обох товариств, духовними лідерами яких стали І. Франко, А. Дольницький, 
М. Павлик, І. Белей та інші, почалось активне й плідне спілкування. Їх збли-
женню сприяли спільні вечірки й сходини, а також журнал «Друг», редаго-
ваний І. Франком і М. Павликом. Саме за ініціативою студентської молоді 
24 червня 1876 року було влаштовано вечір до тридцять третіх роковин від 
дня смерті М. Шашкевича. А перед тим — 23 березня — у залі ратуші обидва 
товариства організували вечір на користь учнів української гімназії. У кон-
церті чоловічий хор з оркестром виконав не лише популярний «Татарський 
хор» з опери «Купало» А. Вахнянина, але й монтаж з її фрагментів — «Воро-
жіння», «Хор русалок», «Романс», «Купальний похід», «Купальний хоровід» 
та «Рондо». У цій своєрідній композиції, названій кантатою, виступали со-

Хор М. Лисенка під час концертної мандрівки по Україні. 1897

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

649

лісти, хор, малий оркестр, виконавець на фісгармонії. Про концерт схвально 
відгукнувся журнал «Друг» у травневому номері за 1876 рік.

Переслідування й арешти, що почалися в 1877 pоці, згубно позначилися на 
поширенні молодіжного руху. За антиурядову пропаганду австрійська влада 
жорстоко розправилася з І. Франком, М. Павликом, І. Мандичевським, О. Тер-
лецьким; було закрито журнал «Труд», на деякий період припинилася діяльність 
«Дружнього лихваря». Проте в 1882 році на основі останнього виникло товари-
ство «Академічне братство», при якому було організовано мандрівний комітет, 
куди ввійшли І. Франко, О. Нижанківський та ін. Було прийнято рішення що-
року влаштовувати подорожі по краю з метою «стати правдивими борцями за 
народні права, просвіту, правдивими робітниками на ниві народній»58.

Особливо цікавою виявилася ретельно підготовлена третя студентська 
мандрівка, що відбулася в серпні 1885 року. У ній взяли участь І. Франко, 
письменник і художник К. Устиянович, художник М. Івасюк (тоді ще студент 
Віденської академії малярства). Диригентом було запрошено Мод. Левицько-
го, відомого за іншою мандрівкою до Станіславова. Студенти об’їздили Поді-
лля, відвідали Буковину. Програма складалася з читання рефератів (І. Фран-
ко, наприклад, підготував доповідь на тему «Як почалася і як закінчилася 
панщина на Галицькій Русі»), декламацій, виконання хорових і ансамбле-
вих номерів, сольних інструментальних виступів (на фортепіано, цитрі або 
скрипці). Хор підготував твори М. Лисенка («Поклик до братів слов’ян», «Ой 
не гаразд, запорожці» та ін.), М. Вербицького («До родини», «Жовнір», «Хор 
косарів») А. Вахнянина («По морю», «Наша жизнь», «Калина», «До чарки»), 
І. Лаврівського («Руська річка», «Прощання», «Осінь»). У програмі було чи-
мало композицій буковинського композитора С. Воробкевича — «Чом красна 
Буковино», «Думи мої», «Широкий луг», «Думка», «Коби-м била зозуля», 
«Сині очі». Мандрівка почалася з Тернополя. Там 2 серпня за участю хору 
с. Денисів і міського жіночого хору було вшановано пам’ять нещодавно по-
мерлого М. Костомарова. На концерті, крім хорових номерів, прозвучали во-
кальне тріо «Наш рай» А. Вахнянина, «Українська рапсодія» М. Лисенка та 
Думка Ф. Ліста для фортепіано. Відомо, що в жіночому хорі під проводом 
Є. Барвінської співали три сестри Крушельницькі, серед них — Соломія. На 
концерті, що мав неабиякий успіх, були присутні місцева інтелігенція, селя-
ни з Наддніпрянської України. Однак від самого початку мандрівки поліція 
чинила всілякі перешкоди, аби позбавити студентську молодь можливості 
зустрічатися з народом. Уже наступного дня по приїзді в містечко Микулин-
ці мандрівників зустріли жандарми, а в Конопківці музично-декламаційний 
вечір із доповіддю І. Франка взагалі було заборонено. Усе ж студентському 
хорові вдалося побувати у містах Хоросткові, Гусятині, Чорткові, Нижне-
ві, Кіцмані, Чернівцях, де відбулася зустріч з Ю. Федьковичем. Мистецькі 
мандрівки студентів відіграли значну культурно-просвітницьку роль. Звуки 
рідної пісні, палкі слова, звернуті до народу, впливали на свідомість людей, 
окриляли їх, закликали до нового життя.

В останньому десятилітті XIX ст. особливої популярності набули невели-
кі хори-ансамблі. Так, композитор Д. Січинський був керівником так званої 

58 Цит. за: Діло. — 1885. — 16 (28) липня.
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«одинадцятки». Цей колектив брав участь, зокрема, у вечорі до других роковин 
смерті Ю. Федьковича, організованому «Академічним братством» у Львові 4 
березня 1890 року. Хор виконав досить складні композиції — «На прю!» М. Ли-
сенка, «З окрушків» О. Нижанківського, а також популярні твори М. Вербиць-
кого («До місяця», «Все утихло») та І. Лаврівського («Чом річенько»). Улітку 
1890 року відбулась артистична мандрівка хору «шістнадцятки» під керуван-
ням М. Садовського, кошти від якої мали піти на побудову приміщення для 
українського театру. Програма складалася з хорів М. Лисенка, П. Ніщинського, 
М. Вербицького, А. Вахнянина, О. Нижанківського, а також «Nek Dušmani vidi» 
сербського композитора Геанка та сольних номерів («Серенада» Ш. Ґуно, «Сон» 
Пафлера, дует «Моряки» К. Вільбоа). Для збору коштів до фонду українського 
народного театру в 1891 році було організовано також артистичні мандрівки 
хору «дванадцятки» під керуванням О. Нижанківського. До репертуару цього 
колективу входили народні пісні й національні слов’янські гімни, надіслані 
хорватським товариством студентів «Zastava» в Загребі, товариством «Slovenija 
na Dunaji» у Відні та сербським «Зора у Бечу».

Помітне піднесення виконавської культури дозволило окремим хоровим 
колективам, навіть віддаленим від центру, добирати до свого репертуару не 
лише твори галицьких авторів, але й новостворені композиції М. Лисенка та 
П. Ніщинського. 

Для прикладу розгляньмо програму хору міста Тисмениці, що взяв участь 
у шевченківському концерті в Станіславові 19 (31) березня 1890 року. 

І  в і д д і л е н н я:
М. Лисенко. «Ой не гаразд, запорожці»
П. Ніщинський. «Закувала та сива зозуля»
М. Лисенко. «Жалібний марш до 27-х роковин смерті Шевченка» (виконав на фор-
тепіано Р.)
М. Лисенко. «Мені однаково» (соло тенора в супроводі фортепіано виконав Г.)
О. Нижанківський. «Гуляли» (хор)

II  в і д д і л е н н я:
М. Кумановський. «3-я в’язанка з русько-українських пісень» (виконав на цитрі автор)
А. Вахнянин. «І я любив колись» (соло баритона в супроводі фортепіано виконав п. Р.)
М. Вербицький. «Зазвенемо, браття» (хор у супроводі фортепіано)

Чільне місце в історії української музики посів молодіжний хор, орга-
нізований О. Нижанківським у 1885—1887 роках y Львові. Енергійний і 
талановитий композитор та диригент, він за короткий час з учнівського хору 
академічної гімназії підготував злагоджений співацький колектив. Зосере-
дивши свою діяльність при товаристві ремісників «Зоря», хор отримав ре-
альну можливість часто давати концерти, ознайомлювати слухачів із новим 
репертуаром. Саме для цього колективу О. Нижанківський написав компози-
цію «З окрушків» на слова Ю. Федьковича (прем’єра — у грудні 1885 pоку). 
Багато концертів хору відбулося протягом 1886—1887 років. Преса відзнача-
ла артистизм диригентської манери О. Нижанківського, тонке проникнення 
співаків у характер виконуваного твору. Хористи виступали на вечорах, при-
свячених Т. Шевченкові, у концертах для польської молоді, улітку виїжджа-
ли в інші міста. Висока культура, виконавська майстерність, що вирізняли 

хор у супроводі оркестру 
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цей колектив львівської молоді, певною мірою зробили його прототипом по-
стійного хорового товариства, яким незабаром став «Львівський Боян». «Хор 
Остапа [Нижанківського], — писав у спогадах К. Студинський, — дав доказ, 
що існування “Бояна” є запевнене»59. Багато співаків, любителів пісні, які 
гуртувалися навколо різних хорових осередків, стали членами новостворено-
го співацького товариства. Проте навіть після виникнення «Бояна» не зникла 
ініціатива й енергія української молоді щодо заснування хорових гуртків, не 
припинилися мандрівки невеликих співацьких ансамблів.

Кінець XIX ст. був позначений зростанням інтересу музичної громад-
ськості й окремих ентузіастів-диригентів до організації сільських хорів. На 
Тернопільщині діяли хори: у с. Денисів, під керуванням Й. Вітошинського, у 
с. Біле, що виник за ініціативою А. Крушельницького. Особливо популярним 
був колектив Й. Вітошинського. Започаткований ще 1870 року виключно як 
чоловічий ансамбль, хор незабаром розрісся (у концерті в Тернополі 1889 року 
вже брало участь сто п’ятдесят співаків). Його керівник навчав селян нотної 
грамоти, залучав до співу дітей, власним коштом придбав інструменти для 
духового оркестру. У репертуарі колективу було багато народних пісень, а 
також творів українських композиторів — М. Вербицького, А. Вахнянина, 
М. Лисенка, І. Лаврівського, С. Воробкевича та ін. Після заснування драматич-
ного гуртка селяни виставляли оперу «Наталка Полтавка», драму з музичними 
номерами «Сватання на Гончарівці». Хор багато концертував у містах і селах 
(Тернополі, Бережанах, Коломиї, Золочеві, Теребовлі, Копичинцях та ін.). За-
хоплення, з яким вітали сільський хор численні слухачі, наштовхнуло Й. Ві-
тошинського на думку відкрити в с. Денисів заклад на кшталт хормейстерської 
студії. Від середини 1880-х років газети публікували повідомлення про виступи 
сільських хорів під керуванням диригентів, які пройшли курс музики та співу 
в Й. Вітошинського (Дідич керував хором у Бережанах, Мацьковий — у По-
бережах, Снігурович — у Товмачах, багато інших диригентів, зокрема, з-поміж 
земляків Й. Вітошинського, працювали в різних селах і містах Галичини й 
Буковини). Активну просвітницьку діяльність Й. Вітошинського цінували не 
лише українські діячі, композитори, письменники. Про нього схвально писав у 
газетах чеський етнограф і письменник Ф. Ржегорж, який 1891 року гостював 
у с. Денисів і сфотографував місцевий хор та оркестр.

Значних мистецьких висот досяг аматорський хор с. Охматів на Київщи-
ні, організований 1890 року етнографом П. Демуцьким. Людина широкого де-
мократичного світогляду, віддана справі народного мистецтва, П. Демуцький, 
який закінчив Київський університет як медик, створив на селі хор, оригіналь-
ний за репертуаром і характером виконання. Склад хору був неоднорідний (від 
дітей восьми-десяти років до шістдесятирічних чоловіків). У репертуарі пере-
важали українські народні пісні, що їх співали зі збереженням народної гармо-
нізації та характеру поліфонії. Більшість становили пісні, традиційні для цьо-
го села60, обробки М. Лисенка, самого П. Демуцького, народні танці, твори на 
слова Т. Шевченка. Також співали російських пісень, записаних П. Демуцьким 

59 ЦДІАЛ, ф. 362, оп. 1, од. зб. 48, арк. 35.
60 У селах Охматів і Янишівка П. Демуцький записав майже сімсот зразків на-

родних пісень.
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у багатоголосому викладі («Эй, выйду я, молодец, на горку», «Вниз по матуш-
ке, братцы, по Волге»). Хормейстер, застосовуючи різні способи звуковидобу-
вання, виплекані в народній манері виконавства, на практиці довів можливість 
поєднання «академічного» й «народного» співу (з відкритим звуком, специ-
фічним грудним тембром у солістів і окремих груп), залежно від характеру му-
зичного образу. На щорічні концерти охматівського хору приїжджало багато 
людей навіть із віддалених міст України61. Після кількарічної роботи з хором 
П. Демуцький зізнавався: «Як подумаю, серед яких обставин прийшлось роз-
почати, то й сам собі не вірю, що те можна зробити. Тільки велика... любов до 
пісні й народу допомогли мені. [...] Без підготовки, без спеціального образова-
нія музикального я підкрався до серця народу і зумів розбудити в ньому таку 
жажду, яку я сам почував... Тоді потроху звернулись ми до своєї пісні. [...] Сма-
кували і самі собі не вірили, що в тому своєму, рідному, з чим змалку зросли, 
такий великий смак... Мій гурт дійшов до значної цифри — коло 200 чоловік... 
Але не в тому моя радість, а в тому, що є ще 200 або й більше жаждущих... Труд-
но мені самотою було! Але тепер я не один, бо мене зрозуміли»62. 

Наприкінці XIX ст. на Чернігівщині в містечку Мені виник селянський 
хор, яким керував Г. Давидовський — згодом відомий диригент і автор бага-
тьох творів, у тому числі вінків народних пісень «Бандура», «Кобза».

Зазначені яскраві за своєю результативністю вияви творчої ініціати-
ви свідчили про потужний художній потенціал, що мав український народ. 
Прогресивно налаштовані особистості, які присвятили себе українській ідеї, 
сприяли залученню широких демократичних верств до серйозного мистецтва 
та активізації їхнього духовного життя.

*  *  *
З плином часу українські митці відчували дедалі гострішу потребу в товари-

ствах, які створювали б необхідні умови для проведення планомірної культурно-
просвітницької роботи, улаштування різноманітних конкурсів, що загалом мало 
б сприяти популяризації найкращих творів українських композиторів і зразків 
народної творчості, а також стимулювати розвиток концертного виконавства. 
1876 року «35 жителів Житомира різних станів звернулися до губернатора з кло-
потанням про дозвіл на організацію Музичного товариства для виконання різ-
них творів музики духовної і світської, вокальної, інструментальної, камерної»63. 
На жаль, воно проіснувало недовго. Усілякі перепони, що виникали на шляху 
організації артистичних товариств, змушували музично-громадських діячів, 
меценатів, шанувальників мистецтва пристосовувати вже існуючі літературно-
мистецькі угруповання для популяризації музичних знань.

Одна з важливих сторінок в історії музичного життя Києва пов’язана з ді-
яльністю музичної комісії при Літературно-артистичному товаристві. Това-
риство було засноване 1894 pоку, проте активне функціонування воно почало 
лише за два роки потому. Передова українська інтелігенція (М. Лисенко, 

61 З тріумфом проходили концерти охматівського хору в Києві, Одесі, Умані на 
початку XX ст. (перший виступ відбувся в Києві 4 лютого1901 pоку).

62 Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького, ф. 28, карт. 9, од. зб. 481, 
арк. 69, 70.

63 Шамаєва К. Митці. Освіта. Час (З архівних джерел). — Житомир, 2005. — С. 136.
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родини Старицьких, Косачів та ін.), що утворила більшість серед активу 
Товариства, об’єдналася з прогресивно налаштованими російськими діячами 
й оголосила війну чорносотенцям і посіпакам російської шовіністичної 
газети «Киевлянин», дописувачі якої через деякий час змушені були 
залишити Товариство. До Музичної комісії, очолюваної М. Лисенком, уві-
йшли Є. Мусатова-Кульженко, М. Тутковський, К. П’ятигорович, Л. Па-
ращенко, М. Сікард, К. Шадек. Ці видатні київські музиканти працювали 
енергійно, з непідробною фаховою зацікавленістю. У клубі Товариства що-
неділі відбувалися концерти, що були присвячені М. Глинці, П. Чайковсько-
му, О. Бородіну, Ф. Мендельсону, Ф. Шуберту, Ф. Шопену, M. Лисенку та 
іншим видатним композиторам. Окрім того, музична секція брала участь у 
відзначенні пам’яті T. Шевченка, а також зарубіжних поетів — О. Пушкіна, 
М. Некрасова, C. Надсона, Ю. Словацького, А. Міцкевича, Г. Гейне.

Подібні процеси наприкінці XIX ст. відбувалися й на західних теренах 
України. Визначною культурною подією в житті українства Галичини й 
Буковини, що солідаризувалася з працею діячів Наддніпрянської України, 
стало виникнення у Львові хорового товариства «Боян» (січень 1891 pоку). 
Заснування його було цілком закономірним, якщо зважити на ту багаторічну 
невтомну діяльність, яку провадили прогресивні митці й численні любителі 
хорового співу. Думка про заснування співацького гуртка зародилася 1890 року 
серед членів «Руської бесіди». На початку наступного року було визначено 
організаційний комітет: В. Шухевич (голова), А. Вахнянин та Є. Барвінська 
(диригенти). 2 (14) квітня 1891 року відбувся концерт, у якому вперше висту -
пив хор «Львівського Бояна» (прозвучали твори А. Вахнянина, М. Вербицького, 
М. Лисенка). Показовою є концертна програма, підготовлена для виступу в 
м. Стрию 28 червня того самого року. Вона складалась як із хорових, так і з 
сольних вокальних та інструментальних номерів: «Сині очі» С. Воробкевича, 
«Наша жизнь» А. Вахнянина (обидва співав чоловічий хор), «Верховина», 
«Коломийка» М. Лисенка (мішаний хор), «До весни» В. Матюка (мішаний 
хор), романс «Мені однаково» М. Лисенка (співак Й. Шиманський), «Нема 
мені порадоньки» А. Вахнянина (Волощакова — сопрано). Прозвучали також 
терцет з опери «Різдвяна ніч» і Рапсодія для фортепіано М. Лисенка. Характер 
репертуару, визначений уже на першому етапі становлення Товариства, не за-
знав радикальних змін і надалі. У концертах постійно звучали народна музика, 
твори М. Лисенка, найвідоміші композиції західноукраїнських авторів.

Літопис «Львівського Бояна» містить сторінки про його виступи за межа-
ми Галичини. Тріумфального розголосу набула, наприклад, подорож хору до 
Чехії влітку 1891 року.

Уже сам факт існування цього музичного об’єднання, а також його активна 
концертна діяльність плідно позначилися на вияскравленні нових талантів і твор-
чій праці митців. Навколо «Бояна» гуртувалися диригенти, співаки, композитори 
(О. Нижанківський, С. Людкевич, Г. Топольницький); членом Товариства став 
фольклорист Ф. Колесса. Починання «Львівського Бояна» всіляко підтримува-
ли відомі співаки-артисти — О. Мишуга, М. Менцинський, О. Носалевич, Ф. Ло-
патинська та ін. У рік заснування «Бояна» до членів Товариства було прийнято 
С. Крушельницьку, яка завжди натхненно виступала в концертах і, безперечно, 
сприяла піднесенню авторитету молодого співацького колективу. «Короною вечо-
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ра, — засвідчує один із дописів про кон-
церт “Бояна”, — був спів симпатичної 
панни Крушельницької, властительки 
прекрасного, сильного, рівного, мета-
лічного голосу. Співала самі народні 
пісні в композиції Лисенка, а такої зна-
менитої інтерпретаторки композицій 
народних ми у Львові ще не чули»64. 

Плідними виявилися передба-
чені статутом «Бояна» конкурси на 
найкращий хоровий твір. У першо-
му, оголошеному в травні 1892 pоку, 
взяло участь багато виконавців. Від-
значено було «Дніпро реве» Д. Сі-
чинського (перша премія), чоловічі 
хори «На щедрий вечір» та «Ой умер 
старий» Ф. Колесси.

Члени «Бояна» вважали своїм 
основним завданням популяризува-
ти народні пісні, твори українських 
композиторів. Водночас їхні кон-
цертні програми репрезентували 
композиції, створені митцями інших 

музичних шкіл, зокрема слов’янських та західноєвропейських.
За прикладом «Львівського Бояна» один за одним постали: «Перемишль-

ський Боян» (1891), «Бережанський Боян» (1893), «Коломийський Боян» 
(1895), «Станіславівський Боян» (1896), у якому певний час працював Д. Сі-
чинський. Для заснування «Стрийського Бояна» (не пізніше 1899 року) 
багато зусиль доклав В. Нижанківський — керівник «Кружка Музичного» 
(подібного до «Львівського Бояна», що 1901 року дістав назву «Стрийський 
Боян»), а також громадський діяч і аматор музики І. Вахнянин. За десять ро-
ків по заснуванні львівського Товариства виникли «Бояни» у Снятині й Тер-
нополі (1901). Розгалужена мережа зазначених мистецьких об’єднань напри-
кінці ХІХ ст. значною мірою задовольняла назрілі в українському суспільстві 
потреби й прагнення, що стосувалися розвою національних музичних тради-
цій, популяризації вітчизняної народної та професійної музики, створення 
широкого поля концертного виконавства, насичення культурного простору 
яскравими зразками української та західноєвропейської музики.

Плідним творчим зв’язкам між філіями товариства «Боян» сприяло ви-
давництво, що мало таку саму назву. У його роботі брали активну участь 
Д. Січинський, О. Нижанківський, Ф. Колесса. Видавництво друкувало об-
робки народних пісень та оригінальні композиції. Нотні випуски сприяли  
поповненню репертуару багатьох капел високохудожніми зразками вітчиз-
няної музики, пропонували досить різноманітний жанровий спектр хорових 
композицій для чоловічого й мішаного складу.

64 Діло. — 1892. — 17 (29) лютого.

С. Крушельницька
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Масштабне розгортання музично-просвітницької діяльності «Боянів», 
піднесення їх ролі як товариств напівпрофесійних, підтримка з боку найшир-
ших демократичних верств населення спричинилися до того, що порівняно 
швидко, за вісім років по заснуванні Товариства, постало питання про по-
дальше укрупнення й об’єднання існуючих колективів. Так, 1899 року виник-
ла ідея згрупувати всі українські музичні співацькі товариства, у тому числі 
«Бояни», в єдиний «Музичний союз». Однак лише в 1903 pоці, незважаючи 
на об’єктивні перешкоди, відбулися загальні збори «Музичного союзу» під 
гаслом «Співом до серця, серцем — до свободи!».

Певною специфікою відзначалося музичне життя Буковини, що було зумов-
лено унікальним географічним розташуванням цього краю на порубіжжі могут-
ніх європейських держав. Незважаючи на поліетнічний склад населення, попри 
негативні процеси онімечення та румунізації, українці спромог лися зберегти 
свою ідентичність. І саме найзначніші здобутки в музично-культурному житті 
були безпосередньо пов’язані з українським підґрунтям. Розвиток культурного 
життя на Буковині — у краю, що віками перебував під кормигою молдавських, 
австрійських, а згодом румунських поневолювачів, — відбувався дуже повільно.

Українське музичне життя в найбільшому культурному центрі Букови-
ни — Чернівцях — ще в 1880-х pоках відставало не тільки від добре налагодже-
ної, офіційно підтриманої діяльності гуртків на зразок німецького Товариства 
сприяння музичному мистецтву на Буковині, але й не сягало рівня існуючих 
у Галичині концертних форм. Про це свідчить хоча б той факт, що відзначен-
ня пам’яті Т. Шевченка, яке в Наддніпрянській Україні й Галичині мало сталі 
традиції, на Буковині вперше й дуже скромно відбулося лише 1886 року.

Важливим джерелом музичної культури Буковини кінця ХVIII — першої 
половини ХІХ ст. став музичний побут, що поступово набував різноманітних 
форм — гра військових оркестрів під час офіційних урочистостей; запрова-
дження в домашнє музикування різних інструментів — гітари, скрипки, ци-
три, фортепіано, флейти; зародження паростків музичної освіти в середовищі 
буковинської аристократії; улаштування оперних вистав тощо. Досить широ-
ко практикувалися танцювальні вечори, товариські зустрічі, «посиденьки за 
кавою», незмінним атрибутом яких була музика.

Не менш важливим сегментом музичної культури Буковини був церков-
ний спів — єдина ланка, що пов’язувала українську музику з досягненнями 
європейського професійного мистецтва. Саме духовенство активно впливало 
на гуртування широких кіл громадськості навколо церкви, піднімало 
національну свідомість та сприяло урізноманітненню музичного життя. 

Національне відродження в музичній сфері почалося з формування пере-
мишльської школи. За ініціативою єпископа Іоанна (Снігурського), захопленого 
високим професійним рівнем хору церкви св. Варвари у Відні, у Перемишлі було 
створено навчальний заклад і хор з метою популяризації нового багатоголосого спі-
ву. Перемишльська школа виховала не лише таких яскравих творчих особистостей, 
як М. Вербицький та І. Лаврівський, але й багатьох молодих ентузіастів, які поча-
ли поширювати ідею високохудожнього церковного співу в різних куточках Укра-
їни, у тому числі й на Буковині та Закарпатті. На Буковині поширення церковного 
співу пов’язане з ім’ям І.-Х. Сінкевича — сучасника й товариша М. Вербицького. 
У 1833—1835 роках він організував у Чернівцях хор на зразок перемишльського. 
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Звучання цього колективу, який, зокрема, одним із перших ознайомлював публі -
ку з творами Д. Бортнянського, вражало слухачів красою й тембровою барвистіс-
тю. Незважаючи на значний резонанс після перших виступів колективу, ще за-
лишилося чимало прихильників самолівки — одноголосого дяківського співу, що 
вважався традиційним. Натомість І.-Х. Сінкевич — один із піонерів перемишль-
ської школи — посіяв зерна, що згодом проросли й створили міцний фундамент 
українського музичного професіоналізму. 

Могутнє розгортання національно-визвольної боротьби, поштовх якій 
дала революція 1848 року, отримало відлуння й на Буковині. Конституцій-
ну реформу було завершено 1867 року утворенням Австро-Угорщини, що 
декларувала широкі демократичні свободи (рівність усіх громадян, свобода 
віросповідання, право навчатися рідною мовою, засновувати товариства, пар-
тії, вільно висловлювати свої думки тощо). Незважаючи на те, що багато із 
цих свобод не було впроваджено в життя, галичани й буковинці мали значно 
більші можливості для соціально-економічного та культурного розвитку в 
порівнянні з українцями, які перебували під гнітом царської Росії.

Потужний процес національного відродження, що почався після введення 
конституційної форми правління в 1860-х роках, за короткий час охопив 
усі сфери суспільно-культурного життя. Його духовними лідерами були 
Ю. Федькович, С. і Г. Воробкевичі, життя й творчість яких стали прикладом 
вірного служіння рідній землі, символом боротьби за національні інтереси. 

Новим етапом у розвитку українського музичного життя на Буковині в 
другій половині ХІХ ст. стало заснування 1869 року в Чернівцях товариства 
«Руська бесіда». Незважаючи на те, що провідні позиції в Товаристві займали 
представники москвофільського напряму, це об’єднання з часом відіграло 
важливу роль у пробудженні національної самосвідомості буковинських 
українців, піднесенні їхнього освітнього й загальнокультурного рівня. З-поміж 
пріоритетних цілей Товариства варто зазначити розвиток хорового співу й 
популяризацію української народної пісні. «Руська бесіда» практикувала 
проведення різноманітних музично-декламаційних вечорів. На цих зібраннях 
можна було побачити театралізовані сценки у виконанні місцевих аматорів, 
почути вірші, гуморески та декламації, що чергувалися з вокально-хоровими 
й інструментальними номерами. Особливо популярними були хорові твори 
С. Воробкевича, що мали яскраво виражений національний колорит. 

Національно-культурний і суспільно-політичний рух буковинців у 1880—
1890-х роках сприяв пожвавленню музичного життя, активізації діяльності 
українських товариств, позитивно позначився на розгортанні концертного 
виконавства. Надзвичайно популярним був хор студентського товариства 
«Союз», який під орудою О. Киселевського, С. Смаль-Стоцького та С. Видинів-
ського неодноразово виступав перед численною аудиторією в Чернівцях і буко-
винських селах. Про незаперечний авторитет українських співаків свідчить уже 
те, що хор «Союзу» було запрошено на святкування двадцятиріччя німецького 
Товариства сприяння музичному мистецтву на Буковині разом із румунською 
«Армонією» і представниками Львівської польської консерваторії ГМТ. 

Активізації музичного життя сприяло ознайомлення місцевого населення з 
хоровим мистецтвом співацьких груп, що приїжджали з концертами на Буко-
вину. За прикладом подорожей львівського студентства в 1885 році відбулася 
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перша мандрівка чернівецьких студентів-українців, які влаштували в містах і 
селах кілька музично-декламаційних вечорів. Улітку того самого року на Бу-
ковину завітала велика група студентів зі Львова, що продемонструвала своє 
мистецтво під час концерту в Чернівцях. Слухачам особливо запам’яталися на-
тхненно виконані «Наша жизнь», «По морю» А. Вахнянина, «Гуляли» О. Ни-
жанківського, «Мир вам, браття» І. Гушалевича. Показово, що ці твори вхо-
дили до концертної програми, з якою 1887 року виїхали в мандрівку студенти 
під керуванням С. Видинівського. Крім того, репертуар включав народні пісні, 
а також сім хорів С. Воробкевича, серед яких нові — «Ой дівчино, ти рибчи-
но» на слова С. Руданського та спеціально написаний для студентів «Згадай 
мене, мила». Своєю чергою репертуар львівського хорового колективу, що під 
орудою Крохмалюка наступного року відвідав Чернівці, мав у програмі твори 
С. Воробкевича, у тому числі й «Ой дівчино, ти рибчино». Популярними се-
ред слухачів були також романс «Мені однаково» М. Лисенка й хор П. Ніщин-
ського «Закувала та сива зозуля». Подібний обмін репертуаром давав плідні 
творчі наслідки, зміцнював зв’язки між мистецькими колективами Буковини й 
Галичини, а згдом і Наддніпрянщини. Бажання розширювати репертуар було 
характерною ознакою діяльності чернівецького хору. 1885 pоку, коли «Союз» 
відзначав своє десятиліття, на вечорі прозвучали нові пісні. «Між ними, — пи-
сала газета “Буковина”, — дві чеські, одна польська, решта руські, а майже по-
ловина з них — композиції нашого Данила Млаки [С. Воробкевича. — Н.С.]».

А вже за десять років хор «Союзу» до свого ювілейного концерту підготував, 
крім творів західноукраїнських композиторів, солоспів М. Лисенка «Нащо мені 
чорні брови», дуети із «Запорожця за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, урив-
ки з «Вечорниць» П. Ніщинського. У такий спосіб буковинські аматори посту-
пово долучалися до всеукраїнського музичного руху, ознайомлювали земляків 
із творчими здобутками видатних представників рідного народу.

На 1880-ті pоки, після десятирічного панування реакційних елементів, 
припадає поновлення національно-просвітницької діяльності чернівецької 
«Руської бесіди». При ній 1884 року виникло перше Руське драматичне това-
риство, яке мало певний вплив на розвиток музичного життя (головою було 
обрано С. Воробкевича). Програма вечора, який улаштувало це Товариство 
на честь першої річниці свого існування (1885), розкриває поширені на Буко-
вині форми виступів. Це вокальні (сольні та ансамблеві) номери — пісні, арії, 
романси, дуети, а також інструментальні (для фортепіано, скрипки, цитри).

Наприкінці 1880-х — на початку 1890-х pоків успішно виступав хор під 
керуванням Березовського, організований при Руській міщанській читальні 
в Чернівцях. У концертах колективу брала участь Ф. Кравчук (згодом — зна-
менита оперна співачка Ф. Лопатинська), яка співала народні мелодії, а та-
кож пісні з «Наталки Полтавки» Лисенка — Котляревського. Варто згадати 
також дитячий хор із с. Банилів, організований О. Монастирським, концерти 
якого в містах і селах Буковини мали значний резонанс. 

Новим явищем у буковинському мистецькому житті стали тематичні ювілейні 
вечори, присвячені Ю. Федьковичу, С. Воробкевичу, Т. Шевченку, М. Шашкевичу.

У поширенні мистецтва співу серед демократичної публіки й утвердженні 
думки про необхідність організації хорового товариства на Буковині чималу роль 
відіграли концерти львівських хорових колективів на початку 1890-х років. Так, 
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виступ у Чернівцях «дванадцятки» під керуванням О. Нижанківського (1891) 
став значною мистецькою подією. Усі члени хору були представниками ново-
створеного товариства «Львівський Боян». Високий фаховий рівень, змістов-
ний репертуар, що засвідчував широту мистецьких обріїв, добірні голоси — усе 
це слугувало взірцем, викликало бажання досягти здобутого львів’янами рівня. 
У концерті, що відбувся 5 (17) вересня 1891 року, прозвучали твори М. Лисенка 
(сольні й хорові, у тому числі «Іван Гус»), С. Воробкевича, А. Вахнянина, 
П. Ніщинського, О. Нижанківського, зокрема хор останнього «Гуляли» та 
попурі на теми слов’янських пісень (словенських, хорватських, польських, 
словацьких, російських). За свідченням тогочасної преси, композицію Вашака 
«Kde děva ma?» «дванадцятка» виконала так, ніби співали справжні чехи. До 
речі, чернівчанин А.-В. Гржималі, чех із походження, брав участь у концерті як 
піаніст-акомпаніатор. Високу оцінку українським співакам дали німецька газета 
«Czernowitzen zeitung», румунська «Gazeta Bukovinei» та «Gazeta polska».

Під впливом галицьких «Боянів» у Чернівцях 1899 року виник 
«Буковинський Боян». Організований на базі Драматичного товариства, він 
мав на меті «плекати руську пісню, музику і штуку драматичную». За своєю 
структурою «Буковинський Боян» мало чим різнився від інших. Основну 
увагу в ньому було приділено піднесенню хорової культури.

*  *  *
Окрема сторінка концертного життя в Україні пов’язана зі створенням 

(1859) та діяльністю РМТ (з 1869 року — ІРМТ), керівні органи якого містилися 
в Санкт-Петербурзі. Значне пожвавлення культурно-мистецьких процесів було 
зумовлене відкриттям місцевих відділень Товариства в Києві, Харкові, Одесі, 
Миколаєві, Житомирі. Так, 1863 pоку в Києві було відкрито відділення РМТ, 
що мало на меті влаштування серйозних музичних зібрань. Цій події передували 
консолідовані зусилля київських артистів і музикантів, які організували, 
зокрема, два великих концерти з «живими картинами». Збір коштів від 
них пішов на користь відділення Товариства, що невдовзі мало відкритися. 
Обидві акції відбулися в міському театрі 3 і 23 березня 1863 року. Оркестром 
аматорів і артистів керував М. Вигорницький, хором — В. Волинський. Серед 
виконавців — скрипаль І. Водольський, М. Лисенко, який виступив як піаніст-
соліст і ансамбліст, співак М. Богданов, у репертуарі якого завжди було багато 
українських народних пісень. Хор проспівав дивертисмент із російських і 
українських пісень, твори російських і західноєвропейських композиторів. Про 
досить високий рівень виконавської культури оркестру свідчить виконання 
Другої симфонії Л. Бетховена, Третьої симфонії Ф. Мендельсона, увертюр з 
«Оберона» К.-М. Вебера й «Чарівної флейти» В.-А. Моцарта.

З відкриттям відділення РМТ київські музиканти отримали можливість 
виступати в концертах, усебічно виявляти свої творчі здібності, шліфувати 
виконавську майстерність. Кияни відтоді мали можливість ознайомлюватися 
із симфонічними творами Л. Бетховена, В.-А. Моцарта, Р. Ваґнера. Ф. Ліста, 
К. Сен-Санса, П. Чайковського, М. Римського-Корсакова, О. Бородіна. Так, у 
сезоні 1888—1889 років уперше в Києві прозвучала Дев’ята симфонія Л. Бетхо-
вена. Справжнім мистецьким відкриттям стало виконання Симфонії соль мі-
нор В. Калинникова під керуванням київського диригента О. Виноградського.
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Ознайомлення з усіма концертними програмами щорічних зібрань Київ-
ського відділення Товариства дозволяє дійти певних висновків щодо характе-
ру репертуару, добору виконавських сил, кількості виступів. Спочатку значну 
увагу приділяли німецькій музиці. Це можна пояснити тим, що директором 
відділення було призначено Р. Пфеніґа. Німець із походження, вихований на 
традиціях західноєвропейської музичної школи, спочатку він майже зовсім 
не знав творів українських і російських композиторів. Однак досить швидко 
ситуація змінилася. З відкриттям у Києві російської опери (1867) і переїздом 
до міста В. Кологривова — людини, за висловлюванням Ант. Рубінштейна, 
сповненої нездоланної енергії та ініціативи, — російська музика посіла чільне 
місце в концертних програмах. Інструкція «Уповноваженим Київського відді-
лення Російського музичного товариства» наголошувала: «Метою Київського 
відділення музичного товариства має бути: розвиток музичної освіти і сма-
ку до музики в Росії та підтримка вітчизняних [читай — російських. — Н. С.] 
талантів»65. Тому діяльність РМТ було спрямовано на утвердження російської 
музики, яку репрезентували твори представників «Могучої кучки», а також 
О. Сєрова, П. Чайковського, В. Калинникова, С. Рахманінова та ін.

У пожвавленні концертного життя, становленні його тогочасних форм актив-
ну участь брали визначні музиканти різних національностей. Значну увагу роботі 
осередків РМТ приділяли українські митці, а саме: М. Лисенко, П. Сокальський, 
П. Щуровський, М. Колачевський. Проте діяльність Товариства в Україні не була 
однозначною. Як уже зазначалося, воно певною мірою було покликано викону-
вати роль провідника в музичній культурі російської шовіністичної, українофоб-
ської політики царату. Нерідко робота керівників місцевих відділень Товариства 
спрямовувалася на штучне гальмування розвитку українського музичного мисте-
цтва. Так, до програм концертів Київського відділення за всі роки його існування 
не ввійшло жодного твору українських композиторів. Лише з метою демонстра-
ції «місцевого» колориту було включено композиції В. Чечотта, В. Пухальського, 
Р. Пфеніґа. Такому станові речей намагалися протидіяти прогресивні музичні 
сили. М. Лисенко, незважаючи на обрання його одним із директорів Київського 
відділення, на знак протесту вийшов із Товариства. 

Навесні 1864 року відкрилося Харківське відділення РМТ. Директором 
музичної частини став С. Неметц — чех із походження, скрипаль, вихованець 
Празької консерваторії. Лише протягом 1864—1866 років силами членів цього 
відділення та аматорів було влаштовано двадцять чотири симфонічних і ка-
мерних концерти66. У програмах цих заходів були заявлені твори Ант. Рубінш-
тейна, Л. Бетховена, Ґ. Доніцетті, Дж. Россіні, К.-М. Вебера, Ф. Мендельсона, 
Дж. Мейєрбера, Р. Крейцера, Л. Керубіні та інших, менш відомих нині, однак 
популярних у той час композиторів. У 1867 році діяльність харківського осеред-
ку припинилася, головно через проблеми фінансування. Однак «друга хвиля» 
функціонування Харківського відділення РМТ під керівництвом І. Слатіна, 
який  очолював його протягом 1871—1918 років, сприяла розкриттю потужного 
культуротворчого потенціалу митців і аматорів-музикантів Харкова. 

65 ЦДІАУ, ф. 408, оп. 1, од. зб. 37, арк. 11.
66 Кононова О. Музична культура Харкова кінця ХVIII — початку ХХ століття. — 

Х., 2004. — С. 101.
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З нагоди поновлення діяльності в Харкові відділення РМТ у другому 
квартетному зібранні (листопад 1878 року) брав участь М. Рубінштейн67. Усі 
симфонічні концерти відбувалися під керуванням І. Слатіна, який диригував 
хором і оркестром68. Варто зауважити, що значний успіх мали концерти за 
участю відомої співачки Є. Лавровської (1874, 1876, 1883).

У зазначений період було посилено музично-просвітницьку лінію діяль-
ності Товариства, враховано попередні зауваження щодо відсутності уваги до 
народного музичного мистецтва, а також зважено на структурні зміни у скла-
ді нової слухацької аудиторії, куди поступово проникали вихідці з бідних, 
демократичних верств. Соціальне розшарування публіки, яка відвідувала 
концертні заходи РМТ, неоднорідність її музичних уподобань дедалі частіше 
опинялися у фокусі уваги не лише керівництва Товариства, але й преси. Ідея 
музичного просвітництва стала на той час генералізуючою, навколо чого точи-
лися жваві дискусії серед місцевих критиків: «Не досить розвивати механіку 
пальців, треба пробудити в учневі й смак до музики, і розуміння внутрішньо-
го сенсу мистецтва, його душі... Якби батьки частіше посилали їх у концерти, 
тоді музична справа в нас пішла б ліпше: мало-помалу виробиться покоління 
людей, для яких музика буде серйозною потребою»69. Майже всі концертні 
заходи Товариства мали естетично-просвітницьку мету. Художні пріоритети 
керівництва були зосереджені на популяризації передусім російської симфо-
нічної музики — М. Глинки, П. Чайковського, А. Аренського, О. Глазунова, 
М. Іполитова-Іванова, О. Спендіарова, С. Василенка та ін. І лише наприкінці 
ХІХ — на початку ХХ ст. у полі зору дирекції почали опинятися твори україн-
ських авторів, представників інших слов’янських національних композитор-
ських шкіл, зокрема, у 1890-х роках прозвучали прем’єри Симфонії та Елегії 
для віолончелі з оркестром В. Сокальського, а 1889 року учень С. Монюшка, 
польський піаніст А. Шульц-Евлер виконав як соліст власну Фантазію на ро-
сійські теми для фортепіано з оркестром70. 

Загальний високий мистецький тонус музичного життя Харкова на зламі 
ХІХ — ХХ ст. часом пробуджував ініціативну діяльність талановитих особис-
тостей, які не стояли осторонь демократично-просвітницьких ідей, що дедалі 
глибше охоплювали громадськість. Так, за поданням члена РМТ диригента 
Ф. Кучери було запроваджено щотижневе влаштування великих (на чотири 
відділення) літніх симфонічних концертів. Він успішно втілив новаторський 
задум — проведення серії монографічних концертів, а також застосував прин-
ципово новий метод запровадження інтерактивних стосунків виконавців і 
публіки, яка безпосередньо обирала найулюбленішу музику71.

З-поміж піаністів, які виступали на харківських вечорах, варто на-
звати С. Рахманінова, професора Петербурзької консерваторії, згодом — 

67 Ідеться про Миколу Рубінштейна — брата Антона Рубінштейна.
68 У той час Товариство не мало стаціонарного симфонічного оркестру й корис-

тувалося послугами оркестрів комерційного клубу та французького театру, а після 
від’їзду останнього — оркестром російської опери.

69 Цит. за: Кононова О. Музична культура Харкова… — С. 110.
70 Кононова О. Музична культура Харкова… — С. 112.
71 Там само. — С. 118.
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засновника Одеської консерваторії Д. Климова, ученицю М. Рубінштейна 
М. Муромцеву, скрипаля В. Саліна та ін. У Харкові тривалий час жив і пра-
цював латвійський композитор і фольклорист А. Юр’ян. Його симфонічний 
твір «Яндалініс» було виконано під час музичного зібрання 29 січня 1883 
року (диригував автор). 30 січня 1894 року під керуванням І. Слатіна впер-
ше прозвучала «Українська симфонія» В. Сокальського. Окремі її частини 
включали до програм і пізніше (1897, 1899, 1901). Симфонічна музика була 
окрасою концертів, якими в саду комерційного клубу протягом 1898—1911 
років диригував Ф. Кучера. Значною мистецькою подією для Харкова стали 
приїзди відомого російського композитора й піаніста С. Танєєва, який висту-
пав у камерних зібраннях Товариства (1876, 1883), а також П. Чайковського, 
який часто відвідував місто. В останній свій приїзд до міста він дав концерт 
14 березня 1893 року, у програмі якого були Друга симфонія, увертюра «1812 
рік», романси та оперні уривки (диригував автор).

У 1884 році відкрилося Одеське відділення Товариства. При ньому було 
організовано оркестр (понад сорок музикантів, на чолі з диригентом В. Ка-
ульбарсом) і хор, до складу якого входили члени німецького співацького ко-
лективу «Bach Ferein» і церковного хору. З-поміж піаністів, які брали участь 
у концертах відділення, варто назвати вже згаданого Д. Климова, Д. Ресселя 
(учень Ф. Ліста), М. Агєєва. У першому концерті, що відбувся 8 листопада 
1886 pоку, прозвучали П’ята симфонія Л. Бетховена, Концерт для фортепіано 
з оркестром Мі-бемоль мажор Ф. Ліста (грав Д. Рессель), танці з опери «Фе-
раморс» Ант. Рубінштейна, музика до трагедії «Князь Холмський» М. Глин-
ки. Співачка М. Василенко виконала партію Рахилі з «Князя Холмського», 
романси Ф. Ліста й П. Чайковського.

Будинок Київського відділення РМТ
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Програми концертів у наступні роки також складалися переважно з тво-
рів російських і західноєвропейських авторів. Композиції на українську те-
матику траплялися дуже рідко, а залучення їх до програми мало випадковий 
характер (наприклад, у концерті 26 вересня 1887 року віолончеліст С. Глазер 
виконав Фантазію на малоросійські теми Д. Поппера).

На запрошення відділення РМТ до Одеси приїздили видатні виконавці 
Л. Ауер, С. Ментер, В. Сапельников. Справжнім музичним святом для Одеси 
ставали приїзди П. Чайковського (1887, 1893). Останнього разу композитор 
виступив у п’яти симфонічних концертах, у тому числі у «Слов’янському това-
ристві», де диригував любительським оркестром Народної аудиторії. Програ-
ма концерту першого симфонічного зібрання (16 січня 1893 року) складалася 
виключно з творів композитора. Уперше в Одесі прозвучали Фантазія для ор-
кестру «Буря», Другий концерт для фортепіано з оркестром (партія фортепіа-
но — В. Сапельников), Варіації на тему рококо (партія віолончелі — В. Алоїз), 
сюїта з балету «Лускунчик», а також Анданте кантабіле з квартету (ор. 11).

 У концерті 23 січня під орудою П. Чайковського вперше в Одесі про-
звучали Перша симфонія О. Бородіна, симфонічна поема Ф. Ліста «Tac-
co», С. Ментер виконала концертну Фантазію для фортепіано з оркестром 
(ор. 56) П. Чайковського. На цьому концерті Маестро ознайомив одеситів 
із симфонічним твором молодого місцевого композитора П. Молчанова 
«Українське скерцино».

Значну роль у формуванні музичних смаків української громади віді-
гравали гастролі видатних російських митців, здійснюваних за програмами 
РМТ. Улітку 1879 року М. Мусоргський разом із відомою оперною 
співачкою Д. Леоновою здійснили подорож Україною. Вони відвідали 
п’ять міст — Полтаву, Єлисаветград, Миколаїв, Херсон та Одесу — і дали 
дев’ять концертів. Рецензент «Николаевского вестника» писав: «Особливо 
відзначались щодо майстерності виконання “Donnez pour une pauvre mère”, 
арія Фідеси з опери “Пророк” Дж. Мейєрбера, “Приди ко мне” Балакірева, 
Пісня розкольниці Марфи з нової опери М. Мусоргського, його ж “Гопак” 
і “Лісовий цар” Шуберта». Дві останні п’єси привернули особливу увагу 
слухачів. «Пані Леонова цілком оволоділа характером такої типової і нелегкої 
п’єси, як “Гопак”, і справді не можна не дивуватися тій жвавості темпу, з якою 
пані Леонова передає цю характерну п’єсу»72.

Під час подорожі М. Мусоргський у листі до Л. Шестакової (сестри М. Глин-
ки) писав: «Велике виховання для мене ця оновлююча й освіжаюча поїздка. Ба-
гато років скинуто з плечей! До нової музичної праці, широкої музичної праці 
кличе життя; далі, ще далі в щасливу дорогу; роблене мною зрозуміле; з вели-
ким завзяттям до нових берегів поки безмежного мистецтва!»73.

Кожен регіон України мав етносоціальну специфіку, що позначилося на 
музичному кліматі. Так, певні особливості були притаманні музичній атмос-
фері Миколаєва. Історія існування й діяльності миколаївського музичного 
гуртка сягає 1874 pоку, коли в місті було створено Товариство любителів 
хорового співу. Значний інтерес у публіки викликали монографічні концерти, 

72 Николаевский вестник. — 1879. — № 88.
73 Мусоргский М. П. Письма и документы. — M.; Ленинград, 1932. — С. 397.
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присвячені музиці одного композитора. Це, наприклад, перший абонементний 
вечір миколаївського музичного гуртка, що відбувся 26 лютого 1888 року. 
Його концертну програму склали фрагменти з опери «Іван Сусанін» 
М. Глинки. У концерті від 14 квітня того самого року друге й третє відділення 
були присвячені сольним, хоровим та ансамблевим номерам з опери «Демон» 
Ант. Рубінштейна. У 1877 році гурток припинив діяльність через відсутність 
диригентів. Лише з другої половини 1880-х pоків відновились абонементні 
музичні вечори. У грудні 1890 року відбулося два урочистих концерти. 
Перший — з нагоди двадцятип’ятиріччя музичної діяльності П. Чайковського 
(прозвучали уривки з опер «Євгеній Онєгін», «Мазепа» «Орлеанська діва», 
Andante i Скерцо з Першого квартету), другий — на честь двадцятип’ятиріччя 
музичної діяльності М. Римського-Корсакова (було виконано жіночий хор 
«Величальна царя» зі «Псковитянки», арії та сцени з «Майської ночі», 
чоловічий хор гуслярів із «Садко», мішаний хор — «гімн берендеїв» — зі 
«Снігуроньки» та ін.).

У 1891 році музичний гурток одержав дозвіл на заснування Миколаївського 
відділення РМТ, яке відкрилося в лютому 1892. У 1885 році було дозволено 
відкриття Херсонського відділення товариства (фактично воно почало 
працювати лише в 1905 pоці), у 1897 — Катеринославського відділення з 
музичними класами при ньому, у 1899 — Полтавського. Звернімо увагу, що 
1871 року було відкрито Волинське відділення РМТ, однак активна його 
діяльність припала на початок XX ст. (уже як Житомирського).

Проте відділення РМТ не могли задовольнити деякі зростаючі потреби 
демократичних слухацьких кіл. «РМТ, — писав В. Сокальський, — установа 
почасти аристократичного типу, бо, по суті, воно працює для не багатьох 
вибраних [насправді — обраних. — Н. С.]»74. Тому прогресивні музиканти, 
вважаючи, що мистецтвом повинні займатися всі, хто має до нього потяг, усі-
ляко підтримували діяльність любительських гуртків.

У містах України наприкінці XIX ст. діяло чимало музичних і музично-
драматичних гуртків, що мали обране правління. У 1883 pоці в Луганську 
було організовано гурток аматорів драматичного мистецтва, музики та співу. 
Його засновниками стали інженери й лікарі. У Чернігові з 1884 року актив-
но діяв музично-драматичний гурток, що налічував близько двохсот членів-
любителів. Незмінним секретарем його був адвокат, шанувальник музики 
Л. Шраг. Силами гуртка було поставлено водевілі та п’єси з музикою ро-
сійських і українських авторів, а також оперету М. Лисенка «Чорноморці». 
Гуртківці влаштовували концерти камерної і навіть симфонічної музики, у 
яких брали участь М. Сіоницька, І. Соколовський. Почесним членом гуртка 
було обрано М. Лисенка.

Різноманітну діяльність провадив полтавський музичний гурток, заснова-
ний 1889 року. До його музичної комісії входили М. Вонсовський, І. Абрамов; 
диригентом був запрошений Р. Шлюнцель, а керував хором і вокальним від-
ділом відомий музикант А. Єдлічка. Чоловічий хор під очільництвом Г. Мо-
роза мав у репертуарі значну кількість українських пісень і твори російських 
композиторів.

74 Цит. за: Живі сторінки української музики. — К., 1965. — С. 148.
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Різні музично-популяризаторські 
завдання ставили перед собою учас-
ники аматорських гуртків Харко-
ва. Активно діяв музичний гурток, 
який очолив у 1897 році П. Кравцов. 
Лікар за освітою, він був співаком-
аматором, диригентом і організато-
ром жіночого хору при Недільній 
школі X. Алчевської. При гуртку, 
що проіснував до 1907 pоку, було 
організовано симфонічний оркестр, 
оркестри мандоліністів і балалаєч-
ників, а також оперні класи. До ре-
пертуару гуртківців входило понад 
десять опер. Згодом за ініціативою 
П. Кравцова було організовано так 
звані «оперні бригади», що здійсню-
вали постановку «Демона» Ант. Ру-
бінштейна, «Травіати» Дж. Верді, 
«Русалки» О. Даргомижського у від-
далених районах Харківщини.

Влада вважала діяльність поді-
бних гуртків небажаним явищем. 
Царські чиновники вдавалися до всіляких обмежень. Так, за вказівкою мі-
ністра внутрішніх справ у статуті полтавського музично-драматичного 
гуртка окремо було зазначено, що до нього заборонено приймати жінок і ви-
хованців навчальних закладів. До статуту, поданого херсонським музично-
драматичним гуртком на затвердження (1890), департамент поліції запропо-
нував додати пункт, де зазначалося, що на зібрання гуртка не допускаються 
вихованці навчальних закладів, а також військові.

Незважаючи на урядові перешкоди, кількість музичних гуртків щоро-
ку зростала. У 1890-х pоках, окрім вищезгаданих, діяли також глухівський, 
миргородський, ніжинський, новгород-сіверський та інші провінційні 
музично-драматичні гуртки.

*  *  *
В Україні працювало чимало музикантів із Центральної Європи. Для 

багатьох чехів, болгар, сербів українська земля стала другою домівкою. Вони 
були педагогами, виконавцями, видавцями нотних збірників і своїми знання-
ми сприяли піднесенню загального рівня музичної культури. Так, піаніст і 
композитор, автор творів на українські теми й обробок пісень А. Єдлічка бага-
то років жив у Полтаві, активно діяв на музичній ниві міста. У Харкові до кін-
ця життя працював чех Й. Вільчек. Протягом тривалого періоду щонеділі він 
улаштовував у себе вдома музичні ранки. Один із найкращих у місті педагогів 
фортепіанної гри, він відіграв помітну роль у формуванні музично-естетичних 
поглядів М. Лисенка.  У Києві відомими були музиканти-чехи — О. Шевчик, 
Шипек (скрипалі), В. Алоїз (віолончеліст), Ф. Воячек (контрабасист). З 

П. Кравцов
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ними М. Лисенко багато років грав у різних ансамблях. Серед диригентів, які 
працювали в Києві, Харкові, Одесі, також були чехи — Г. Єлінек, Ф. Кучера, 
Ф. Палицин, Й. Прибик, В. Сук та ін.

Неодноразово приїздили в Україну з гастролями відомі польські, чеські му-
зиканти — Г. і Ю. Венявські, Ф. Ондржичек, чеський квартет у складі Й. Гофма-
на, Й. Сука, О. Недбала, А. В’єтана, польська співачка К. Цибульська та ін.

У Західній Україні завдяки географічному розташуванню та за сприятли-
вих й соціально-політичних умов, контакти з польськими й чеськими музикан-
тами були інтенсивнішими. Польське хорове товариство «Лютня» («Lutnia»), 
засноване у Львові С. Цетвінським, Р. Макаревичем та В. Боґданським, відзна-
чалося багатовекторним спрямуванням своєї діяльності. Протягом багатьох ро-
ків чоловічий хор «Лютні» виступав у шевченківських концертах, його члени 
співали в хорі, яким у 1880-х pоках керував О. Нижанківський. За ініціативою 
«Лютні» в 1885 році з’явився збірник квартетів «Вінець», де було вміщено най-
кращі хорові твори польських і українських композиторів. На шевченківські 
вечори хор «Лютні» готував програми з творів А. Вахнянина (уривки з опери 
«Купало»), П. Ніщинського («Закувала та сива зозуля»), М. Лисенка («Б’ють 
пороги», «Гамалія»), ознайомлював слухачів із композиціями С. Монюшка, 
А. Товачевського, Е. Ґріґа та ін. У 1888 році члени Товариства виступали на 
вечорі, присвяченому п’ятдесятиріччю з дня виходу у світ альманаху «Русалка 
Дністрова». Своєю чергою в концертах «Лютні» брали участь українські співа-
ки, а саме: А. Вахнянин, М. Павликівна, О. Нижанківський.

В українських концертах виступали також аматори-співаки іншого 
польського товариства — «Луна» («Echo»), співаки Львівської польської 
опери, інструменталісти з музичної школи К. Мікулі при ГМТ, як це було, 
наприклад, у музично-декламаційному вечорі на честь Ю. Федьковича, ула-
штованому в лютому 1890 pоку y Львові.

Багато чеських музикантів працювало в Чернівцях. Вони очолювали місце-
ві музичні організації, забезпечували високий концертно-виконавський рівень. 
Засноване в 1859 році перше музичне Співацьке товариство («Gesangverein»), 
очолюване чехом Ф. Калоусеком, було реорганізовано в Товариство сприяння 
музичному мистецтву на Буковині («Der Verein zur Förderung der Tonkunst in der 
Bukowina»). Воно за кілька років розгорнуло широку концертну й педагогічну 
діяльність, особливого розвитку досягнувши в той час, коли його керівником став 
А.-В. Гржималі, який в 1874 році переїхав з Праги до Чернівців. На той час він був 
уже відомим музикантом, якого запрошували на роботу до Нідерландів, Швеції. 
Понад тридцять років прожив він у Чернівцях, де, крім музичного товариства, 
очолював Чоловіче співацьке товариство («Männergesangverein»), струнний 
квартет, музичну школу, виступав на сторінках місцевої преси, був автором 
книги «Тридцять років музики на Буковині (1874—1904)», виданої німецькою 
мовою. А.-В. Гржималі брав участь у концертах, організованих українськими 
діячами, підтримував дружні стосунки із С. Воробкевичем.

Талановитий диригент і композитор, чех із походження, В. Костелецький 
із симпатією ставився до українського народу та його культури, був другом 
С. Воробкевича, писав твори на українську тематику, а коли виникло това -
риство «Буковинський Боян», виступав у його концертах зі своїм симфонічним 
оркестром.
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На вечорі, улаштованому «Руською бесідою» з нагоди десятирічного юві-
лею Товариства (1880), поряд з українськими музикантами виступив Ф. Ка-
лоусек, фортепіанна гра якого справила неабияке враження на слухачів. На 
тому самому концерті С. Воробкевич диригував власні хорові твори.

Дружні взаємини зав’язалися між С. Воробкевичем і Ч. Порумбес-
ку — учнем Чернівецької семінарії, який згодом став класиком румунської 
музики. Український композитор і педагог допоміг молодому музикан-
тові розвинути творчі здібності, отримати необхідні для професіонала-
композитора знання.

Ці факти свідчать про те, що найкращі представники музичної культури 
різних національних шкіл знаходили порозуміння, коли треба було вирішу-
вати спільні завдання, скеровані на зміцнення творчих взаємин між україн-
ським та іншими народами. Особливо треба відзначити активну діяльність 
українських музикантів, які популяризували творчість різних композиторів, 
насамперед слов’янських.

Важливу роль у процесі збагачення інонаціональних культур відіграв 
М. Лисенко. Його так звані слов’янські концерти, про які мовилося раніше, 
набули широкого розголосу не лише серед київських слухачів, але й далеко за 
межами України. Відомий чеський музичний діяч Я.-Л. Прохазка після озна-
йомлення з програмами Лисенкових концертів і його українськими піснями, 
писав композиторові: «У такі хвилини почуваємо, що ми сини й брати однієї 
спільної й великої родини і що нам потрібно тільки більше духовного зв’язку. 
Дбаймо зв’язок цей завжди зміцнювати»75.

Концертно-виконавська й фольклористична діяльність М. Лисенка при-
вернула увагу багатьох фахівців. Хорватський учений Ф. Кугач у листі до 
композитора від 3 січня 1874 року писав: «Вашими піснями Ви мене дуже 
порадували, і я гаряче дякую Вам за цей дар. Тепер мені більше не страш-
но за майбутнє слов’янської музики, бо, я бачу, у всіх країнах, де панують 
слов’янські мови, знаходяться люди однакової свідомості і що сутність нашої 
музики глибоко і серйозно вивчається»76.

Слов’янською музичною культурою цікавилися також П. і В. Сокаль-
ські, П. Ніщинський, О. Нижанківський та ін. Так, фортепіанні твори П. Со-
кальського — «Слов’янський альбом» (1873), «Слов’янський марш» (1875), 
«Далматська баркарола» (1876), «На водах Адріатики» (1886), «На берегах 
Дунаю» (1887) — розширювали жанровий простір українських творів на 
слов’янську тематику. Ці програмні композиції, що поповнювали репертуар 
концертного й домашнього музикування, добре були відомі в той час. Їх пер-
шим виконавцем часто був сам автор. Багато зробив для популяризації твор-
чості слов’янських народів О. Нижанківський. Для свого хорового колективу 
він написав в’язанку зі словенських, сербських, хорватських, болгарських, 
російських, чеських, польських гімнів і пісень та виконував її в концертах у 
Галичині й на Буковині. Слов’янській темі значну увагу приділяв С. Вороб-
кевич. У концертах часто звучав його хор «Гей, слов’яни, брати мої».

75 НАФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, ф. 36, од. зб. 11.
76 Цит. за: Булат Т. П. Концертна діяльність // Історія української музики. — 

Т. 2. — С. 374.
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*  *  *
У другій половині XIX ст. українська музика нерідко звучала поза межами 

України. У Санкт-Петербурзі в 1860-х роках відбувалися цікаві концер-
ти української пісні. Значний резонанс мав концерт 27 квітня 1861 pоку на 
спомин Т. Шевченка. Організаторами й головними натхненниками концерту 
були О. Маркович і О. Сєров. На вечорі виступили провідні петербурзькі спі-
ваки, серед яких були українці, а саме: С. Гулак-Артемовський, Д. Леонова, 
Ф. Нікольський, а також хор любителів і соліст-аматор Чумачевський. Про-
грама складалася з народних пісень «Ой крикнула лебідонька», «Ой дівчина 
по гриби ходила», «Ой не шуми, луже» (виконав Чумачевський), «Ой вийду 
я на гайочок» і «Зелененький барвіночку» (заспівала Д. Леонова). С. Гулак-
Артемовський виконав пісню М. Глинки «Гуде вітер вельми в полі» і власну 
пісню-романс «Стоїть явір над водою», присвячену Т. Шевченкові. О. Сєров 
спеціально задля концерту зробив хорові обробки. На вечорі прозвучали піс-
ні «Ой Морозе, Морозенку» (для чоловічого хору), «Ой там на моріжку», 
«Ой на річці та на дощечці» (для жіночого хору), а також сербська пісня для 
мішаного хору й соліста.

У 1863 pоці в Санкт-Петербурзі відбувся музично-літературний вечір 
на користь видання книжок наукового змісту «для народу Південної Росії», 
тобто України. П. Сокальський подав розгорнену рецензію на концерт у 
«Санкт-Петербургских ведомостях» (15 квітня 1863 pоку).

У наступних десятиліттях теж відбувалися концерти української музики 
в Санкт-Петербурзі. Значною художньою подією в концертному сезоні 1875 
року в Північній Пальмірі стали виступи організованого там хору М. Лисен-
ка. У його концертах звучали не лише зразки пісенного фольклору різних 
слов’янських народів, але й оригінальні твори О. Даргомижського, М. Му-
соргського, Ф. Шопена та самого М. Лисенка.

У 1880—1890-х pоках естафету популяризації української професійної 
музики й народної пісні підхопили українські трупи, що приїздили на га-
стролі до Санкт-Петербурга, Москви та інших російських міст. Українська 
пісня звучала також у виконанні студентів-українців, які здобували знання 
у вищих навчальних закладах російської столиці, була в репертуарі співаків, 
українців із походження.

Про популярність пісень із репертуару Театру корифеїв, що на початку 
1890-х pоків виступав у Москві, про їх роль згадував В. Бонч-Бруєвич: «Ви-
стави ці були хорошою ілюстрацією до пробудженої протестуючої думки 
і почуттів... Прекрасна гра “малоросів” оживляла нашу московську громад-
ськість... Молодь співала цих же пісень на студентських вечірках, сходках, у 
гуртках, на вуличних демонстраціях»77. Активно популяризували рідну пісню 
студенти-українці, які навчались у Відні, Кракові, Празі. Вони об’єднувалися 
в товариства, улаштовували вечори, присвячені ювілейним датам, давали 
пуб лічні концерти, гуртували слов’янське товариство.

Виконували вітчизняну  музику як українські, так і неукраїнські музичні 
товариства, наприклад, чеське співоче товариство «Spolek» y Відні, очолюва-
не композитором А. Товачевським.

77 Цит. за: Україна. — 1968. — № 3. — С. 17.
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Цікаві концерти влаштовувала «Академічна громада» в Кракові, до якої 
входила українська молодь із навчальних закладів цього старовинного поль-
ського міста. Так, у концерті, що відбувся 5 травня 1890 pоку, звучала хоро-
ва музика М. Лисенка, А. Вахнянина, П. Ніщинського, С. Монюшка, а також 
інструментальні номери — Соната для скрипки й фортепіано Ант. Рубінш-
тейна, фортепіанні п’єси І. Падеревського й Ф. Ліста, увертюра з «Різдвя-
ної ночі» М. Лисенка, Симфонія М. Вербицького, уривок з опери «Купало» 
А. Вахнянина.

Українську музику чули й у Празі. У 1867 році М. Лисенка запросили взя-
ти участь у великому слов’янському концерті в чеській столиці. Місцеві газе-
ти надрукували схвальні відгуки про його виступи, а професор Празької кон-
серваторії Пивода написав рецензію в австрійській газеті «Politik». У чеській 
газеті «Narodni listy» рецензент відзначив «цікаву артистичну оригінальність 
Лисенка як піаніста», високо оцінив підготовлений до друку збірник обробок 
українських народних пісень, що «справді збагатять слов’янську літературу», 
а також підкреслив його «вдачу до композиторства»78.

Виступи хору «Львівського Бояна» на сцені знаменитого театру «Narodne 
divadlo» в Празі (1891), куди його запросили на святкування сторіччя першої 
чеської вистави, перетворилися на величну демонстрацію симпатії між обома 
народами. Хорова програма концерту містила такі композиції: «Quodlibet» 
із народних пісень, «Наша жизнь» А. Вахнянина, «До зорі» І. Лаврівського, 
«Отпущу я кониченька в саду» М. Лисенка (тріо з хором у супроводі фортепі-
ано), «Над Прутом» С. Воробкевича, «Крилець» В. Матюка, «Гуляли» О. Ни-
жанківського, «Закувала та сива зозуля» П. Ніщинського, чеські пісні «Ja 
jesm Slovan» і «Kde děva ma?». Чеські газети надрукували розгорнені рецензії, 
відзначаючи мелодичну насиченість і ритмічну різнобарвність українських 
народних пісень, жанрову й образну різноманітність фольклору, а також ви-
соко оцінюючи твори української професійної музики. Диригував на концер-
ті А. Вахнянин. «Мужеский хор “Боян”, — писала газета «Hlas naroda», — зі 
своїм знаменитим диригентом зробив на всю нашу публіку враження просто 
сенсаційне. Так знаменито вишколений хор всюди звернув би на себе увагу — 
в цілім світі»79. Ці схвальні слова — неабияке визнання для зовсім молодого 
колективу. Виступи хору «Львівського Бояна» утверджували високі ідейно-
художні принципи хорової школи українського народу, свідчили про живі, 
могутні джерела його співацької культури.

Виявом високої музикальності українського народу була також діяльність 
окремих виконавців-співаків — С. Гулака-Артемовського, С. Крушельницької, 
О. Мишуги, М. Менцинського, І. Алчевського, артистичний шлях яких припав 
на середину та кінець XIX ст. Вони мали чудові за тембром голоси, досконало 
володіли вокальною технікою, сповідували високі естетичні ідеали, що дозволя-
ло їм досягти найвищих висот мистецької інтерпретації. В їхньому репертуарі 
були твори композиторів різних музичних шкіл — давніх і тогочасних. Одним 
із найкращих виконавців партії Руслана в опері «Руслан і Людмила» М. Глин-
ки вважали С. Гулака-Артемовського, незрівнянним Йонтеком в опері «Галька» 

78 Цит. за: Історія української музики. — Т. 2. — С. 376.
79 Цит за: Діло. — 1991. — 13 (25) липня.
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С. Монюшка був О. Мишуга, «найчарівнішою Чіо-Чіо сан» назвав Дж. Пуччі-
ні С. Крушельницьку. Ці майстри співу не мали можливості виступати на сцені 
українського оперного театру з тієї причини, що його не існувало. Але де б вони 
не співали, які б концертні програми не готували, українська народна пісня і тво-
ри вітчизняних композиторів були постійно в їхньому репертуарі.

Упродовж ХІХ ст., особливо в останніх десятиліттях, у концертних залах 
Санкт-Петербурга, Москви, Варшави, Стокгольма, Відня, Мілана та інших 
міст звучала українська музика, з якою ознайомлювали слухачів видатні спі-
ваки України.

Крім того, результатом посилення в Україні антисамодержавних і 
національно-визвольних настроїв стало поширення революційних пісень, які 
зазвучали навіть із концертної сцени. У 1891 році до Праги на з’їзд студентів-
слов’ян, заборонений поліцією, зі Східної Галичини прибула група україн-
ських і польських культурних діячів, серед яких були І. Франко, Р. Ярошевич, 
Й. Партицький та ін. Вони ознайомили чеських колег із революційними пісня-
ми — польською «Червоний прапор» і українською «Шалійте, шалійте». Один 
з учасників з’їзду Й. Шкаба згадував: «З пісні української [«Шалійте, шалій-
те». — Ред.] зацікавила мене строфа: “Робітники духа! Робітникам всім ми руки 
подаймо, на бій їх ведім”»80. З піднесенням національно-визвольного руху в 
1890—1900-х pоках інші українські пісні протесту — «Заповіт», «Про Карме-
люка», «Про Довбуша» — також почали відігравати певну роль у музичному 
побуті, стали духовним надбанням громад різних національностей.

Отже, у другій половині XIX ст. набув динаміки міжнародний обмін 
музично-культурними досягненнями. Позитивними тенденціями мистецько-
го життя були: засвоєння досвіду західної та російської культур, прагнення до 
професійної освіти й піднесення рівня виконавства. Популяризації музично-
го мистецтва сприяв ланцюговий процес консолідації артистичних і виконав-
ських сил, різних товариств і гуртків. Поширений в Європі рух за утвердження 
й удосконалення концертно-філармонічних форм, що почався в першій поло-
вині ХІХ ст., підтримали представники музичної культури України. Помітну 
роль у налагодженні міжнаціональних мистецьких контактів відігравали при-
їзди в Україну відомих західних і російських композиторів, інструменталістів, 
співаків. Вони демонстрували свої високі художні досягнення й водночас озна-
йомлювалися з мистецькими здобутками українських музикантів. Своєю чер-
гою українські диригенти, співаки, піаністи включали до концертних програм 
найкращі зразки музичного фольклору, твори західної та російської класики.

Активна діяльність, яку провадила в той час передова музична громад-
ськість України з метою утвердження й вільного розвитку національної куль-
тури, була позначена розумінням необхідності глибинного пізнання й твор-
чого засвоєння надбань музичного мистецтва інших народів.

Згідно з вимогами часу в Україні протягом ХІХ ст. поступово змінювався 
характер музичного побуту, народжувалися нові форми мистецького спілку-
вання, накреслювалися прогресивні тенденції розвитку національної музич-
ної культури, торувався широкий шлях загальної професіоналізації всіх сфер 
музичної діяльності — виконавства, освіти, критики та видавничої справи.

80 Цит. за: Kozłowski I. Рieśń Bolesława Czerwińskego. — Warszawa, 1966. — S. 82.
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МУЗИЧНА ОСВІТА

Динаміка руху просвітницько-освітніх тенденцій, які пронизали багатові-
кову історію українського народу, з неоднаковою інтенсивністю на різних ча-
сових відтинках, у складних соціально-політичних умовах незаперечно засвід-
чила лінійність загальноосвітнього процесу. Упродовж ХІХ ст. на українських 
теренах дедалі чіткіше проступала його дуальна природа, де відцентрові тяжін-
ня унаочнювалися поширенням і розгалуженням мережі церковних музично-
навчальних осередків, тоді як доцентрові уможливили організацію поважних, 
європейського рівня інституцій. Концентрація духовних знань багатьох по-
колінь у них каталізувала формування світогляду й національної свідомості 
духовної еліти суспільства. Ідеться передусім про Київську академію, де визна-
чальну виховну роль відігравала музика — вокальна й інструментальна.

У XVIII ст. в Академії не було спеціального класу співу. Набували співацької 
майстерності безпосередньо в хорах, що й виконували, по суті, функцію навчаль-
ного осередку. За словами В. Аскоченського, студенти кожного курсу створюва-
ли «співацький хор», і вокальне мистецтво передавалося від попередніх поколінь 
вихованців до наступних. Керували хорами, як правило, старші студенти. Так, на 
початку XIX ст. регентами були О. Мазнович і С. Калиновський.

Наприкінці XVIII — на початку XIX ст. у Київській академії поступово 
накреслилася тенденція до професіоналізації музичного навчання. Почали 
працювати так звані класи нотного ірмолойного співу та інструментальної 
музики. 1799 року нотний клас відкрився при Братському монастирі, а 
наступного року — у Київській академії, де вивчали піснеспіви церковного 
вжитку, а також ірмологіони. Заняття, що тривали по три години, відбувалися 
щовівторка й щочетверга. Цей клас існував до 1819 pоку, коли «Академію для 
наук вільних» було реорганізовано в Духовну академію та семінарію.

У згадуваному В. Аскоченським (у розповіді про диспути) оркестрі грали 
студенти-аматори. До початку XIX ст. в Київській академії навчання гри на 
інструментах не було: у жодному списку немає прізвищ учителів інструмен-
тальної музики. Виконавство лише допускалося, але не заохочувалося: ін-
струкція ректора Р. Заборовського (1734) містить пункт про те, що студентам 
дозволяється інколи пограти «на пристойних для студента інструментах, щоб 
не залишатися завжди в напруженому стані»1.

1 Див.: Аскоченский В. Киев с его древнейшим училищем Академиею. — К, 1856. — 
Ч. 2. — С. 107.
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1801 року до занять інструментальною музикою привернув увагу митропо-
лит Гавриїл (Бакулеско-Бодоні), який запропонував академічному правлінню 
запросити вчителя з цього предмета, мотивуючи свою рекомендацію тим, що 
музика є однією з «визволених наук», вона в пошані серед освічених народів, 
а в деяких семінаріях її «прийнято з похвалою». Однак ішлося про уроки, не 
обов’язкові для всіх, а лише для охочих, які бажали в такий спосіб проводити 
вільний час. І все ж 1808 року в Академії почали запроваджувати навчання інс-
трументальної музики і запросили на посаду капельмейстера дворянина Київсь-
кого повіту С. Цесарського, який із перервою (через пожежу) працював до 1804 
року2. У подальшому навчання здійснювалося, можливо, так, як це зазначалося 
в резолюції митрополита Серапіона (Александровського): «Надалі… інстру-
ментальної музики може навчати той із студентів, хто знає оную і має до неї 
охоту»3. 1803 pоку за регентом і капельмейстером мав наглядати суперінтендант 
К. Соколовський. Згідно з інструкцією його обов’язком було перевіряти, чи 
сумлінно працюють учителі, чого музиканти за тиждень навчилися, скільки 
відбулося занять, скільки засвоєно «музикальних штук», скільки придбано нот. 
Він також мав пильнувати, щоб учні утримували в порядку своє «музикантське 
начиння». На жаль, звіти суперінтендантів із конкретними відомостями про 
оркестрові заняття в Київській академії не збереглися.

Особливої уваги надавали вдосконаленню співацької майстерності. На-
прикінці XVIII ст. в навчальній програмі з’явилася особлива стаття, яка 
зобов’язувала інспекторів здійснювати «недремлємое смотреніє», аби учні 
всіх класів постійно «вправлялися у співі».

Упродовж ХІХ ст. ця тенденція міцно вкорінилася в загальний навчальний 
процес Академії. За відомостями, зібраними П. Козицьким4, у 1801—1816 pоках 
у Київській академії було від 146 до 337 юнаків, які навчалися нотного ірмолой-
ного співу. У класі інструментальної музики на 1802 рік налічувалося 99 учнів.

Після 1817 року Київську академію було відокремлено від семінарії. 
У студентському хорі співали дорослі, але з метою збереження його повного 
складу при Академії утримували кількох хлопчиків, вибраних з-поміж 
вихованців нижчих духовних училищ. Класи церковного нотного співу 
залишилися в середніх навчальних закладах. Такий клас існував, наприклад, 
наприкінці XVIII ст. у Харківському колегіумі (це училище почало працювати 
в Харкові 1726 pоку після переведення з Бєлгорода, на початку XIX ст. його 
було реорганізовано в семінарію).

У духовних навчальних закладах музичні знання можна було здобути пе-
реважно при хорах, де, як правило, диригували старші вихованці, часом на 
цю посаду запрошували й диригентів5. Такі колективи нерідко досягали ви-
сокого рівня виконавської майстерності, що свідчило про належне викладан-
ня там науки співу.

2 Див.: Аскоченский В. Киев с его древнейшим училищем Академиею. — С. 54.
3 Там само. — С. 55.
4 Козицький П. Спів і музика в Київській академії за 300 років її існування. — 

К., 1971. — С. 54.
5 У 50-х роках ХІХ ст. хором семінарії у Львові керував П. Любович — автор цер-

ковних творів і фортепіанних п’єсок на теми українських народних пісень; у Пере-
мишлі — відомий композитор І. Лаврівський.
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При деяких церковних хорах курс 
навчання передбачав не лише опану-
вання вокальним мистецтвом. Так, 
на початку XIX ст. при харківському 
архієрейському хорі, який дістав на-
зву «катедральна вокальна музика» 
(на чолі з «директором півчих»), іс-
нував скрипковий оркестр. До його 
репертуару входили світські твори, 
що звучали в концертах, улаштову-
ваних Харківським університетом.

1818 року в Перемишлі з ме-
тою культивування церковного спі -
ву заходами єпископа Іоанна (Сні-
гурського) було засновано Дяко вчи -
тельський інститут. Завдяки вагомій 
матеріальній підтримці з боку пе-
ремишльського руського єпископату 
цей заклад відіграв значну роль у 
розвитку церковного співу. Адже до 
цього часу спів у церквах Галичини 
перебував у занедбаному стані: навіть 
у Львові панував дяківський спів — 

так звана єрусалимка, а це здебільшого було одноголосся чи двоголосся з 
терцієвою второю. Тому І. Снігурський рішуче взявся за впорядкування 
церковного співу, маючи за зразок багатий репертуар наддніпрянського хору 
в церкві св. Варвари у Відні.

Основним музично-освітнім та культурним осередком Перемишля став 
хор катедрального собору (1829—1887) з музичною школою при ньому 
(з 1829 року). Там виконували хорові твори українських композиторів 
(зокрема Д. Бортнянського), а також ансамблі — терцети, квартети й секстети 
для чоловічих голосів6. До того ж вивчали й теорію музики та основи 
диригування. Деякі учні (загалом їх мало бути не більше 24 осіб) брали уроки 
гри на окремих інструментах у місцевих музикантів військового оркестру — 
капельмейстрів. Термін навчання з одного року було збільшено до двох 
(дехто навчався й довше). Кращі випускники здобували достатньо фахових 
знань для викладання співу у звичайних та парафіяльних школах. Основним 
завданням була підготовка співаків для церковного хору.

Спочатку в перемишльській школі практикувалося навчання на слух, 
«під скрипку». Невдовзі заходами помічника І. Снігурського капелана 
Й. Левицького зі Шкла, що на Львівщині, було запроваджено хоровий спів 
із нот — це знаменувало новий етап у становленні й розвитку хорового співу 
в Галичині. Учителями були В. Курянський, його учень Я. Неронович, чехи 
А. Нанке з Брно (керівник школи у 1829—1834 роках і талановитий диригент 
хору катедральної церкви), В. Серсавій (композитор і оперний співак) (з 

6 Вербицький М. О пінії музикальном // Галичанин. — 1863. — Ч. II. — Кн. I. — С. 137.

І. Снігурський
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1830 року) та Л. Седляк (з 1853 року). У перемишльській школі навчалися 
згодом відомі діячі української музичної культури М. Вербицький та 
І. Лаврівський.

Окрім парафіяльних шкіл, семінарій та церковних хорів, продовжити на-
вчання нотного співу на західноукраїнських теренах можна було в загально-
освітніх школах, повітових училищах. У їхніх статутах зазначалося, що ко-
жен охочий може займатися співом щосуботи в пообідній час. У сільських 
двокласних школах щоденно по закінченні уроків діти могли півгодини при-
діляти співу, а вчителі були зобов’язані організувати хор хлопчиків, який би 
співав у святкові дні в церкві.

Існування вокально-інструментальних класів — історично важливий 
етап розбудови музичного виховання в системі співацької духовної освіти в 
Україні. Тільки за останню третину XVIII ст. тут підготували для хорового 
співу понад триста фахівців.

Однією з форм організації навчання музики наприкінці XVIII ст. були 
так звані нотні класи при Харківському колегіумі. Їхня діяльність передба-
чала досягнення музичної грамотності й певної виконавської майстерності у 
сфері хорового мистецтва. Значну увагу приділяли засвоєнню теоретичного 
матеріалу, підвищенню якості хорового репертуару. На відміну від вокально-
інструментальних класів, тут не передбачалася спеціальна підготовка кадрів 
для співацьких капел, тому навчальний план і програма були підпорядковані 
внутрішнім потребам.

Перша згадка про нотний клас при Харківському колегіумі датована 
1798 роком7, коли регент П. Крамаровський у рапорті семінарському правлінню 
повідомив, що протягом січня вивчено два канони й концерт А. Веделя «Спа-
си мя, Боже, внидоша воды до душі моєя»8. У нотних класах працював також 
М. Морський, який у рапортах 1798—1799 pоків доповідав про вивчення низки 
хорових творів, у тому числі «Херувимських пісень» і концертів А. Веделя.

Завдяки навчальній і виконавській практиці учні нотних класів могли ке-
рувати хоровими колективами. Заслуговує на увагу постановка теоретичних 
і практичних занять у такому класі, створеному 1799 року при Київській Ака-
демії9. Як і в Харкові, цей заклад за своєю діяльністю наближався до своєрідної 
мистецької школи з акцентом на вокально-хоровому навчанні й концертній 
практиці. Організатором київського нотного класу був ігумен Києво-Брат-
ського монастиря та вчитель богослов’я Академії І. Фальковський. Одним із 
перших педагогів став Й. Мохов — академічний півчий, студент філософії. 
Він тричі на тиждень провадив заняття співу10. Як навчальний посібник тоді 
використовували «Правила нотного та ірмолойного співу» Г. Барановича11. 
Іншу навчально-хрестоматійну літературу — Азбуку з Московського ірмо-
лоя простого нотного співу, Почаївський ірмолой, Ірмолой печерського роз-
співу — згадував П. Козицький у праці «Спів і музика в Київській академії 

7 Українське музикознавство. — К., 1971. — Вип. 6. — С. 159, 160.
8 ЦДІАУ, ф. 1979, оп. 1, од. зб. 1263, арк. 10.
9 Хижняк З. І. Києво-Могилянська академія. — К., 1970. — Т. 1. — С. 87.
10 Мухин Н. Киево-Братский училищный монастырь. — К., 1893. — С. 203, 204.
11 ЦДІАУ, ф. 711, оп. 3, од. зб. 4829.
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за 300 років її існування». Нотні книжки, якими послуговувалися викладачі, 
містили чимало піснеспівів. Засвоєння матеріалу збагачувало знання студен-
тів, які набували необхідних навичок грамотного виконання.

Професійним музичним закладом була школа при Київській капелії, 
що виникла в першій третині ХVІІ ст. Після нищівної пожежі на Подолі 
(1811) Капелію було розпущено. Вона поновила свою роботу 1814 року 
під керуванням досвідченого капельмейстера Ґ.-Ф. Фіхтнера12. Згідно з 
контрактом, укладеним між київським магістратом і музикантами, у разі 
введення до Капелії нових учнів капельмейстер мав навчати їх гри на різних 
інструментах. У будинку, відведеному магістратом для школи, мешкали 
капельмейстер і одружені музиканти. Кошти на утримання школи надавав 
магістрат, який час від часу намагався передати цей обов’язок ремісничій 
управі, вважаючи, що музикантською справою мають опікуватися цехові 
установи. Однак останні не мали наміру брати на себе зайві турботи й витрати, 
тому матеріальний стан школи часто був дуже скрутним. Уже через рік після 
відкриття закладу учні змушені були грати бальні та інші танці, адже, частину 
грошей вони заробляли «на стороні» — на весіллях, балах, у театрі тощо. Роз-
мір платні залежав від «разсмотренія» капельмейстера й адміністратора.

Список учнів капелянської школи від 1817 року засвідчує, що кількість 
їх збільшилася до десяти (у 1820-х роках їх було двадцять), і кожен із них 
навчався грати на кількох інструментах — спочатку на духових, а потім на 
смичкових13.

Навчання здійснювалося переважно «механічним» способом (тобто шля-
хом копіювання, наслідування учнем учителя). Траплялося, що, музиканти, 
які вміли «показувать ноти», були неписьменними. Як правило, на капель-
мейстера були покладені обов’язки головного вчителя.

Починаючи від 1819 pоку, коли капельмейстером став «тямущий» музи-
кант, «дворянин Житомирської губернії» М. Вигорницький, а директором, або 
адміністратором — «розторопний» Д. Рибальський, намітилися певні зміни 
в організації навчання. З метою поповнення Капелії вихованцями школи 
почали набирати старших дітей. Навчання тривало в середньому п’ять років. 
Музикантом вважали випускника школи, який після ретельної перевірки 
знань отримував два атестати — від капельмейстера і від адміністратора.

Значну роль у розвитку музичної освіти в Україні відіграв Харківський 
університет, де працював І. Вітковський (учень Й. Гайдна), якого вважали 
одним із найавторитетніших педагогів. За домовленістю з попечителем 
Харківської учбової округи в обов’язки І. Вітковського входило вчити 
студентів гри на скрипці й фортепіано. Крім того, він диригував оркестром 
і створював музичні композиції. У перші роки педагогічної діяльності 
І. Вітковський насамперед поклопотався про купівлю музичних інструментів 
(було придбано десять скрипок, два альти, віолончель, чотири флейти, чотири 
гобої, два кларнети) та різного начиння до них (струни, каніфоль, смички), а 
також нот і нотного паперу.

12 Ґ.-Ф. Фіхтнер працював у Київській капелії протягом 1815—1817 років і пізні-
ше — з 1824 року.

13 Прізвища деяких учнів траплялися згодом у переліку музикантів Капелії.
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Заняття відбувалися двічі на тиждень. У пункті 16 «Правил для студентів» 
зазначалося, що їм дозволяється займатися музикою тільки в ті години, 
«коли буває музичний клас, і в час, вільний від вправ». Дехто зі студентів так 
захоплювався музикою, що навчався грати на кількох інструментах.

У 1815 році наступником І. Вітковського став І. Лозинський. Він грав на 
скрипці, флейті, кларнеті й фаготі, мав педагогічний досвід, оскільки раніше 
викладав в Уманському училищі й Курській гімназії, був автором кількох 
музичних творів (симфонія, увертюра, концерт для кларнета, квартет, варіації 
для флейти, дивертисмент, хор «На перемогу ворога Європи»). І. Лозинський 
приділяв велику увагу педагогічній роботі, написав «Нарис скрипкової 
азбуки» («Основи якнайшвидшого опанування майстерністю гри на цьому 
інструменті»). На жаль, цю працю не було опубліковано.

1821 року І. Вітковський знову став викладачем музики в Університеті, 
пообіцявши навчати студентів «теоретичному й практичному мистецтву му-
зики». Він працював до 1830 pоку, аж допоки на його місце прийшов Я. Зен-
кевич, який раніше служив у Петербурзькій римо-католицькій духовній 
колегії. 1837 року посаду вчителя музики обійняв В. Андреєв — гарний скри-
паль, якому, однак, закидали несмак у доборі репертуару для студентів. Після 
нього (1842) на цю посаду призначили Ф. Шульца — енергійного організато-
ра концертів, вправного піаніста й скрипаля, який працював аж до закриття в 
1859 році музичних класів Університету.

Наприкінці 20-х pоків ХІХ ст. кількість учнів перевищувала вісімдесят 
осіб. Найбільше було тих, хто бажав грати на скрипці, що створило пере-
думови для організації студентського симфонічного оркестру. Бракувало 
лише виконавців на деяких мідних духових інструментах; на ці партії за-
прошували музикантів полкових або поміщицьких оркестрів. До реперту-
ару оркестру входили переважно твори західноєвропейських композито-
рів —Л. Бетховена, К.-М. Вебера, Л. Керубіні, Е. Меґюля, Ф. Мендельсона, 
В.-А. Моцарта, Дж. Россіні та ін. Також колектив виконував сольні й ан-
самблеві композиції І. Вітковського, І. Лозинського та ін. Відомо, що в Хар-
кові з успіхом ішла опера «Палац розваг» О. Шумана (1811), як і те, що він 
був автором масштабної «Ораторії на торжество визволення Вітчизни від 
лютого і сильного ворога» (1814). 

Харківський університет, по суті, виконував функцію музичного училища, 
хоча був закладом загальноосвітнім і його факультет «красних мистецтв» не 
готував професійних музикантів. Проте в жодному з навчальних закладів 
України музиці не приділяли так багато уваги, як тут. Важливим був і той 
факт, що музичний клас функціонував безперервно понад півстоліття, а май-
стерність його учнів, які брали якнайактивнішу участь у культурному житті 
міста, наближалася до професійної.

У першій половині XIX ст. музиці приділяли дедалі більше уваги також 
у середніх навчальних закладах. Значного розмаху набуло викладання 
музики в Харківській слобідсько-українській чоловічій гімназії, відкритій 
на базі Головного народного й Казенного училищ. Комітет Університету, 
що керував справами гімназії, прийняв рішення про розширення навчально-
педагогічного репертуару: «Розучували й арії, яких різноманітність і вільна 
грайливість будуть чарувати й вабити учнів, змушуючи їх милуватися своїм 
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талантом у масі голосів і соло»14. 1811 року було відкрито інструментальний 
клас, який діяв кілька десятиліть. Учителями були спочатку капельмейстер 
І. Кон, а з 1820-х pоків  — С. Жмайлов. Поновилися заняття з хорового співу, 
провадились уроки фортепіанної гри. Як і в Університеті, тут відбувалися 
музичні виступи на ювілейних «актах» і публічних іспитах.

В інших училищах навчання музики, як правило, обмежувалося грою 
на фортепіано та сольних інструментах — скрипці, флейті, а також співом, 
переважно хоровим, а на середину XIX ст. — і сольним. 1841 року харківська 
преса повідомляла: «Нещодавно прибув до Харкова учитель співу Брісс15. Пан 
Сливицький перший запросив його давати уроки у своєму пансіоні, згодом 
наслідували його приклад й інші власники пансіонів. Таке швидке поширення 
співу в усіх пансіонах ясно показує, з одного боку, що Україна — ця “росій-
ська” Італія — є країною чудових голосів, і потрібен тільки вихователь їх; а з 
другого, — атестує і п. Брісса як досвідченого й ретельного вчителя співу»16. 

В інститутах шляхетних дівчат музику й танці було включено до переліку 
обов’язкових предметів. У деяких навчальних закладах музика, як і гімнас-
тика й танці, входила до позакласних занять. Так було заведено, наприклад, 
у Полтавському кадетському корпусі, де існувало два церковних хори, якими 
керував диякон Гонорський, а вчителем співу (1841—1865) був Спасський — 
придворний півчий, знавець церковної музики.

Значну роль у загальній динаміці розгортання музичного просвітниць-
ко-освітнього руху відігравала викладацька діяльність приватних учителів, 
з-поміж яких були й музиканти-професіонали. Звернімо увагу на характерне 
явище того часу (кінець XVIII — початок XIX ст.) — діяльність так званих 
роз’їздних мандрівних учителів музики, про яких існує така колоритна роз-
повідь: «Скоро музику... почав викладати поляк Захаркевич. [...] Він майже 
жив у своїй величезній кибитці, в якій роз’їжджав по полтавських поміщиках, 
навчаючи їхніх дочок музики. Його вважали вчителем музики незрівнянним і 
дорого платили йому за уроки. Його змінив Мартин Йосипович Чернецький, 
що грав чудово на скрипці»17. Про М. Чернецького як учителя фортепіанної 
гри йдеться і в інших мемуарах, де його названо «малоросійським віртуозом». 
Дехто з професійних учителів навіть відкрив приватні музичні школи, скажі-
мо, у Харкові І. Кон (1818) і М. Грдлічко (1839). Обидві школи призначалися 
для навчання і для вдосконалення гри на оркестрових інструментах хлопчи-
ків-кріпаків.

Окремі навчальні заклади зосереджували свою увагу переважно на цер-
ковній сфері, метою інших була підготовка музикантів для обслуговування 
придворного побуту в столицях  російської імперії — Москві й Санкт-Петер-
бурзі. У деяких — переважно в училищах для привілейованих верств насе-
лення — кожний вихованець навчався танцювати і грати «для забави своєї і в 
компанії веселої розваги». У зародковому стані тоді вже існували такі шкільні 

14 Цит. за: Миклашевський Й. М. Музична й театральна культура Харкова кінця 
XVIII — першої половини ХІХ ст. — К., 1967. — С. 15.

15 Гіацинт Брісс — співак французької опери.
16 Харьковские губернские ведомости. — 1841. — 4 июля. 
17 Історія української музики. — К., 1989. — Т. 1. — С. 392.
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заклади, де готували музичні кадри для обслуговування місцевого населення 
(школа при київському магістратському оркестрі, частково — музичні класи 
в Харкові).

За всієї строкатості загальної картини музичної освіти кінця XVIII — 
першої половини XIX ст. позитивним явищем було те, що учні мали 
можливість набувати певної вправності в опануванні вокальним (у тому 
числі хоровим) мистецтвом та інструментальною грою, формувати свої смаки 
на зразках зарубіжної і вітчизняної музики. Водночас це сприяло розвитку й 
урізноманітненню естетичних уподобань слухацької аудиторії.

У другій половині ХІХ ст. просвітницькі ідеї щораз активніше проникали 
в суспільні процеси, що відбувалися в Російській імперії в пореформений пе-
ріод. Сталися помітні зрушення в галузі культури, зумовлені загальною тен-
денцією до демократизації мистецтва, суспільно-активною культурницькою 
діяльністю інтелігенції, прогресивних діячів та дедалі більшою потребою у 
кваліфікованих музичних кадрах. Саме в середині ХІХ ст., коли музика посіла 
помітне місце в культурі, питання музичної освіти, підтримане освітянською 
і мистецькою елітами, набуло реального змісту. Зокрема, усвідомлювалася її 
роль для загальноосвітньої школи та розпочався етап становлення професій-
ної музичної освіти. У середовищі демократичної інтелігенції поступово ви-
зрівала й актуалізувалася стратегічна ідея виховання вітчизняних кадрів із 
метою розбудови інфраструктури мистецько-культурного життя в Україні.

Музично-педагогічну думку цього періоду репрезентують праці С. Ми-
ропольського, П. Сокальського, Л. Модзалевського та ін. Так, С. Мирополь-
ському належить поняття «загальне естетичне виховання», уведене ним до 
таких праць, як: «Народная песня в воспитании» («Беседа», 1872, № 10), 
«О музыкальном образовании в России и Западной Европе» (1882), «Учеб-
ник дидактики», «Изучение пения в народной школе», «Музыкальная гра-
мота для всех» та ін. На його думку, художньо-естетичне виховання покли-
кане коригувати поведінку людини, допомогти їй позбутися негативних рис, 
сприяти піднесенню морально-естетичних принципів. Для реалізації своїх 
теоретичних постулатів С. Миропольський запропонував створити «Спілку 
піклування про художню освіту народу», метою якої було поширення серед 
народу творів літератури, заснування народного театру, створення відповід-
ного репертуару, а також видання посібників із музики й співу. На відміну 
від деяких своїх сучасників, скажімо, Л. Модзалевського, він не відділяв есте-
тичних, моральних, інтелектуальних засад від релігійних, вважаючи, що цер-
ковне життя й обряд мають великий вплив на мистецтво18. Краса літургії, зо-
крема хорового співу, як і мистецько-художні особливості архітектури храму, 
на думку автора, позитивно впливають на людину, формують її художньо-
естетичні погляди. Чимало пропозицій С. Миропольського, викладених на 
сторінках його праць, було реалізовано ще за життя автора. Так, у Харків-
ській семінарії він організував оркестр, хор, видавав збірники гімнів та пісень 
для широкого вжитку.

18 Михайличенко О. Деякі теоретичні концепції музичного виховання в історії 
розвитку вітчизняної музичної педагогіки // Науковий вісник. Музична освіта в 
Україні: теорія і практика. — К., 2003. — Вип. 29. — С. 67.
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Одним із перших С. Миропольський підтримав ідею М. Лисенка про 
національне підґрунтя музичного виховання та з особливим піднесенням 
відгукнувся на його збірник танців і веснянок «Молодощі» (К., 1875): «Тут 
життя, поезія і краса. [...] Загалом “Молодощі” М. Лисенка ми пропонуємо 
особливій увазі не лише вчителів співу, але й батькам, родині та школі»19. Він 
стверджував, що «за силою виховного впливу ніщо не може дорівнюватися з 
рідною нам народною піснею»20.

Прогресивні діячі музичної освіти, зокрема М. Лисенко, усвідомлюва-
ли необхідність вивчення народної пісні як основи професійної творчості й 
музично-естетичного виховання (тому з певною перестрогою він сприйняв 
відкриття 1863 року музичної школи в Києві). Ідею формування академічної 
музичної освіти на національних засадах як просвітитель обстоював також 
П. Сокальський.

Напередодні реформи 1861 року виникли сприятливіші умови для здобут-
тя загальної освіти, оскільки збільшилася кількість світських закладів. Так, у 
системі початкової і середньої ланки з’явилися реальні, комерційні, залізничні 
училища, класичні гімназії, приватні пансіони, інститути шляхетних дівчат, ка-
детські корпуси, учительські семінарії і т. ін. Зросло число духовних закладів 
(чоловічих і жіночих), серед яких — парафіяльні школи, школи грамотності, ду-
ховні семінарії тощо. Продовжували працювати Харківський (1805), Київський 
університети (1834) та Київська духовна академія (1819); створено Одеський 
університет (1865), де поряд з опануванням спеціальних навчальних дисциплін 
студенти отримували певний обсяг музичних знань. Натомість спеціальною му-
зичною освітою було охоплено діяльність музичних класів, шкіл, які спочатку 
виникали при музичних товариствах, а відтак ставали невід’ємною частиною 
функціонування місцевих відділень РМТ у великих містах України.

В умовах існуючого на той час адміністративно-територіального поділу, 
зокрема завдяки земствам, почали діяти народні бібліотеки й читальні, това-
риства грамотності тощо. Гідне місце в плеяді освітян, активних представни-
ків цього руху на Півдні та Сході України посів М. Корф — прихильник і по-
слідовник ідей К. Ушинського. Він багато зробив для поширення початкової 
освіти серед сільського населення в Олександрівську, Маріуполі, Бердянську, 
у містечках Херсонщини, зокрема, обстоюючи ідею загального обов’язкового 
початкового навчання рідною мовою. «Не можна не визнати суворої істи-
ни в тому, що давати європейську освіту вищим класам і водночас залиша-
ти в азіатській неосвіченості народ, — писав М. Корф, — означає будувати 
без фундаменту й роз’єднувати верстви суспільства між собою. Земські уста-
нови, життя яких залежить від зближення станів, повинні... звернути увагу на 
освіту сільського населення»21. Він заснував тип земської трирічної сільської 
школи з одним учителем. Стараннями М. Корфа було відкрито понад сорок 
початкових шкіл, де поряд із Законом Божим, читанням, письмом, арифмети-
кою учні вивчали церковний спів.

19 Миропольский С. И. О музыкальном образовании народа в России и Западной 
Европе. — СПб., 1882. — С. 162.

20 Там само.
21 Корф М. Земской вопрос. — СПб., 1867.
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Від 60-х pоків XIX ст. почали роз-
виватися різні форми позашкільної 
освіти: з’явилися народні бібліотеки, 
комітети й товариства письменнос-
ті, благодійні установи22 та неділь-
ні школи23. В організації недільної 
школи як особливої позашкільної 
форми освіти, у розробленні мето-
дики занять із малописьменними 
дорослими значну роль відіграла 
прогресивна діячка-просвітителька 
X. Алчевська — засновниця однієї 
з перших у царській Росії недільної 
школи в Харкові, якою вона керувала 
впродовж п’ятдесяти років24. У школі 
навчалося одночасно 500—700 уче-
ниць (переважно домашні служни-
ці, швачки, робітниці промислових 
підприємств), з якими безкоштовно 
працювало 80 учительок. Музич-
ні заняття передбачали насамперед 
участь вихованок у різноманітних 
музичних вечорах, шкільних святах, 
ювілейних урочистостях25. Безперечно, недільні школи виконували неабияку 
роль у поширенні письменності й елементарних музичних знань серед укра-
їнського населення. Водночас, віддзеркалюючи рівень демократизації тодіш-
нього суспільного життя, вони засвідчили обмеженість і слабкість системи 
офіційної освіти.

У загальноосвітніх закладах середньої ланки — прогімназіях, училищах — 
музично-виховний процес не набув систематичного характеру, залежав від 
керівництва або викладача окремого предмета, часто регулювався потребами 
богослужіння, подіями в житті установи, міста. Жодне помпезне свято не об-
ходилося без місцевого учнівського хору.

Згідно з навчальним планом світського закладу вихованець початкового 
училища додатково навчався хоровому й сольному співу. У таких училищах 
здобували освіту діти дворян, різночинців та бідняків. Вони були поширені 
по всій Україні, зокрема в Катеринославській і Таврійській губерніях. Відо-
мо, що тут основи музичних знань можна було отримати навіть у залізничних 

22 У Харкові існувала безплатна музична школа для дітей усіх станів, організова-
на К.-П. Вільбоа. 

23 Першу недільну школу в Києві було відкрито 1859 року, у Катеринославі й 
Харкові — 1860.

24 Активну просвітницьку діяльність X. Алчевської було високо відзначено на 
першій Всесвітній виставці в Парижі (1889). Тоді ж її було обрано віце-президентом 
Міжнародної ліги освіти (про це див.: Алчевський А. Спогади. Матеріали. Листуван-
ня. — К., 1980. — С. 4).

25 Алчевская Х. Полувековой юбилей (1862—1912). — M., 1912. — С. 19.

Х. Алчевська
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училищах26. Наприклад, у середніх навчальних закладах цих регіонів перед-
бачалося викладання музично-теоретичних дисциплін, гри на музичних ін-
струментах, прищеплювалися навички церковного співу. При гімназіях фун-
кціонували хори й оркестри, які часом мали досить різноманітний репертуар, 
відзначалися належною виконавською вправністю, що дозволяло здійсню-
вати постановки оперних спектаклів. Натомість в учительських семінаріях 
значну увагу приділяли хоровому співу — виконували молитви, церковні 
піснеспіви на гласи, знали гімни, народні й шкільні дитячі пісні; деякі учні 
здатні були диригувати хором27.

Підручники й посібники, якими користувалися при викладанні співу, 
обмежувалися, як правило, кількома позиціями. Ідеться про «Навчальний 
посібник для викладання співу в народних училищах» Г. Ломакіна, «Порад-
ник для навчання співу в народних школах», «Зібрання молитов, аранжова-
них для дитячих голосів» Рожнова та «Школу скрипки» Компаніолі. Хоча 
статути навчальних закладів 1864 року орієнтували здебільшого на навчання 
співу у зв’язку з потребою підтримати церковний хоровий спів, однак по-
ряд із цим спостерігалося намагання навчати учнівську молодь гри на різ-
них музичних інструментах. Так, у пансіоні при Катеринославській гімназії 
(з 1840 року), де працювало двоє вчителів музики, хор півчих обслуговував 
церковну службу, натомість оркестр існував для потреб навчального закладу. 
При закладі діяла нотна бібліотека, було три роялі28.

Вимогливіше ставилися до музичних занять у середній ланці навчальних 
закладів на Сході й Півдні України наприкінці ХІХ ст.29 Уроки елементарної 
теорії музики, сольного й хорового співу та гри на різних музичних інстру-
ментах стали обов’язковими. Так, у гімназіях Юзівки мали змогу опанувати 
гру на фортепіано, фісгармонії, струнних та духових інструментах. Учнями 
цих закладів були діти представників різних суспільних верств — дворянства, 
духовенства, чиновництва, купецтва, селянства. Тут навчалися росіяни, ук-
раїнці, євреї, німці, греки, бельгійці, англійці тощо. Гімназії мали певні куль-
турні традиції, пов’язані з проведенням позакласних мистецьких вечорів, які 
відбувалися за участю їхніх вихованців. На таких заходах звучали твори для 
фортепіано М. Глинки, Ант. Рубінштейна, М. Мусоргського, окремі оперні 
номери. Відомо, що в маріупольських гімназіях функціонували великі хорові 
колективи, оркестри, а музична підготовка дозволяла гімназистам старших 
класів співати в супроводі оркестру та брати участь у діяльності місцевого 
музично-драматичного товариства.

26 Мартинюк Т. Музична освіта північного Приазов’я ХІХ — початку ХХ ст. 
як елемент регіональної музичної культури // Науковий вісник. Музична освіта в 
Україні: теорія і практика. — К., 2003. — Вип. 29. — С. 81.

27 Там само. — С. 85.
28 Шамаєва К. Музыкальное образование на Украине в первой половине 

ХІХ века. — К., 1992. — С. 103.
29 З метою вдосконалення хорового співу наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. 

було запроваджено курси підвищення кваліфікації, які працювали переважно вліт-
ку. Вони існували в Гуляйполі (1898), Бердянську (1899, 1900) та в інших населених 
пунктах Півдня України.

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

683

Часто існуюча система музичної підготовки була напрочуд якісною, що 
забезпечувало відповідний рівень хорового співу. Так, цілком фаховими були 
уроки співу в Києво-Подільській гімназії, які проводив О. Русов — викладач 
грецької та латинської мов. Уроки відбувалися тричі на тиждень: поряд зі спі-
вом учні вивчали теорію музики. Їм пропонувалися вправи для співу в унісон 
та розвитку гармонічного мислення. З цією метою обирали спочатку прості 
однотональні пісні, а потім мелодії, що містили відхилення та модуляції. Ко-
ристувалися підручниками А. Маркса, Л. Альбрехта та Рожнова.

Значну увагу приділяли музичному вихованню також у Першій київській 
чоловічій гімназії. Тут, зокрема, працював різнобічно освічений педагог-піаніст 
О. Шміт де Берґ, що виховав багатьох відомих музикантів, серед яких — видат-
ний, європейської слави піаніст Мазевський, композитор і теоретик, професор 
Петербурзької консерваторії О. Рубець (співучнем останнього з музичних за-
нять був А. Маркевич — правник, автор музично-фольклорних збірок30). 

У системі тодішньої музичної освіти уроки хорового співу вели переваж-
но місцеві музиканти, натомість гри на інструментах навчали здебільшого 
музиканти іноземного походження. Так, уроки інструментальної гри в різ-
них навчальних закладах Києва (в Інституті казеннокоштних студентів при 
Київському університеті св. Володимира до 1858 року, Інституті шляхетних 
дівчат, приватних пансіонах) давав уже згадуваний О. Шміт де Берґ. Ко-
лишній вихованець Кременецького ліцею, він володів грою на фортепіано, 
скрипці, орґані, писав музику. На початку 50-х років ХІХ ст. у пансіоні при 
Чернігівській гімназії працював професор музики австрійського походження 
О. Штрогофер. У чоловічій гімназії в Житомирі гри на фортепіано й скрипці 
навчав чех Й. Шадек. У київському Володимирському кадетському корпусі 
(від 1851 року) уроки гри на фортепіано та різних оркестрових інструментах 
давав німецький музикант Р. Пфеніґ.

У звіті Волинського губернатора за 1894 рік було зазначено, що «Волинь 
є однією з найрізноманітніших за складом частин Росії. [...] В інтелігентному 
класі її населення значно переважають поляки»31. У приватній освітній 
системі в Житомирі працювали місцеві польські педагоги та вихідці з 
Австро-Угорщини. Так, у 1858—1862 роках у житомирських пансіонах гру 
на фортепіано викладав відомий музикант В. Заремба. Цікавою постаттю 
музично-культурного життя Житомира був А. Янович — композитор, 
педагог, музикознавець, поет, диригент, віолончеліст. Значний слід в історії 
музично-освітнього руху цього міста залишила талановита педагог-піаністка 
Л. Руцинська — перша вчителька з фортепіано Ю. Зарембського, який згодом 
став учнем Ф. Ліста. Рівень одержаної в неї підготовки дозволив молодому 
піаністові вступити до Віденської консерваторії й за два роки блискуче її 
закінчити. До плеяди відомих музикантів Житомира належав відомий чеський 
скрипаль О. Недбал, який до 1887 року брав активну участь у музичному 
житті міста, викладав гру на скрипці. Під його керівництвом Ю. Зарембський 
вивчав композицію та інструментування.

30 Див.: Рубец А. И. Воспоминания о 1-й Киевской гимназии [зберігається в Держав-
ному центральному музеї музичної культури ім. М. Глинки (ф. 143, № 12, арк. 38—40)].

31 Цит. за: Шамаєва К. Митці. Освіта. Час (з архівних джерел). — Житомир, 
2005. — С. 6.

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

684

Родом із Житомира був відомий музикант Й. Витвицький — викладач 
гри на фортепіано, композитор. Поряд із творами на польську тематику 
він написав чимало композицій, яскравою ознакою яких є український 
музичний колорит, — дýмки, шумки, варіації, фантазії, що в другій половині 
ХІХ ст. були популярними в домашньому побутовому музикуванні (вони 
становили частину учнівського репертуару у викладацькій практиці самого 
Й. Витвицького).

Приватне навчання музики в Житомирі пов’язане також з іменами інших 
педагогів, поляків із походження, а саме: Ц. Висогурського, І. Крайського, 
Ф. Штясного, а також чехів — І. Решанека, І. Чапека, Й. Шадека та ін. Основи 
музичного виховання можна було отримати в загальноосвітніх закладах — 
гімназіях, пансіонах, численних училищах тощо. Здебільшого систему 
навчання в них регламентувала польська влада. Тут панувала польська мова, 
відповідна атмосфера спілкування, учнями були переважно поляки.

Певні особливості мала музична освіта для жінок. З першої половини 
ХІХ ст. вона стала неодмінною складовою приватної домашньої освіти та при-
ватних закладів різного профілю. Найпопулярнішим інструментом, зокрема 
для дівчат, вважали фортепіано. Одним із перших жіночих освітніх закладів 
у Житомирі, де передбачалося музичне виховання, був пансіон, очолюваний 
в 1809 році пастором Руґе. Згодом було відкрито низку аналогічних приват-
них пансіонів. Упродовж 1843—1862 років у цьому місті працював жіночий 
пансіон на зразок гімназії, що давав можливість навчатися православним і 
римо-католикам. Великий перелік навчальних дисциплін доповнювали уро-
ки музики, співу й танців. Викладачами музики були Й. Шадек, Поль (фор-
тепіано), Щасний (духові інструменти), співу навчали Скибінська, Шнайдер. 
1854 року у виконанні учнів міської гімназії та вихованок цього зразкового 
пансіону прозвучали фортепіанні твори К.-М. Вебера, Ф. Ліста, Ант. Конт-
ського, варіації на теми народних пісень і романсів. Виступали в концерті та-
кож педагоги, грали тріо з опери К.-М. Вебера «Вільний стрілець» (фортепіа-
но, скрипка й фаґот) та романс А. В’єтана для скрипки й фортепіано.

Приватні пансіони були запроваджені навіть при великих підприємствах, 
наприклад, на Чернігівщині при Шосткінському пороховому заводі під 
керівництвом Г. Серебрякової, де уроки фортепіанної гри давав чех Пішнек — 
капельмейстер військового оркестру цього заводу32.

Розвиток музичної педагогіки не лише позначився на якості музичної 
професійної освіти, але і вплинув на естетичне виховання в загальноосвіт-
ніх закладах. Цікавою сторінкою історії музичної освіти в Україні в другій 
половині ХІХ ст. стала діяльність у Києві Інституту шляхетних дівчат, за-
снованого 1838 року. Подібні середні освітні заклади належали до закритих 
привілейованих навчально-виховних установ і працювали у великих містах 
України — Харкові (1812), Полтаві (1817), Одесі (1828), Керчі (1835). Хоча 
музика й спів у той час були необов’язковими предметами в багатьох навчаль-
них закладах, проте в жіночих інститутах і пансіонах викладання музики дик-
тувалося ще й необхідністю підготовки з-поміж матеріально неспроможних 

32 Спаська І. Пелагея Яковівна Литвинова (1833—1904) // Етнографічний віс-
ник. — 1928. — № 7. — С. 173.
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вихованок педагогів-гувернанток, викладачок музики та іноземних мов. Вод-
ночас режим навчання в пансіонах сприяв розвитку творчих нахилів дівчат 
і надавав шанс здібним ученицям брати уроки музики у фахових учителів. 
Музичне виховання тут вирізнялося високим рівнем. Красномовним є той 
факт, що серед 166 учителів мистецькі дисципліни викладали 97 педагогів, 
з-поміж яких було 40 викладачів музики. У штаті Інституту існувала й посада 
дами при музичних уроках, до функцій якої входила організація позауроч-
них занять музикою. Інститут був розрахований на учнівський контингент із 
Київської, Волинської, Подільської губерній. На шестирічний курс навчання 
до Інституту приймали дівчат від 10 до 13 років.

Упродовж 1872—1884 років заклад очолювала А. Родзянко, яка започат-
кувала літературно-музичні вечори, де учениці виконували хорові й фор-
тепіанні твори. У різний час тут викладали видатні педагоги, серед яких були 
іноземні й вітчизняні музиканти — піаністи, скрипалі, віолончелісти, компо-
зитори, а саме: А. Ванке (1838—1843), К. Ванке (1840—1849), Й. Витвицький 
(1840—1865), А. Паночіні (1852—1863), Й. Шадек (1863—1864), В. Зарем-
ба (1866—1868), Б. Каульфус (1865—1885), Краузе (1873—1886), В. Алоїз 
(1883—1885), Ст. Блюменфельд (від 1883 року), В. Чечотт (1884—1887), 
М. Лисенко (1865—1867, 1885, 1893—1904). За ініціативою М. Лисенка було 
запроваджено уроки теорії та історії музики, на яких він ілюстрував класичну 
музику й твори тогочасних композиторів. Високий професійний статус педа-
гогів Інституту, зокрема, у царині викладання гри на фортепіано, зумовлював 
високі практичні досягнення. Вихованки поряд із творами салонного харак-
теру мали у своєму репертуарі зразки класичної та романтичної музики. Уче-
ниці обов’язково співали в хорі. Так, з нагоди святкування 50-річного ювілею 
заснування закладу, де панувала атмосфера схиляння перед імперськими 
символами, хор виконав молитву «Царю небесний», «Многая літа», «Гимн их 
Величеству и Августєйшему Дому» (музика М. Лисенка) та «Слава государю 
нашему, слава» (музика Д. Агренєва-Слов’янского). Наступного вечора для 
інституток влаштували великий святковий бал, який було відкрито «російсь-
ким хороводом, виконаним вихованками старших класів у російських націо-
нальних костюмах»33.

Музична освіта в негуманітарних закладах, наприклад у кадетських корпу-
сах, мала певну специфіку. У Володимирському кадетському корпусі в Києві, 
крім уроків танців, двічі на тиждень викладали спів. Тут діяли учнівські орке-
стри, хор, які, зокрема, успішно виступили з нагоди 50-річчя закладу34. У Пет-
ровському кадетському корпусі в Полтаві функціонували два хори та оркестр. 
Від 1866 року з ними працював регент із Санкт-Петербурга І. Скорута. Тоді ж 
почалися в цьому закладі регулярні заняття інструментальною музикою.

У системі духовної освіти однією з домінуючих дисциплін, поряд із За-
коном Божим, російським і церковнослов’янським читанням, був церковний 
спів, що забезпечував музичне обслуговування служби Божої — літургії, утрені, 

33 История Киевского института благородных девиц. 1838—1888 / Составил 
М. Захарченко. — К., 1889. — С. 152.

34 Владимирский Киевский кадетский корпус. 1851—1901 / Составлен Н. Завад-
ским. — К., 1908.
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вечірні тощо. Навчали церковного співу з голосу та з нот. Згідно з програмою 
протягом першого року навчання опановували основи нотної грамоти, вивча-
ли найпростіші церковні піснеспіви, співали підготовчі вокальні вправи. Упро-
довж другого року навчання освоювали ансамблеве дво-, три-, чотириголосся.

Церковного співу навчали в бурсах, що функціонували в різних регіонах 
України, зокрема в Наддніпрянщині. Так, у Богуславській бурсі підручни-
ком із вивчення нотної грамоти, зокрема квадратної ноти, слугував «Обиход» 
М. Потулова, а круглої (так званої італійської) ноти — підручник О. Архан-
гельського. Користувалися також підручником Рожнова, який прищеплю-
вав навички ансамблевого співу. Існувала доволі проста, але зручна система 
опанування музичних зразків. Їх спочатку сольфеджували, а відтак співали 
зі словами; добре засвоєні вправи часто транспонували в різні тональності, 
співали в унісон і терцію. Згідно з програмою бурсаки мали знати всі «гласи», 
що полегшувало вивчення різних стихир, воскресних і празникових канонів, 
догматиків, кондаків, богородичних, прокимнів, які О. Кошиць відносив до 
«колосальної “бездни премудрости” церковного співу, якої ніде, крім духов-
них та спеціально церковноспівацьких шкіл, не можна здобути, яка має свою 
довгу і велику історію, широку життєву практику, має свої невимовні красоти 
і надзвичайні цінности і знання»35.

На Чернігівщині процес професіоналізації музичної освіти наприкінці ХІХ ст. 
визначався діяльністю й успішним розвитком церковних хорів. У Чернігівській 
єпархії таких хорів було близько трьохсот. Від 1897 року для охочих запровадили 
педагогічні курси церковного співу. На посаду музичного керівника запросили 
відомого в Росії педагога О. Карасьова — автора багатьох підручників («Учебник 
пения», «Детское пение», «Музыкальная хрестоматия» у двох частинах та ін.). 
Упродовж 1897—1902 років курси відвідало близько п’ятисот слухачів, які 
засвоїли основи теорії музики й опанували навички хорового співу. Курси були 
доступні для дияконів, псаломщиків, учителів церковно-парафіяльних шкіл з усіх 
повітів губернії. Завданням курсів було навчити співати з нот, освоїти церковний 
православний спів36. Започаткували такі курси також у Києві (1884), згодом — у 
Новочеркаську (1890), Липецьку (1895) та Катеринодарі (1896).

Рівень музичної освіти в семінаріях — традиційних осередках професійної 
освіти священнослужителів — свідчив про вимогливість до викладання 
хорового й сольного співу, гри на музичних інструментах, теорії музики, 
основ гармонії та історії православного церковного співу37. Належна музична 
підготовка, здобута в семінарії, давала можливість продовжувати музичну 
освіту в консерваторії. У Харківському духовному училищі уроки скрипки 
й фісгармонії було запроваджено 1897 року. Тоді ж навчання гри на скрипці 
ввели в Сумському духовному училищі.

Майбутні професійні музиканти початкову музичну освіту здобували різ-
ними шляхами, залежно від родинних музичних традицій, обставин соціаль-
ного та станового характеру. Так, першими вчителями відомих українських 

35 Кошиць О. Спогади. — К., 1995. — С. 109.
36 Див.: Васюта О. Музичне життя Чернігівщини: від зародження до кінця 

ХІХ ст. // Мистецькі обрії. — К., 2000.  — Вип. 2.
37 Там само. — С. 82.
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митців — М. Лисенка, Л. Ревуцького, Б. Яновського, М. Менцинського, Г. Хо-
доровського та інших — були батьки, музиканти військових чи поміщиць-
ких оркестрів, регенти церковних хорів (оперні співаки, зокрема П. Цесе-
вич). Так, із біографії Л. Ревуцького відомо, що музикування в його родині 
було невід’ємною складовою домашнього побуту: батько грав на скрипці, 
мати — на фортепіано. Музичну освіту вона отримала в приватному пансіоні 
в с. Римарівка Гадяцького повіту Полтавської губернії, де її вчителем гри на 
фортепіано був німець із походження Л. Блюмель. Згодом саме вона навчала 
фортепіанної гри сина Левка38.

Галицькі музиканти здобували професійні знання здебільшого в духовних, 
учительських семінаріях, на криласах у церковних хорах, у перших музичних осе-
редках, створених українськими діячами, та в польських музичних установах.

Значною була роль іноземних учителів, які часто представляли виклада-
цький склад приватних пансіонів або мали домашню приватну практику. Так, 
чеським піаністам Нейнквичу, А. Паночіні, Й. Вільчеку завдячував М. Лисен-
ко, німецьким педагогам І. Мошелесу, К. Рейнеке, Е.-Ф. Ріхтеру, Е. Венцелю, 
К. Кліндворту був зобов’язаний Г. Мороз-Ходоровський. Обидва українські 
музи́ки пройшли вищу школу європейської досконалості в консерваторіях 
Лейпцига й Санкт-Петербурга (Г. Мороз-Ходоровський — у Т. Лешетицько-
го як піаніст, М. Лисенко — у М. Римського-Корсакова як композитор).

Становлення професійної музичної освіти в другій половині ХІХ ст. в 
Україні пов’язане з труднощами, зумовленими соціально-економічними чин-
никами, відсутністю цілісної музично-освітньої системи, розпорошенням 
аматорських музичних гуртків і приватних шкіл. Найактивніше новаційні 
процеси організації спеціальних навчальних закладів відбувалися в найбіль-
ших містах — Києві, Харкові, Одесі, Львові, Перемишлі, Чернівцях.

Питання про відкриття музичного закладу в Києві й напрям його вихов-
ної діяльності хвилювало багатьох прогресивних діячів української куль-
тури, зокрема М. Лисенка, який у листі до батьків з Лейпцига від 28 берез-
ня 1868 року писав: «Школа київська мене не дуже втішає. Буде та сама 
італ[ійщина] і німеччина, а про народні, рідні основи у нас не тільки заборо-
нено, а навіть злочинно говорити. [...] А музично-освітня школа в нас інакше 
і немислима, як на народних підвалинах, — інакше вона дасть, як і все у нас, 
починаючи з суспільства, бляклий колір з іноземними рум’янами!»39.

Тривожні Лисенкові роздуми стосуються окремих болісних аспектів 
формування музичної освіти в Україні в середині XIX ст. На жаль, обійти-
ся тоді без західноєвропейських фахівців у системі професійної освіти було 
неможливо; навіть пізніше — на початку ХХ ст. — ще панувала практика за-
прошення на викладацьку роботу музикантів із-за кордону, а також поши-
реним був досвід удосконалення виконавської майстерності в Європі. Хоч 
як дивно, але в більшості навчальних закладів керівництво зосереджувалося 

38 Шамаєва К. Перші музичні наставники Левка Ревуцького // Шамаєва К. Мит-
ці. Освіта. Час (з архівних джерел).

39 Лист Лисенка М. до батьків від 28 березня 1868 року // Лисенко М. Листи / 
Упоряд. Р. М. Скорульської. —  К., 2004. — С. 61 [переклад з російської О. Шевчук. — 
Ред.]
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в руках іноземців, які очолювали й 
музично-концертне життя в рамках 
діяльності багатьох місцевих відді-
лень РМТ. Так, перший директор 
музичної школи при Київському 
відділенні РМТ Р. Пфеніґ, німець із 
походження, намагався сприяти роз-
виткові музично-освітньої справи, 
а в своїй творчості віддавав данину 
українській народній пісні. Пока-
зово, що до програми другого кон-
церту Київського відділення РМТ 
(23.12.1863) він включив українську 
історичну пісню «Ой Морозе, Моро-
зенку» і власну пісню «Скажи мені 
правду» на слова О. Афанасьєва-
Чужбинського.

Після організації музичних кла-
сів при започаткованому в 1863 році 
Київському відділенні РМТ почався 
новий етап у налагодженні профе-
сійної освіти. У січні 1868 року було 
засновано Музичну школу, яку зго-

дом реорганізовану в Музичне училище (1883), а пізніше — у Консерваторію 
(1913). Згідно з програмою, затвердженою Міністерством внутрішніх справ, 
у Школі почало працювати п’ять відділень: гри на фортепіано з вивченням 
методики викладання (Б. Каульфус), на скрипці (І. Водольський), на віолон-
челі (М. Поляничевський), співу (Р. Пфеніґ), теорії музики (Й. Шадек). По-
саду першого директора Школи обійняв Р. Пфеніґ (1868—1875). Зауважмо, 
що 1874 року при Музичній школі в Києві за ініціативою відомого російсько-
го віолончеліста В. Кологривова було відкрито безкоштовні класи хорового 
співу, а наступного року — недільні класи.

Музична школа при Київському відділенні РМТ працювала за статутом, 
виробленим для музичних училищ Санкт-Петербурга й Москви. Так, у пер-
шому параграфі статуту від 1870 року було зазначено: «Музичні училища, за-
сновані ІРМТ, мають на меті виховання виконавців на музичних інструментах, 
співаків, учителів музики та керівників (диригентів) хорів»40. Предмети поді-
лялися на художні й наукові. До перших належали: гра на струнних, духових, 
ударних інструментах, фортепіано та орґані; спів, теорія та історія музики. На-
укові предмети передбачали вивчення російської мови, арифметики, географії, 
світової та російської історії, іноземних мов, каліграфії в обсязі перших чоти-
рьох класів чоловічої гімназії. Програми Училища складалися відповідно до 
віку учнів і були розраховані на молодше, середнє та старше відділення. Крім 
дітей, з 14-літнього віку до Училища зараховували дорослих.

40 Устав музыкальных училищ Императорского Русского музыкального обще-
ства. — К., 1894. — С. 3.

Р. Пфеніґ
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Правом на навчання могли ско-
ристатися представники всіх прошар-
ків суспільства. Але оскільки шос -
тий параграф декларував, що учи-
лища утримуються на кошти уч нів, 
то, відповідно, одержувати знання 
в цьому закладі могли діти замож -
них батьків. Найздібніші учні всту-
пали до консерваторій, ставали про -
фесійними музикантами. Випуск-
ники Школи поповнювали склад 
симфонічних і оперних оркестрів, 
викладали в консерваторіях. Так, 
серед учнів І. Водольського були 
Й. Котек — відомий скрипаль і ком-
позитор, друг П. Чайковського, зго-
дом професор Вищої школи музики 
Й. Йоахима в Берліні; О. Колаков-
ський — викладач Київського му-
зичного училища, пізніше професор 
Петербурзької і Московської кон-
серваторій.

Професійний рівень викладачів 
цього закладу був доволі високим. Гру на фортепіано викладали Б. Каульфус, 
випускники Петербурзької консерваторії по класу Ант. Рубінштейна І. Аль-
тані та Ю. Померанцев, випускники Лейпцизької консерваторії К. Тохнер, 
М. Лисенко; гру на скрипці — вихованець Варшавської консерваторії І. Во-
дольський та відомі російські віолончелісти М. Поляничевський і В. Мєшков. 
Хоровий і сольний спів, камерний ансамбль викладали Р. Пфеніґ і М. Губерт 
(останній протягом 1881—1883 років — директор Московської консервато-
рії), елементарну теорію музики — Й. Шадек.

У сезон 1869—1870 років із Санкт-Петербурга до Києва переїхав В. Коло-
гривов — один із найактивніших прихильників та організаторів РМТ. Разом 
із П. Селецьким (голова), М. Рігельманом, М. Михайловським, М. Кочубеєм 
та Р. Пфеніґом він увійшов до складу дирекції Київського відділення цього 
Товариства. За його участі було здійснено низку нововведень і реформ, що 
позитивно вплинули на формування музично-освітньої справи в Києві. Деякі 
з ініціатив В. Кологривова свідчили про демократичність засад, на які спира-
лися перші організатори професійної музичної освіти, позаяк зважували на 
стан справ як у місті, так і на селі, а відтак передбачали потреби розвитку світ-
ського музичного мистецтва й церковної практики. Вони також враховували 
пла тоспроможність населення. В. Ко логривов запросив до Києва М. Гу берта 
для започаткування й відкриття елементарних класів хорового спі ву. Помір-
на щомісячна плата за навчання (50 коп.) привабила одразу 250 охочих.

Недостатній бюджет Київського відділення РМТ змушував шукати до-
даткових ресурсів для взаємовигідних стосунків між учнями і Школою, для 
залучення професійних викладачів. З цією метою і за пропозицією В. Коло-

П. Селецький
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гривова було встановлено так званий 
«комплект», до складу якого входи-
ло тридцять вихованців, що вноси-
ли плату за навчання в сумі 50 кар-
бованців за рік; решта зобов’язана 
була сплачувати 100 карбованців. 
Спеціальна комісія при наборі цьо-
го «комплекту» зважала на музичні 
здібності вступників, обрану учнем 
дисципліну або інструмент (перевагу 
надавали фортепіано), матеріальний 
стан41. До викладання було запроше-
но Андреєва та солістку російської 
опери М. Ільїну, а також випускника 
Лейпцизької консерваторії піаніста 
Бюхнера.

Ще одне нововведення стосува-
лося проекту В. Кологривова щодо 
включення до програми Школи за-
гальноосвітніх предметів, або так 
званих наукових класів. В обґрун-
туванні цієї пропозиції дирекції 
Київського відділення РМТ його 

Головній дирекції в Санкт-Петербурзі зазначалося, що ідеалом сільського 
вчителя мають бути особи, які осягнули не лише загальноосвітні предмети, 
але й музичні, оскільки такі вчителі очолюватимуть сільський хор, а отже, 
сприятимуть «красі православної служби»42. Далі наголошувалося на тому, 
що Музична школа, готуючи саме таких учителів-регентів, покликана об-
слуговувати Південно-Західний край, оскільки «життя дає яскраві приклади 
того, як пишно влаштовані католицькі богослужіння перетягують на свою 
сторону віруючих»43. 1874 року, коли Музична школа почала заняття в но-
вому приміщенні, почали діяти й наукові класи. Вони проіснували недовго, 
але з відкриттям Музичного училища ідея функціонування наукових класів 
знову набула актуальності.

Діяльність В. Кологривова позитивно вплинула також на музично-
концертне життя Києва. Якщо досі в концертах симфонічних зібрань висту-
пали лише місцеві музиканти, то завдяки В. Кологривову кияни почули гру 
Г. Венявського, Л. Ауера та А. Цабеля.

У сезон 1872—1873 років відбулося оновлення дирекції Київського відді-
лення РМТ. Крім В. Кологривова, до її складу ввійшли В. Велінський (завід-
увач музичної частини), М. Лисенко, В. Рубінштейн та ін. Значний інтерес 
до художніх надбань народу, як і врахування європейського й вітчизняного 

41 Отчет деятельности Киевского отделения ИРМО (1863—1913) / Составил 
И. Миклашевский. — К., 1913. — С. 35.

42 Там само. — С. 36.
43 Там само.
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педагогічного досвіду, спонукав бага-
тьох діячів замислитися над подаль-
шим шляхом розвитку рідної куль-
тури, характером музичної освіти. 
Педагоги, у тому числі М. Лисенко, 
усвідомлювали необхідність вихо-
вання національних кадрів, зокрема 
композиторів, створення музично-
педагогічної літератури. Проте ідеї 
національного розвитку імперська 
влада сприймала вороже. Розходжен-
ня в багатьох принципових питаннях 
змусили М. Лисенка залишити ви-
кладацьку роботу в Музичній школі, 
а 1873 року вийти зі складу дирекції 
Київського відділення РМТ.

У 1875 pоці директором Музич-
ної школи став Л. Альбрехт — учень 
російського віолончеліста К. Дави-
дова. Педагогічний колектив нав-
чального закладу поповнили молоді 
талановиті випускники вітчизня-
них і зарубіжних консерваторій — 
скрипаль О. Шевчик, піаністи В. Пухальський, Г. Ходоровський, теоретик 
А. Казбирюк та ін. Було відкрито класи духових інструментів, для скрипалів 
додатково запроваджено гру на альті. Класом квартетної гри й учнівським 
оркестром керував Л. Альбрехт. При Школі для шанувальників музики іс-
нував недільний оркестровий клас. Хоча й очевидним були деякі позитивні 
зміни в навчальному процесі, проте внаслідок встановлення подвійної плати 
за навчання суттєво зменшилася кількість вступників, які походили з бідних 
верств населення.

У 1877 році Музичну школу, а з 1883 року — Музичне училище очолив 
В. Пухальський — один із найвизначніших представників вітчизняної фор-
тепіанної педагогіки. Зважаючи на вимоги часу й керуючись широкою про-
грамою виховання нової плеяди музикантів, він запросив на викладацьку ро-
боту кваліфікованих педагогів. За його керівництва значно підвищився рівень 
навчання гри на фортепіано. Цьому сприяв добір викладачів — вихованців 
російської піаністичної школи Т. Лешетицького (А. Єсипова, Г. Ходоровсь-
кий, М. Домбровський, О. Штосс-Петрова, А. Добкевич та ін.). Розвиваючи 
найкращі традиції російської фортепіанної школи, В. Пухальський орієнтував 
своїх вихованців на вдумливе виконання, постійний слуховий контроль, при-
діляючи значну увагу розвиткові творчої індивідуальності учня. Він виховав 
визначних виконавців, педагогів, музичних діячів, серед яких — Д. Климов, 
M. Тутковський, Л. Ніколаєв, К. Михайлов, Б. Яворський.

Видатним педагогом-піаністом у Київському музичному училищі був 
Г. Ходоровський. «Його гра, — писав учень піаніста К. Квітка, — визначала-
ся надзвичайною чистотою і прозорістю, …віртуозний блиск лучився з по-

В. Кологривов
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важністю і врівноваженістю, ...він 
умів добувати велику міць звука без 
різкости»44.

Високого рівня досягло в Київ-
ському музичному училищі викла-
дання гри на струнних інструмен-
тах у період педагогічної діяльності 
О. Шевчика, який підготував потуж-
 ну плеяду скрипалів. З його класу 
вийшов Р. Глієр — відомий компози-
тор і музичний діяч. Значну педагогіч-
ну й виконавську діяльність у 1890-х 
роках розгорнув M. Сікард — вихова-
нець О. Шевчика. До організованого 
скрипалем ансамблю входили М. Ли-
сенко, К. П’ятигорович, Я. Шебелик. 
Клас віолончелі протягом 1880—1886 
років вів колишній вихованець 
Празької консерваторії В. Алоїз, а з 
1886 року в Училищі почав працюва-
ти Ф. фон Мулерт — учень видатного 
російського педагога-віолончеліста 
К. Давидова. З його класу в ті роки 

вийшли відомі віолончелісти — М. Ямпольський, Л. Березовський. Від момен-
ту перетворення закладу на Музичне училище значна увага приділялася також 
підготовці оперних співаків для потреб РМТ й оперної сцени та музикантів 
для симфонічного оркестру. Це спричинило відкриття 1885 року класів духо-
вих інструментів, контрабаса, сольного й хорового співу та оперної підготовки. 
Для викладання вокалу запросили провідних педагогів, серед яких — К. Бра-
гін, А. Пименова, К. Еверарді, М. Алексєєва-Юневич (в останньої, до речі, на-
вчалася М. Литвиненко-Вольгемут). Уже 1886 року в оперному театрі силами 
учнів класу К. Брагіна було поставлено оперу Ш. Ґуно «Фауст». Навчання 
гри на контрабасі було доручено вихованцеві Празької консерваторії Ф. Воя-
чеку, на скрипці — Л. Ауеру, на флейті — випускникові Московської консер-
ваторії О. Химиченку. Для завідування класом теорії музики та гармонії було 
запрошено Є. Риба — вихованця Петербурзької консерваторії, а композиції — 
Ю. Йогансена й М. Римського-Корсакова (двоє останніх не приїхало). Якісне 
поліпшення викладацького складу Музичного училища сприяло позитивним 
зрушенням у навчальному процесі. На пропозицію В. Пухальського перехідні 
й випускні іспити відбувалися публічно. Кількість учнівських концертів збіль-
шилася до восьми-десяти на рік.

Належний рівень професійної підготовки випускників Училища, ак-
тивне залучення їх до участі в музичному житті країни зумовили необхід-
ність уже наприкінці XIX ст. порушити питання про реорганізацію закладу 

44 Квітка К. Григорій Ходоровський // Записки історико-філологічного відділу 
ВУАН. — 1928. — Кн. 21, 22. — С. 357.
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в консерваторію. Цю ідею підтримали 
Ант. Рубінштейн і П. Чайковський, 
які неодноразово (1879, 1891) відві-
дували Київське музичне училище.

Унікальними вогнищами профе-
сійного вишколу в мистецтві хорового 
співу в Україні в останній чверті ХІХ ст. 
були хорові колективи, очолювані ви-
датними хоровими майстрами. Одним 
із найталановитіших з-поміж них був 
Я. Калішевський. Підготовлений ним 
великий контингент регентів, хорових 
та оперних співаків вражав дивовижно 
поставленими голосами й засвідчував 
високий рівень опанування хоровою 
справою. «Таких голосів, як у Калі-
шевського, ніде в Росії немає. [...] Ка-
лішевський перший звернув увагу на 
постановку голосів, показав і дав її»45. 
Те, що вдавалося в роботі з окремими 
голосами на основі італійського бель-
канто, Я. Калішевський застосував до 
хорового співу, поєднавши його з дав-
ньою київською традицією концентрованого тембрального звучання.

Досить інтенсивно розгортався музично-освітній рух у Харкові, де за-
сновниками місцевого відділення РМТ були С. Неметц, В. Кологривов, 
І. Слатін, І. Гінзбург. У статуті, затвердженому 1874 pоку, визначався 
основний напрям роботи відділення, що полягав у розвитку музичної освіти, 
прищепленні смаку до музики, підтримці вітчизняних талантів. Відкриті при 
Харківському відділенні РМТ музичні класи в 1871 році були реорганізовані 
в самостійний навчальний заклад, який очолив високоосвічений музикант, 
піаніст і диригент І. Слатін. Викладачами фортепіано були Й. Вільчек, 
А. Юнкельман, А. Фабрі, Ф. Богданович. Клас струнних інструментів вели 
скрипаль В. Салін (учень Г. Венявського), альтист Д. Ланцетті, віолончеліст 
А. Павлович. У класі елементарної теорії музики й гармонії працювали 
А. Євгеньєв, А. Новак, Й. Вільчек. За рекомендацією Ант. Рубінштейна на 
посаду викладача сольного співу було запрошено К. Прохорову-Мауреллі. 
Активізація розвитку хорового мистецтва Харкова прискорила відкриття 
вечірніх класів хорового співу на пільгових засадах46. Тут вивчали також теорію 
музики й сольфеджіо. Керівництво взяв на себе випускник Петербурзької 
консерваторії В. Бірюков47.

45 Пархоменко Л. Легендарний Яків Калішевський в українській хоровій культу-
рі // Музична україністика: сучасний вимір. — К., 2005. — С. 54.

46 Краткий обзор деятельности Харьковского отделения ИРМО и состоящего 
при нем музыкального училища за 25 лет (1871—1896). — Х., 1896. — С. 8.

47 Русская Музыкальная Газета. — 1897. — № 5/6. — С. 868.
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У 1874 році було відкрито клас 
оперної підготовки, який очолив 
відомий оперний співак М. Тихонов, 
що володів неабияким режисерським 
хистом. За його ініціативою в 1897 році 
учні оперного класу поставили оперу 
В.-А. Моцарта «Так чинять усі» («Cosi 
fan tuttі»). В оперному спектаклі брав 
участь учнівський оркестр, до складу 
якого входило приблизно тридцять 
осіб (диригував І. Слатін). Цей му-
зичний заклад здобув популярність 
не лише в мистецьких колах Харкова, 
але й за його межами. Зокрема, ним 
цікавився й матеріально підтримував 
його М. Рубінштейн.

Високий рівень викладання, ак-
тивна участь учнів та викладачів у 
симфонічних зібраннях РМТ умож-
ливили реорганізацію в 1883 році 
цього музичного закладу в училище. 
Тоді ж набір на навчання почали 
здійснювати з дев’яти спеціальностей: 

вокал, фортепіано, скрипка, альт, віолончель, контрабас, валторна, дерев’яні 
духові інструменти, теорія музики; також працювали наукові класи. Загальна 
кількість учнів становила сто сорок осіб; щороку вона зростала і в 1916—
1917 роках досягла шестисот. Згідно зі статутом до програми навчання було 
включено й загальноосвітні дисципліни в обсязі чотирикласної прогімназії. 
Позитивні зміни, що відбувалися в Харківському музичному училищі, були 
зумовлені потребами цього музично-культурного закладу. Так, на пільгових 
умовах до навчання гри на духових інструментах зі співацьких хорів залуча-
ли стипендіатів-хлопчиків, які втратили голос. 

Підвищенню професійного рівня майбутніх випускників сприяли відомі 
педагоги-виконавці, композитори, серед яких були музиканти різних націо-
нальностей — українці, росіяни, чехи, поляки, німці, а саме: музичний критик 
і піаніст Р. Геніка, піаніст-віртуоз А. Бенш, віолончелісти А. Глен, А. Борисяк, 
композитори Ф. Якименко, К. Горський, В. Сокальський, теоретик А. Юр’ян 
(згодом відомий композитор і музичний фольклорист, один із засновників 
латвійської композиторської школи), співаки Ф. Бугамеллі, С. Мотте. Квар-
тет педагогів училища (К. Горський, С. Дочевський-Александрович, Ф. Куче-
ра, С. Глазер) був прикладом виконавської майстерності для учнів.

У 1891 році завдяки ініціативі І. Слатіна Училище придбало нове 
приміщення для концертного залу, що сприяло пожвавленню музично-
культурного життя міста. Саме тут у 1891—1892 pоках із великим успіхом 
виступали П. Чайковський і Ант. Рубінштейн.

Поряд із загальними позитивними тенденціями в діяльності Харківського 
музичного училища простежувалися певні недоліки, що засвідчив цікавий 

І. Слатін
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документ того часу — промова І. Слатіна перед художньою радою викладачів 
Училища (1884). У ній ішлося про свідоме обмеження педагогами зі 
спеціального фортепіано учнівських програм на користь віртуозних творів, 
про факти некоректного втручання в авторський текст, коли робилися 
купюри фрагментів твору, позначених певними технічними труднощами. 
Виявлено було також тенденцію до ігнорування учнями уроків ансамблевої 
гри (камерний клас) і так званого педагогічного класу (на кшталт сучасної 
педпрактики). З метою викорінення цих вад І. Слатін запропонував систему 
контролю дирекції над проведенням занять зі спеціального предмета, що 
передбачала «скасування практики виставлення педагогами балів власним 
вихованцям» на іспитах, а учнів, які переходили на останній (шостий) 
курс, зобов’язувала додатково складати технічний іспит48. Такі заходи були 
необхідні, оскільки питання виховання кадрів було актуальним для музично-
освітнього процесу загалом. За 25 років існування Училища загальна 
кількість його учнів становила 1932 особи. Деякі з них продовжили навчання 
в консерваторіях, більшість присвятила себе педагогічній праці в гімназіях, 
училищах, семінаріях, давала приватні уроки.

Історія становлення музичної освіти в Одесі тісно пов’язана з діяльністю 
видатного громадського діяча, педагога й композитора П. Сокальського. Як 
просвітник він обстоював ідею поєднання академічної музичної освіти з на-
ціональною компонентою. Дбаючи про доступність музичної освіти для меш-
канців Півдня України, він заснував у 1864 році Товариство аматорів музики 
(надалі — Одеське музичне товариство), при якому організував любительсь-
кий хор. Невдовзі завдяки ініціативі скрипаля, педагога й музичного критика 
І. Кузьминського тут з’явився й оркестр. До того ж у 1865 році, коли в Одесі 
було відкрито Університет, розпочало свою діяльність Товариство красних 
мистецтв, де за незначну плату можна було здобути певні знання в царині 
живопису, архітектури, скульптури та музики. Усі охочі могли навчатися гри 
на фортепіано, скрипці, відвідувати класи гармонії, композиції, сольного та 
хорового співу. Серед вихованців школи був відомий згодом піаніст В. Са-
пельников.

П. Сокальський прагнув зреалізувати широку музично-просвітницьку 
програму, яка передбачала вивчення й популяризацію зразків вітчизняної 
музики, народнопісенної творчості, поширення музичних знань серед народу. 
Саме він сприяв відкриттю в 1884 році Одеського відділення РМТ. Особли-
вого значення надавав П. Сокальський організації в Одесі мережі музичних 
шкіл. 1866 року він заснував першу музичну школу, ставши її директором. 
При Товаристві красних мистецтв було відкрито другу музичну школу, яку 
очолили І. Кузьминський, Г. Руф, Занотті та Джервазі. У Школі П. Сокаль-
ського навчання було розраховане на термін від трьох до п’яти років. За її 
програмою викладали спів, теорію музики, гармонію, композицію, історію 
російської, світової музики й естетику, навчали гри на всіх інструментах (за 
винятком фортепіано). Як фольклорист П. Сокальський обстоював думку 
про невідповідність темперованої системи фортепіано специфіці народної 

48 Докладніше див.: Кононова Е. Из истории Харьковского института искусств // 
Харьковский институт искусств 1917—1992. — Х., 1992. — С. 29—32.
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музики, вважаючи цей інстру-
мент характерним «для заможного 
побуту»49. Він уболівав про розши-
рення можливостей музичної освіти, 
завдяки якій можна було б поряд із 
виконавським здобути фах компо-
зитора й музико знавця, поєднуючи 
академічний напрям із національни-
ми засадами. 

Зазначені школи, як і засновані 
1854 року Ф. Кестлером курси «ком-
позиції й генерал-баса» та курси 
фортепіанної гри50, відіграли пози-
тивну роль у становленні професій-
ної музичної освіти в Одесі. Проте, 
як і різні форми приватної освіти, 
вони не здатні були забезпечити пов-
ноцінної фахової підготовки кадрів. 
Поставало питання про заснування 
професійного навчального закладу. 
З цього приводу було скликано нара-
ду місцевих музичних діячів на чолі з 
Ант. Рубінштейном51.

У 1886 році було відкрито музичні класи при Одеському відділенні 
РМТ. З перших днів їх існування тут почали активно вирішувати проблеми 
навчального й кадрового характеру. Передусім до роботи запросили кращих 
педагогів Одеси (серед них — піаністи К. Лаґлер, К. Масалов, Д. Рессель, 
Е. Бринк та ін.). Чимало учнів одержали можливість навчатися безкоштов-
но52. З приходом у 1888 році на викладацьку роботу професора Петербур-
зької консерваторії Д. Климова відбулися позитивні зрушення в методиці 
викладання й навчальному процесі загалом, а також у розгортанні концер-
тного життя.

Музичні класи при Одеському відділенні РМТ працювали за програ-
мами й планами Київського музичного училища і мали такий самий поділ 
на три курси — молодший, середній і старший. Тут навчали гри на всіх ін-
струментах, у тому числі на орґані, функціонували класи теорії і компози-
ції, ансамблю та оркестрових інструментів, на базі останніх у 1890-х pоках 

49 Про це див.: Мирошниченко С. П. Сокальский в Одессе: у истоков организа-
ции консерватории // Одесская консерватория. Забытые имена, новые страницы. — 
О., 1998. — С. 29.

50 Дагилайская Э. Из прошлого фортепианного исполнительства и фортепианной 
педагогики в Одессе // Мастерство музыканта-исполнителя. — М., 1976. — Вып. 2. — 
С. 259.

51 Одесский листок. — 1883. — 22 апреля.
52 Малишевский В. И. Краткий исторический очерк деятельности Одесского от-

деления Императорского русского музыкального общества и состоящего при нем 
музыкального училища за 25 лет (1886—1911). — О., 1911.

Е. Млинарський

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

697

виникли симфонічний та духовий 
оркестри. Нововведенням було від-
криття педагогічного відділення. Тоді 
ж в Одесі почав виходити музично-
педагогічний журнал «Детский 
музыкальный мирок», розрахований 
на аматорів і викладачів музики. 
Викладацький склад (Н. Корганова-
Даріані, О. Сантагано-Горчакова, 
І. Кузьминський, Г. Чарнова) згодом 
поповнили вихованці Петербурзької, 
Віденської, Лейпцизької, Берлінсь-
кої, Празької консерваторій. Вели-
кі надії покладалися на струнний 
відділ. Тут зосередилися найкращі 
викладацькі сили, зокрема, працю-
вали вихованці скрипкової школи 
Л. Ауера, з-поміж яких — К. Гаври-
лов, Е. Млинарський53, Б. Миронен-
ко, П. Пустарнаков. Відомими скри-
палями Одеси були також музиканти 
чеського походження Й. Карбулька54, 
М. Фідельман, Й. Перман, Ф. Ступ-
ка, В. Алоїз-Музикант, О. Вульфіус, Я. Коціан, Л. Зеленка, Й. Мислівечек, 
І. Кутиль та ін. Дуже популярним був так званий Чеський квартет у складі 
Я. Коціана, Ф. Ступки, Й. Пермана та Л. Зеленки. Віолончеліст О. Вуль-
фіус — вихованець О. Вержбиловича — грав у відомому Чеському квартеті з 
Й. Перманом, Ф. Ступкою, Й. Карбулькою. Не меншою окрасою цього спис-
ку були й чеські диригенти О. Недбал та Й. Прибик, які очолювали сим-
фонічні концерти Одеського відділення РМТ. Загалом серйозні артистичні 
й педагогічні сили, сконцентровані в Одесі в останній чверті ХІХ ст., заклали 
міцні підвалини для формування самобутньої одеської скрипкової школи. 
Красномовним свідченням успіху вихованців музичних класів стали уч-
нівські концерти й публічні іспити, які відвідували П. Чайковський (1893), 
М. Римський-Корсаков та Е. Направник (1894).

Наприкінці 80-х pоків XIX ст. визріла ідея про перетворення музичних 
класів у музичне училище. Відкриття його відбулося 1897 року й привернуло 
увагу багатьох відомих педагогів і музикантів — вітчизняних та іноземних, що 
позитивно позначилося на рівні виконавства й загалом на музичному житті 
Одеси. В Училищі працював піаніст і композитор, чех із походження І. Тедес-
ко. Фортепіанне відділення очолювали колишній професор Петербурзької 
консерваторії М. Агєєва, вихованка Віденської консерваторії Б. Дронсейко та 

53 В Е. Млинарського згодом навчалися відомі у світі скрипалі П. Коханський, 
А. Любошиць.

54 Учнем Й. Карбульки був П. Столярський. Упродовж останніх років життя 
Й. Карбулька був викладачем і директором Музичного училища в Миколаєві.

В. Алоїз
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випускник Лейпцизької консерваторії Е. Юдельсон. У класі гармонії, компо-
зиції та інструментування працювали педагоги Л. Роговий та І. Кутиль.

Поряд із діяльністю місцевих відділень РМТ наприкінці XIX ст. ак-
тивізувалася робота приватних навчальних закладів — шкіл, класів, курсів. 
Перша приватна школа в Києві, організована К. фон Фейстом у 1881 році, 
дістала назву вокально-інструментальної55. У Харкові отримала визнан-
ня спеціальна фортепіанна школа, очолювана А. Беншем — талановитим 
піаністом, учнем Ф. Ліста.

Певні традиції мала музична освіта в Житомирі. Тут у 1885 році було 
відкрито Музичну школу П. Грінберга, а в 1890-х pоках почала працювати 
Школа, очолювана досвідченим піаністом С. Ружицьким.

Аналогічні приватні установи в цей період виникали в інших містах Ук-
раїни. Так, у Єлисаветграді почала працювати Музична школа О. Тальновсь-
кого — випускника Варшавської консерваторії; у 1899 році — Школа Ґ. Ней-
гауза56. В Одесі широковідомими були курси К. Лаґлера57, Р. Гельма58, класи 
Д. Ресселя59, М. Фідельмана, Г. Рахміля та ін. Такі приватні музичні установи 
виконували загалом функції підготовчих курсів для вступу до музичних учи-
лищ. Проте в деяких із них рівень викладання не поступався училищному. 
Показовими в цьому сенсі були підготовчі курси З. Худякової60, М. Лесне-
вич-Носової61 та шкіл Ст. Блюменфельда й М. Тутковського в Києві. Навчан-
ня в Школі Ст. Блюменфельда давало можливість здобути не лише загальну 
музичну освіту, але й вокально-сценічну. У 1894 році тут було відкрито пер-
ші в Україні класи драматичного мистецтва. Вихованцями вокального від-
ділу цих класів були О. Кошиць, Т. Львов, Г. Внуковський. Цілісна система 
музичної освіти, високий фаховий рівень викладання музичних дисциплін, 
вишколений учнівський хор дали можливість цьому приватному закладові 
стати одним із найвпливовіших і найдіяльніших у другій половині XIX ст. 
Якщо Школа Ст. Блюменфельда практично вже орієнтувалася на програму 
музичних училищ, то заклад М. Тутковського у своїй діяльності наблизився 
навіть до рівня вимог консерваторії. У цьому була велика заслуга кваліфі-
кованого колективу викладачів, до складу якого входили найкращі педаго-
ги й музиканти Києва. За час свого існування Школа М. Тутковського ви-
ховала відомих музикантів, серед яких — піаніст Г. Румшинський, співаки 
Н. Птицин, М. Донець, С. Друзякіна, М. Янса, М. Закревська, В. Будневич, 
Є. Азерська та ін.

55 ЦДІАУ, ф. 442, оп. 520, од. зб. 16.
56 Ідеться про Ґустава Нейгауза — батька Генріха Нейгауза.
57 Див.: Программа музыкальных курсов К. Ф. Лаґлера. — О., 1890.
58 Див.: Засновник приватних курсів для навчання гри на скрипці та фортепіа-

но // Южнорусский альманах. — 1899.
59 Див.: Учебный план и программа специальных предметов, преподаваемых в 

музыкальных классах Д. Ресселя в Одессе. — О., 1902.
60 Див.: Правила и программа приготовительных музыкальных курсов З. И. Ху-

дяковой [зберігаються в ЦДІАУ (ф. 442, оп. 540, од. зб. 44, арк. 8)].
61 У 1891 році М. Лесневич-Носова очолювала курси навчання гри на фортепі-

ано. 1893 року одержала дозвіл на відкриття музичного училища [матеріали про це 
зберігаються в ЦДІАУ (ф. 442, оп. 622, од. зб. 439)].
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Таким чином, в Україні у 80—90-х роках ХІХ ст. успішна діяльність при-
ватних музичних закладів засвідчила їхню спроможність подолати значні 
перешкоди в організації музичної освіти, досягти високого професіоналізму, 
гнучко реагувати на суспільно-культурні запити часу.

В історії музичної освіти Західної України друга половина XIX ст. по-
значена широким розгортанням музично-освітньої роботи та помітною ак-
тивізацією хорового руху. Головними осередками позашкільної музичної 
освіти в Галичині стали «Галицько-руська матиця», «Просвіта» «Общество 
ім. М. Качковського», музично-співацькі товариства «Боян», на Буковині — 
«Руська бесіда»; на Волині — «Просвіта»; на Холмщині й Підляшші — 
«Рідна хата»; на Закарпатті — «Общество св. Василія Великого», «Общество 
ім. О. Духновича» та «Просвіта».

Явище організації музичної освіти в селах та містечках Галичини в другій 
половині ХІХ ст. невіддільне від приватної ініціативи місцевої інтелігенції, 
від церковної справи, громадських заходів та благодійних цілей, спрямова-
них на поширення освіти серед народу. Зокрема, великою спонукою став 
розвиток дяківської справи, намагання музично впорядкувати церковний 
обряд. Яскравим прикладом цього стало відкриття 1874 року священиком-
просвітителем Й. Вітошинським у с. Денисів на Тернопільщині однієї з 
перших читалень, при якій незабаром було організовано чоловічий і міша-
ний хори та духовий оркестр, що почали успішно концертувати. Хор спі-
вав у Тернополі 1880 року, а також у Львові з нагоди приїзду цісаря. Від 
1884 року в Денисові почала працювати школа для диригентів хорового спі-
ву на чолі з Й. Вітошинським, яка готувала дяків та вчителів співу й музики 
(її відвідували понад 100 осіб). За кожен день навчання селяни одержували 
певну платню. Охочі до хорового співу протягом трьох місяців оволодівали 
нотною грамотою, основами хорового диригування, опановували відповід-
ний музичний репертуар і були готові до самостійної організації хору та му-
зичної діяльності. Усі вони успішно працювали в різних містах, містечках і 
селах Західної України.

Школа співу почала функціонувати 1885 року в с. Біла на Тернопільщині 
під керуванням отця А. Крушельницького62. Тут діяв п’ятимісячний курс на -
вчан ня нотного співу з освоєнням гри на скрипці. Охочі мали продемонстру-
вати вміння читати й писати, а також певні музичні здібності. За навчання 
вносилася відповідна плата.

Велику користь від такого навчання в той час по селах усвідомлювали 
сучасниками, і це ставало предметом обговорення на сторінках часописів. 
Було зрозуміло, що культивування хорового співу сприяло упорядкуванню 
громадського життя на селі, піднесенню національної свідомості громади, 
підвищенню її культурного рівня63. Наведені факти засвідчують потяг 
населення західноукраїнських земель до музичної освіти й водночас дають 
зрозуміти, що серйозне ставлення до справи вимагало об’єднання зусиль 
церкви, школи та громадських інституцій.

62 Амвросій Крушельницький — батько Соломії Крушельницької.
63 Гарматій І. В справі науки нотного хорального співу по наших селах // Діло. — 

1898. — Число 255.
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Поряд із сільськими приватними школами хорового співу в Галичині 
виникли школи співу при церквах. Одна з них почала діяти 1888 року в 
Станіславові. Курс навчання, запланований на вісім-десять місяців, охоплю-
вав різні предмети — загальні, церковні та музичні. Зокрема, передбачалося 
вивчення таких предметів, як «релігія, граматика старослов’янського язика,
… ірмологіон, гласи церковні, пісні праздничні, …літургіка, словар церковний,
… наука співу хорального та ін.»64. Курси дяківства й хорового співу було 
відкрито на Львівщині, Тернопільщині у 1890-х роках.

Осередками хорового співу в містах і багатьох містечках були переважно 
такі навчальні заклади, як гімназія, бурса, семінарія. Зі Ставропігійської бурси 
у Львові вийшли, наприклад, О. Мишуга, Ю. Закржевський, М. Волошин, які 
згодом стали видатними митцями. Обсяг музичних знань, здобутих у гімназіях, 
духовних семінаріях, як і безпосередня участь у хорах, давали змогу музично 
обдарованим учням згодом працювати з любительськими хорами. Останні 
виникали при численних філіях «Руської бесіди» (1862) і «Просвіти» (1868).

В атмосфері неприхованої політики денаціоналізації українського народу 
питання про систематичну музичну освіту було далеким від практичного 
розв’язання. Навчання у вищих навчальних закладах, зокрема у Львівській 
польській консерваторії ГМТ, було майже недоступним для українського 
населення (у польських музичних закладах навчалося дуже мало українців). 
Загалом українські семінарії та гімназії давали обмежені музичні знання, хоч 
опанування нотної грамоти в них було обов’язковим 65.

За спогадами А. Вахнянина, у Перемишльській гімназії, наприклад, на 
так званих Singstund’ax, що відбувалися двічі на тиждень, уроки сольфеджіо 
провадилися без нот. Учні мали сприймати вправи на слух: учитель грав один 
голос на інструменті (як правило, на скрипці), другий — співав66. Поглиблення 
музичних знань відбувалося шляхом самоосвіти або під час приватних уроків.

Усвідомлюючи роль музичної освіти в піднесенні духовної культури 
Галичини, композитори M. Вербицький та І. Лаврівський провадили 
педагогічну діяльність. М. Вербицький у статті «О пінію музикальнім» 
наголошував на необхідності професійної освіти в Галичині67. В іншій 
розвідці — «О твореніях музикальных, церковных і мірських на нашей Руси» — 
він висловлював жаль, що «на мистецькій ниві ще багато праці, а відповідних 
робітників для цього в Галичині дуже мало»68. Автор висунув сміливу 
пропозицію — заснувати навчальний заклад на зразок Празької консерваторії, 
де серед інших спеціальних предметів викладали б композицію.

У кінці ХІХ ст. гаряче обстоював необхідність запровадження систематич-
ної музичної освіти в Галичині В. Матюк, закликаючи до створення необхід-
них музичних підручників та залучення до цієї важливої справи представни-

64 Цит. за.: Черепанин М. Музична культура Галичини. — К., 1997. — С. 95.
65 1888 року відзначали 50-ту річницю офіційного запровадження нотного співу у 

Львівській духовній семінарії [див.: Лисько З. І. Лаврівський // Українська музика. — 
1938. — Число 4 (14). — С. 65].

66 Докладніше див.: Вахнянин А. Спомини з житя. — Л., 1907. — С. 22, 23.
67 Вербицький М. О пінію музикальнім // Галичанин. — 1863. — Кн. 1. — Ч. 2.
68 Вербицький М. О твореніях музикальных, церковных і мірських на нашей 

Руси // Слово. — 1870. — Число 38.
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ків музичного загалу — С. Воробкевича, П. Бажанського, О. Нижанківського, 
Ф. Колессу, Г. Топольницького та ін.69

У 1860-х роках виникли передумови для поліпшення стану музичної освіти. 
У зв’язку з відкриттям 1864 pоку театру при «Руській бесіді» та пожвавлен-
ням музично-театрального життя того ж року до Львова з Кракова переїхав 
І. Лаврівський. Правління «Руської бесіди» створило співацький музичний ко-
мітет і доручило йому навчати співу найздібнішу молодь. Збори членів іншого 
товариства — «Галицько-руської матиці» — порушували питання про видання 
підручника співів для учнів нижчих і середніх шкіл. Як на зразок І. Лаврівський 
вказував на «Śpiewnik dla szkóle ludowych galicіjskich», виданий у Кракові.

Охоче допомагав молодим музикантам М. Вербицький — передавав їм 
власний творчий досвід, радив користуватися існуючими підручниками 
з теоретичних дисциплін, зокрема посібником гармонії О.-P. Фюрера, 
який, на його думку, був придатний для початкової освіти композитора. 
У М. Вербицького брав уроки гармонії і композиції І.-Х. Сінкевич — згодом 
відомий діяч у галузі популяризації хорового мистецтва, автор підручника 
для вивчення церковного співу70. До порад композитора дослухався В. Матюк 
та ін. Даючи тривалий час уроки гри на гітарі, М. Вербицький створив 
«Школу гри» на цьому інструменті. Цей посібник з теорії музики, який не був 
надрукований, фахівці вважають першим підручником у Галичині, написаним 
українською мовою (початок 40-х років XIX ст.)71.

У 1890-х pоках загальна картина викладання музики змінилася на краще, хоч, 
як і раніше, навчання було спрямоване передусім на засвоєння вокально-хорових 
жанрів. Музичним заняттям у гімназіях відводилося щотижня по одній годині. 
Навчальна програма передбачала поетапне вивчення матеріалу. На першому 
й другому етапах подавалися загальні відомості з теорії музики й сольфеджіо 
та практикувалося одноголосе виконання хорових творів. На третьому й 
четвертому — поряд з обов’язковим виконанням церковних композицій особливу 
увагу приділяли співу народних пісень і творів галицьких композиторів72.

Справжньою школою для майбутніх хормейстерів були хорові колективи, 
з-поміж яких варто назвати, наприклад, мішаний хор руської (академічної) 
гімназії у Львові. Упродовж багаторічного існування (заснований у 1870-х pоках) 
ним керували Я. Вітошинський, А. Вахнянин, О. Нижанківський, Ф. Колесса. 
Особливої слави колектив зажив у 1900-х роках73.

Тодішній рівень навчання музики в середніх навчальних закладах лише 
частково відповідав запитам населення в галузі музичної освіти й забез-

69 Див.: Матюк В. В справі нотного хорального співу у нас по селах і містах // 
Діло. — 1898. — Число 275.

70 Сінкевич І.-Х. Начало нотного пенія в Галицкой Русі // Беседа. — 1888. — № 1. — 
С. 47.

71 Про це див.: Людкевич С. Наші шкільні співаники // Людкевич С. Дослідження, 
статті, рецензії, виступи / Упоряд., редакція, переклади і примітки З. Штундер. — 
Л., 2000. — Т. 2 — C. 257, 258.

72 Див.: Справозданє (звіт) дирекції ц. к. II гімназії в Перемишлі за рік шкільний 
1897/98. — 1898. — С. 21, 22.

73 Див.: Волошин М. Хор ученіков руської (академічної) гімназії у Львові // Ілю-
стрований музичний календар на рік звичайний 1907. — Л., 1907. — С. 75—78.
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печував насамперед розвиток хо-
рової співацької культури. Щораз 
гостріше поставала проблема вихо-
вання інструменталістів. Особли-
вого значення набувала педагогічна 
діяльність окремих композиторів, 
хормейстерів, інструменталістів, 
теоретиків (не тільки українського 
походження), які, незважаючи на 
труднощі організаційного характеру, 
досягали помітних успіхів у справі 
виховання майбутніх музикантів.

Світську музичну освіту в другій 
половині ХІХ ст. можна було здобу-
ти лише при польських музичних то-
вариствах, до того ж тільки приват-
ним шляхом. Саме при ГМТ у Львові 
1854 року було відкрито Школу спі-
ву та гри на струнних інструментах, 
що невдовзі дістала назву консерва-
торії. Серед її перших директорів був 
Й. Рукґабер. У 1858—1887 роках То-
вариство й Консерваторію очолював 
обдарований музикант — досвідче-

ний концертуючий піаніст, композитор і педагог, учень Ф. Шопена — К. Мі-
кулі. Крім виконання численних організаційних обов’язків, він керував хо-
ром, оркестром, викладав гармонію, контрапункт, композицію, а з 1859 року 
започаткував клас фортепіано. Завдяки його успішній діяльності у 1880 році 
Консерваторія ГМТ отримала офіційний статус. Серед вихованців К. Мікулі 
були піаніст Л. Марек, В. Вшелячинський, С. Невядомський, орґаніст і дири-
гент Р. Шварц, композитор і диригент М. Солтис; з-поміж українців у нього 
навчалися Д. Січинський, піаністки — сестри О. й Г. Прокешівни.

Відомою у Львові була Музична школа учня Ф. Ліста, знаного тоді чеського 
піаніста Л. Марека (1879), де також навчалися українці. Л. Марек був автором 
багатьох фортепіанних творів, володів тогочасною методикою викладання. Піс-
ля його смерті заклад очолила піаністка К. Маркевичева. Концерти її вихованців 
мали великий успіх у Львові. У 1880-х роках було відкрито низку інших при-
ватних музичних закладів, зокрема, у Львові почали діяти школи В. Маньков-
ського (1884), Й. Лаврецької (1885), В. Червінського (1886), К. Мікулі (1889); у 
Тернополі — Г. Аббера (1897)74. Система музичного виховання передбачала, як 
правило, поряд з опануванням гри на фортепіано й навчання з вокалу, а також 
хорового співу. Курс гри на фортепіано поділявся на три відділи — підготов-
чий, вищий та концертний (з 1911 року)75. Скажімо, на початку ХХ ст. у Львові 
(1900) О. й Г. Прокешівни відкрили приватну школу гри на фортепіано. 

74 Черепанин М. Музична культура Галичини. — С. 108.
75 Там само.

К. Мікулі
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У 70-х роках XIX ст. музичне 
шкільництво розвивалося також на 
Станіславівщині. Перша музична 
школа у Станіславові почала працю-
вати при польському Музичному то-
варистві ім. С. Монюшка у 1879 році 
(а з наступного року — як Консер-
ваторія ім. С. Монюшка). Художнім 
директором її був спочатку М. Бер-
нацький (до 1897 року), згодом — 
М. Зегарковський (вихованець Вар-
шавської консерваторії). Останній 
керував хором, оркестром, вів класи 
гри на скрипці, фортепіано, а також 
уроки співу. Викладання курсу хоро-
вого співу — підготовчого й основно-
го — було безоплатним. 1885 року за 
ініціативою А. Штадлера в Коломиї 
було відкрито філію Станіславівсь-
кого музичного товариства з музич-
ною школою. У ній викладали гру 
на фортепіано (М. Герр), скрипці 
(С. Кребс), сольний спів (Я. Зопот) 
і теорію музики (А. Штадлер). Діяльність Товариства й музичних шкіл при 
ньому мали позитивний вплив на розвиток музичного життя в Станіславові, 
Коломиї та інших містах цього регіону аж до 1939 року.

Діяльність Товариства досягла справжнього розквіту під керівництвом 
В. Міллера. Йому вдалося розширити учнівський контингент школи, де навча-
лися переважно поляки, євреї, подекуди українці76. Це дозволило употужнити 
хор і оркестр, активізувати роботу драматичної трупи. Цей етап діяльності за-
кладу припадає на пізніший період — аж до початку Першої світової війни. 

Діяльність у Галичині польських товариств і музично-освітніх закладів 
при них була прикладом для наслідування українськими культурними дія-
чами та митцями. Перший крок у цьому напрямі здійснив А. Вахнянин. Під 
його керівництвом було створено співоче товариство «Теорбан» (1870), а при 
ньому — приватну музичну школу77. Невеликий учнівський контингент, що 
відвідував уроки в цій школі, мав змогу навчатися гри на фортепіано, скрипці, 
віолончелі та здобувати знання з теорії музики. На той час через відсутність 
вузької спеціалізації за певним фахом та необхідної методики викладання ці-
нувалися практичні професійні якості й навички окремих музикантів. До шко-
ли А. Вахнянина головним педагогом-наставником було запрошено музиканта 
польського походження І.-Ф. Ґуневича. У нього навчалися В. Матюк, П. Ба-
жанський, сам А. Вахнянин як композитор, піаністка О. Бажанська-Озаркевич 

76 Див.: Ничай О. Про діяльність Музичного товариства ім. Станіслава Монюшка 
у Станіславові // ЗНТШ. — 2004. — Т. CCXLVII . — С. 455—464.

77 ЦДІАУ, ф. 818, оп. 1, од. зб. 26.

Л. Марек
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(онука П. Бажанського). Водночас че-
рез посередництво А. Вахнянина ук-
раїнці почали брати уроки співу в при-
ватній співочій школі Правнової78.

Мистецтву співу галичани-
українці навчалися приватно й у 
Львівській польській консерваторії 
ГМТ у відомих тоді педагогів із во-
калу — професорів В. Висоцького й 
Ч. Заремби, З. Козловської. Учня-
ми В. Висоцького були співаки — 
С. Крушельницька, О. Мишуга, 
М. Менцинський, М. Вітошинський, 
Є. Гушалевич, А. Збіржховська, 
Ф. Лопатинська, Мик. Левицький. 
З відкриттям Вищого музичного ін-
ституту ім. М. Лисенка клас вокалу 
очолила З. Козловська. У Ч. Заремби 
вдосконалював спів Н. Горницький. 
Вокал викладав відомий педагог-
піаніст К. Мікулі. У нього брав уроки 
співу Ю. Закржевський. У Тернополі 
при Товаристві музики діяла музич-

на школа, яку закінчила Г. Крушельницька.
Педагогічну діяльність провадило чимало місцевих галицьких музикантів, 

композиторів. Так, у 1894—1895 pоках учителем співу у Львівській чоловічій 
учительській семінарії працював О. Нижанківський. Відомий музичний діяч 
і композитор Й. Кишакевич учителював у Перемишльському дівочому інсти-
туті й Руській гімназії. Неабиякий педагогічний хист і організаторські зді-
бності виявила О. Ціпановська, яка свого часу навчалася в М. Лисенка. Вона 
разом із Й. Кишакевичем очолила перші жіночі хори в Галичині. Наприкінці 
1890 року Д. Січинський викладав фортепіано в музичній школі «Станісла-
вівського Бояна», а також навчав співу й музики не тільки в Станіславові, але 
й у навколишніх селах (Микитинці, Угорники тощо).

Розвиток музичної освіти Галичини гальмувала відсутність друкова-
них підручників українською мовою для навчання співу, теорії музики. За 
практичну реалізацію цього питання взялися С. Воробкевич, В. Матюк, 
І. Кипріян, А. Вахнянин. Кожен із них насамперед розумів, що навчання 
хоровому співу є нагальним. Тому спроби в цьому напрямі завершилися 
створенням перших шкільних співаників, що давали елементарні знання 
з теорії музики, ознайомлювали з нотною грамотою, а також слугува-
ли практичним посібником для хорового співу. Для вчителів народних і 
уставних шкіл призначався підручник П. Бажанського «Наука про сольках 
ирмолойних»79.

78 Див.: Вахнянин А. Спомини з житя. — С. 113.
79 Рукопис зберігається у ЛННБ імені Василя Стефаника (ф. 1, од. зб. 204).

С. Крушельницька
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Отже, вибудовується така хронологія появи посібників для музичної 
освіти. Уже 1880 року І. Кипріян написав підручник «Основи музики». 
Тривалий час був популярним і його «Учебник початкових відомостей 
музики й співу» (Перемишль, 1885), присвячений А. Вахнянинові, до якого 
автор ставився з особливим пієтетом. До цього видання І. Кипріян підготував 
(уперше українською мовою) словничок термінів у перекладі з німецької. На 
жаль, авторові не вдалося уникнути калькування й діалектизмів (наприклад, 
пауза — «мовчанка», тактова риска — «межилінія» тощо)80.

1884 року в листі до А. Вахнянина з приводу відсутності співаників для 
шкіл І. Кипріян писав: «Наші школи пообсипали співанниками польськими 
то Siedleckoго, то Чубского, то інших. Мені аж стидно, коли який учитель 
поспитає мене за руським співанником»81. До «Учебника» І. Кипріяна ввійшли 
богослужбові дво- й триголосі церковні співи з вечір’я, повечір’я, утрені, 
літургії, благальні акафісти, многоліття та австро-угорський гімн. Хоча цей 
підручник обмежувався основами теорії музики, він був актуальним аж до 
появи «Короткого начерку науки гармонії і композиції» В. Матюка, доданого 
до «Музичного калєндаря» (Л., 1905), та підручників із сольфеджіо й теорії 
музики С. Людкевича (20-ті pоки XX ст.).

Потреба в музичних посібниках особливо гострою була в невеликих 
містах і селах. Щоб певною мірою зрушити це питання, діячі музичної 
культури підготували низку співаників. Серед перших — «Пісні до Пресвятої 
Богородиці» (на два голоси) В. Матюка, що вийшли 1881 року в Перемишлі. 
Там само наступного року з’явилися інші співаники — «Партитура співів 
церковних і світських» та «Співи набожнії для ужитку молодіжи в два сопрани 
і альт» І. Кипріяна (1882, вип. 1). Також були популярними «Учебник співу 
для викладачів» (Л., 1890) І. Біликовського82, «Самоучок до науки співу» 
М. Копка83, «Руський співаник» К. Паньківського (Л., 1888), «Співаник 
церковний для шкіл народних» А. Вахнянина (1889).

Значну діяльність у цьому напрямі провадив В. Матюк. Він планував видати 
чотири частини «Руського співаника для народних шкіл», кожна з яких призна-
чалася для поступового засвоєння співу від одноголосся до чотириголосся. Про-
те друком вийшла лише одна частина в Лейпцигу (1886) з додатком — «Малий 
катехит музики», де стисло було подано відомості з елементарної теорії музики. 
У невеликій передмові до посібника наголошувалося на значенні сольфеджу-
вання під час навчання співу. Для засвоєння спеціальних вправ В. Матюк подав 
низку зразків народної і старогалицької музики та власних творів для дітей. Не 
вдалося опублікувати також «Школу співу»84, підготовлену В. Матюком.

Наприкінці 80-х років XIX ст. питанням створення підручників для 
навчання музики опікувалися й шкільні установи. Так, 1889 року за доручен-

80 До речі, чеський досвід у теорії музики був представлений чеською терміноло-
гічною лексикою.

81 Цит. за: Горак Я. Листи Івана Кипріяна // ЗНТШ. — 2004. — Т. ССXLVII.  — 
С. 419.

82 І. Біликовський був учителем співу в Самбірській гімназії (1876—1884), 
членом-засновником «Станіславівського Бояна» (1896), його диригентом.

83 М. Копко — організатор «Перемишльського Бояна».
84 Зберігається у ЛННБ імені Василя Стефаника (ф. 136, од. зб. 35).
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ням Крайової шкільної ради А. Вахнянин видав «Співаник церковний для 
шкіл народних», куди ввійшли одинадцять літургійних наспівів і церковні 
пісні на різні свята. А. Вахнянин є також автором підручника «Наука 
гармонії», що зберігається в рукопису85.

В останній чверті ХІХ ст. налагодилися тісні й плідні стосунки між М. Ли-
сенком та інтелігенцією Галичини. За посередництвом І. Франка в 1885 році 
М. Лисенко передав до Галичини рукопис «Підручника до науки нотного 
письма», музичний матеріал якого становили українські народні пісні. За 
твердженням Ф. Колесси, його було передано О. Нижанківському, який на 
той час опікувався видавництвом «Бібліотека музикальна» і міг би його вида-
ти. Про те, що підручник було видано в Галичині, жодних відомостей немає, 
але, мабуть, під його впливом уже на початку ХХ ст. вийшов «Українсько-
руський співаник з нотами» (1907) О. Нижанківського, який підтримала то-
гочасна критика, зокрема, І. Франко. Він (підручник) був дуже популярний у 
музично-освітній та музично-побутовій практиці Галичини до 1939 року86.

В останні роки свого життя у листі до О. Маковея В. Матюк писав з 
особливою гіркотою: «Всі ми самоуки, і, що поклали на жертвеннику Матері-
України, це може і понад сили. Брак належної форми в творах, брак техніки 
в інструментах стояв все на перешкоді нашим музикам галицьким до заняття 
вищого становища в музичнім світі. Це не вина музиків, лише убожество 
народу нашого, котрий не спромігся на те, щоб визначніші таланти вислати 
за границю до консерваторій, щоб їх виобразувати»87.

1873 року було проведено реформу початкової освіти в Східній Галичині, 
а наступного року для всіх категорій народних шкіл Австро-Угорщини видано 
навчальні плани, згідно з якими уроки співу й музики стали обов’язковими. 
Хоча увага офіційної влади до питань музичного виховання в Галичині була 
мізерною, однак у тодішніх умовах вона знаменувала крок уперед у музичній 
освіті та справі поліпшення культурної ситуації загалом. У 80-х pоках XIX ст. 
відбулися значні зміни в музичному житті краю: якісно нового характеру 
набув хоровий рух, активізувалася діяльність читалень, урізноманітнилося 
концертне життя.

Самовіддана праця діячів української культури всупереч перешкодам і 
утискам з боку австрійського уряду й місцевої польської влади спричинилася 
до усвідомлення необхідності виборювати мистецьку освіту на національних 
основах, використовуючи при цьому все найкраще з педагогічного досвіду 
сусідніх народів.

Музична професійна освіта ХІХ ст. на західноукраїнських теренах була 
неукраїнською і, скажімо, у галузі фортепіанної музики ще не спромоглися 
створити альтернативу західноєвропейському репертуарові. Водночас так 
само як представникам хорового руху в Галичині, так і «західноукраїнським 
піаністам не чужою була ідея розвитку національної музики, адже вони 

85 ЦДІАЛ, ф. 818, оп. 1, спр. 17.
86 Див.: Сов’як Р. Остап Нижанківський та його музично-педагогічна спадщи-

на. — Дрогобич, 2005. — С. 135.
87 Цит. за: Витвицький В. Віктор Матюк // Витвицький В. Музикознавчі праці. 

Публіцистика. — Л., 2003. — С. 45.

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

707

походили з тих самих кіл нечисленної західноукраїнської інтелігенції, з 
яких творилися і хорові товариства. Тож саме ці піаністи першими ламають 
витворену історичними обставинами опозицію і повертаються лицем до 
фахової пропаганди української музики»88. Наприкінці 80-х років XIX ст. у 
Галичині в концертних імпрезах увиразнилася тенденція, спрямована на пошук 
такої альтернативи, і поруч із досить складними жанрами західноєвропейської 
інструментальної музики почали виконувати українську музику, зокрема твори 
М. Лисенка. Адже в Наддніпрянській Україні лише М. Лисенко підтримував 
концертне життя власних творів, натомість піаністи Галичини підхопили цю 
естафету й започаткували нову лінію в публічному виконавстві, демонструючи 
належний рівень виконання та професійної майстерності.

Музична ситуація, що склалася на Буковині в другій половині ХІХ ст., 
засвідчила появу нових тенденцій і реальних змін у культурному житті краю. 
Формування музичної освіти цього регіону було пов’язане з діяльністю 
іноземних співацьких товариств, при яких існували музичні школи. Так, 
одне з перших товариств, що дістало назву «Gesangverein» («Співацьке 
товариство»), очолив учитель музики, чех із походження Ф. Калоусек. 
Незабаром його змінило «Der Ferein zur Förderung der Tonkunst in der Bu-
kowina» (1863, Товариство сприяння музичному мистецтву на Буковині) на 
чолі з Ф. Тауром. У музичній школі при ньому діяли симфонічний оркестр, 
жіночий (двадцять осіб) і чоловічий (сорок осіб) хори. Викладачем гри на 
скрипці, фортепіано, співу та гармонії тут був талановитий чеський музикант 
А.-В. Гржималі — відомий музикознавець, композитор і диригент. У нього 
й С. Воробкевича здобув музичну освіту Є. Мандичевський, який згодом 
працював у Відні й став другом Й. Брамса. Учнем С. Воробкевича був і 
Ч. Порумбеску (1877) — згодом класик румунської музики.

Сам С. Воробкевич навчався у Відні у професора консерваторії Ф. Крен-
на. Тут він одержав звання вчителя генералбаса й контрапункту та повер-
нувся до Чернівців, де викладав спів у Духовній семінарії. Він залишив 
значну музично-теоретичну спадщину, у тому числі навчальні посібники й 
шкільні співаники. С. Воробкевич був автором першого українського під-
ручника (у чотирьох випусках) з теорії музики й співу та співаника для 
молоді. Перший випуск — «Сборник пісней для школ народних, низших, 
гимназийних и реальних» — був виданий у 1870 році. Кожний збірник мав 
теоретичну частину, яка містила вправи для сольфеджування й висвітлю-
вала питання з елементарної теорії музики. Про те, що підручники С. Во-
робкевича мали попит серед населення, свідчить неодноразове їх переви-
дання (1889, 1910). У 90-х роках XIX ст. вийшло три випуски «Співаника 
для шкіл народних». Видані українською і румунською мовами, вони ста-
ли популярними й доступними для вжитку. До першого випуску ввійшло 
20 одноголосих пісень, до другого — 40 (він містив невеликий додаток із 
теорії музики), до третього — 14 пісень для одного голосу, 48 — для двох 
голосів, 4 — для трьох (теж мав додаток, що містив систематизований ви-
клад знань із теорії музики).

88 Кашкадамова Н. Українська фортепіанна музика в репертуарі піаністів Галичи-
ни (60-і роки XIX ст. — 1939 р.) // ЗНТШ. — 1996. — Т. ССХХХІІ. — С. 126, 127.
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Вагомим внеском С. Воробкевича в музично-освітню галузь того часу 
стала також праця над створенням музично-теоретичних підручників. Він 
є автором посібника «Kurce allgemeine Musiklehre für Schule und Hause» 
(1871, 21876). Значним досягненням С. Воробкевича є підручник «Музична 
гармонія», написаний 1866 року (вийшов друком у 1869 році румунською 
мовою). Зміст праці охоплює інформацію про народні лади, відхилення, 
модуляції, структури й альтерації акордів, особливості мелодичної та 
гармонічної фігурацій, а також містить матеріал, пов’язаний із композицією, 
поліфонією, основами музичних форм і жанрів (ілюстраціями до розділів 
слугують власні гармонізації С. Воробкевича). Підручник подає також 
авторські формулювання щодо змісту музичних творів та їхніх художньо-
естетичних особливостей89.

1869 pоку в Чернівцях на зразок галицьких культурно-освітніх товариств 
було засновано товариство «Руська бесіда», яке одним зі своїх головних 
завдань вважало розвиток хорового співу й популяризацію української 
народної пісні. Широку музично-освітню діяльність провадило й очолюване 
С. Воробкевичем Руське літературно-драматичне товариство (1884).

Музичну освіту на Закарпатті пов’язують з іменем К. Матезонського, 
який прибув сюди з Перемишля й заснував при Ужгородському греко-
католицькому катедральному соборі перший хоровий колектив «Гармонія», 
заклавши основи музичної освіти краю. Його учнями були М. Лихварчик, 
А. Медвецій, І. Сільвай, Е. Талапкович, І. Бокшай та ін. У середині 40-х років 
ХІХ ст. в Ужгороді функціонувало Музичне товариство, при якому 1865 року 
було відкрито музичну школу. Першими її учнями стали тридцять п’ять 
семінаристів Ужгородської духовної семінарії. Тут навчали гри на скрипці, 
віолончелі, альті, гітарі, фортепіано, викладали теорію музики90.

Наприкінці XIX ст. прогресивні музиканти й культурні діячі Галичини, 
Буковини, відчуваючи потребу в налагодженій системі музичної освіти, 
порушували питання про її реорганізацію. Показовим був виступ у пресі 
В. Матюка зі статтею «В справі нотного хорового співу у нас по селах і міс-
тах» із докладним аналізом тогочасної ситуації. Композитор покладав ве-
ликі надії на діяльність численних філій «Бояна», при яких, на його думку, 
необхідно було запроваджувати елементарні школи музичного співу. Однак 
несприятливі соціальні умови, труднощі, зумовлені хиткою матеріальною 
базою цих товариств, стали на перешкоді здійсненню планів щодо система-
тизації навчання музики. Як і раніше, центральною ланкою діяльності таких 
музичних об’єднань було хорове виконавство. Насамперед розв’язувалися 
проблеми, пов’язані з репертуаром, широкою популяризацією національ-
ного мистецтва, подальшою професіоналізацією виконавської майстерності 
хорових колективів.

У 1895 році «Львівський Боян» заснував школу сольного співу, яку 
очолив Д. Богданський, а в 1897 році — «Музичний кружок» із класами 

89 Докладніше див.: Процик С. Підручник гармонії С. Воробкевича // Музика. — 
1977. — № 1. — С. 28, 29.

90 Росул Т. Розвиток музичної освіти // Професіональна музична культура Закар-
паття: етапи розвитку. — Ужгород, 2005. — Вип. 1.
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інструментальної гри. У такий спосіб поступово закладалися підвалини ор-
ганізації при львівському Союзі співацьких і музичних товариств (1903) Ви-
щого музичного інституту ім. М. В. Лисенка.

Отже, музично-освітнє виховання в першій половині XIX ст. розвивало-
ся поряд зі становленням системи навчальних закладів і було її невід’ємною 
складовою, починаючи від народних училищ, установ чоловічого й жіночого 
зразка, численних приватних пансіонів, і закінчуючи університетами. Педа-
гогічну діяльність у них провадили фахові вітчизняні та іноземні музиканти. 
І хоча найбільший попит мали класи гри на фортепіано й скрипці, а також 
співу — сольного й хорового, проте вже нерідко педагоги забезпечували під-
готовку оркестрових музикантів, що віддзеркалювало цікаве й різноманіт-
не музичне життя тогочасних навчальних закладів та загальну мистецько-
культурну ситуацію в містах України. 

Особливістю становлення й розвитку музичної освіти на західноукраїн-
ських теренах була її залежність насамперед від стану хорової музики та її 
популяризації. Навколо останньої концентрувалася художня творчість бага-
тьох митців, формувалася розгалужена мережа виконавських колективів, ви-
никали музичні школи, культурно-освітні товариства.

У Наддніпрянській Україні музична освіта мала багатопрофільний 
характер, що зумовлювалося різнобічним і насиченим музично-концертним 
життям, зокрема діяльністю відділень РМТ. Разом з інтенсифікацією 
музично-культурного життя міцніли кадри вітчизняних музичних педагогів. 
Використовуючи здобутки західноєвропейської педагогіки, спираючись на 
традиції існуючої з XVII—XVIII ст. мережі вітчизняних музично-освітніх 
закладів, музиканти щораз більше усвідомлювали необхідність формування 
національної педагогічної концепції, що мала відповідати новому історичному 
етапу розвитку української музичної культури.
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МУЗИЧНА ФОЛЬКЛОРИСТИКА

Від початку ХІХ ст. зростала зацікавленість народною піснею та народни-
ми танцями. Український вельможа Д. Трощинський мав у с. Кибинці власний 
оркестр, хор та театр, п’єси для якого нерідко писав В. Гоголь — батько відомо-
го письменника. У Батурині в маєтку графа А. Розумовського кріпацька капе-
ла виконувала з-поміж іншого й народні пісні. Така сама традиція існувала і в 
с. Обухівка на Полтавщині в маєтку В. Капніста, який писав твори на українську 
тематику. Дедалі ширшого визнання набували п’єси І. Котляревського «Натал-
ка Полтавка» й «Москаль-чарівник», де широко використано мелодії старосвіт-
ського українського романсу. У поміщицьких садибах поряд із контрдансами 
й менуетами танцювали «Метелицю», «Горлицю», «Голубець», «Козачок».

Проте записування народних мелодій у той час ще мало випадковий 
характер, незважаючи на те, що інтерес до них був надзвичайно великий. 
У «Тео рії музики», яку надрукував доктор філософії Харківського універси-
тету Ґ. Гесс де Кальве1, уміщено декілька зразків пісень різних народів, поміж 
яких і українські. Через відсутність нотних знаків було подано лише кілька 
мелодій за допомогою літерних або цифрових позначень.

В альманаху «Pielgrzym Lwowski» за 1822 рік, що виходив німецькою 
та польською мовами, уміщено нарис про українські й польські пісні, 
а в додатку — краков’як, мазурку та дві пісні з нотами: «Ой не ходи, Грицю», 
«Козак коня напував». У тому самому альманаху за 1823 рік було надруковано 
статтю Д. Зубрицького «Про співи простого народу»2.

1827 року в першому томі «Pątnika narodowego» з’явилася стаття без 
підпису «O pieśniach ludu polskiego i ruskiego». На обкладинці видання 
зазначено, що ноти до нього «уложив на фортеп’яно і до співання» визначний 
польський скрипаль і композитор К. Ліпінський. Особливу увагу анонімний 
автор статті (не виключено, що ним міг бути сам К. Ліпінський) звертав на 
точність запису мелодії, рекомендуючи бути обережним під час передачі 
мелізматики, яка, якщо неправильно занотована, то може до невпізнання 
змінити характер наспіву. К. Ліпінський упорядкував також мелодії до збірки 
Т. Падурри «Ukrainka z nutoju» (Варшава, 1844).

1 Гесс де Кальве Г. Теория музыки. — Х., 1818. — Ч. 2.
2 Статтю передрукував російською мовою журнал «Вестник Европы» (1827. — 

Ч. 154. — № 11).
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Початок ХІХ ст. ознаменувався формуванням серйозного й тривалого 
інтересу польської інтелігенції до різних аспектів української історії та 
культури. Це пояснюється посиленням антиросійських настроїв на приєдна-
них наприкінці ХVІІІ ст. до Російської імперії польських і українських землях 
та підготовкою першого антиросійського повстання 1830—1831 років.

Донині належно не оцінено в історії української музичної фольклористики 
внесок польських збирачів, тоді як він (від кінця ХVІІІ до початку ХХ ст.) 
нараховує близько 10 тисяч записаних мелодій та інших численних 
етнографічних матеріалів. Досі не існує достатніх відомостей про польські 
рукописні й розрізнені друковані видання ХVІІ—ХХ ст. Ця сторінка музичної 
етнографії чекає на вивчення спільними зусиллями польських і українських 
етномузикологів та істориків.

1833 року у Львові з’явилася збірка польських і українських пісень із 
нотами, укладена В. Залеським3 (сто шістдесят зразків, поміж них — близько 
половини українських). Музичний запис і обробку для фортепіано здійснив 
К. Ліпінський. Одночасно В. Залеський видав фундаментальну збір-
ку фольклорних текстів (близько п’ятисот пісень, більшість з яких — україн-
ські, з Галичини, набрані латинкою за правилами польської орфографії)4, 
де подано повні тексти до пісенних мелодій, оброблених К. Ліпінським 
для фортепіано та співу. Записи упорядковано за функціями (весільні 
обряди, весняні ігрові), заняттями різних станів (зокрема, мисливські), 
танцювальними жанрами (мазури, краков’яки, коломийки, шумки), за 
виконанням (жіночі й чоловічі), окремо подано бесідні, міські пісні, а 
також алфавітний покажчик. Упорядники започаткували сталий інтерес 
польських музикантів до української народної музики, що посилювався 
протягом ХІХ — на початку ХХ ст.

Текстову збірку В. Залеський спорядив передмовою, в якій висловив думку 
про труднощі мовної транскрипції текстів українських пісень. Таке зауваження 
ретельного записувача висунуло перед аналітиками збірника чималі 
текстологічні проблеми. Укладач торкнувся також питання про подібності 
й відмінності коломийкових і краков’якових форм у способах виконання та 
будові. Зокрема, він зауважив, що краков’як треба співати на «ноті веселій, і 
таких нот є багато, на відміну від коломийки, що це завше співається на одній 
ноті»5. Спостереження В. Залеського цінне тим, що це — одне з ранніх свідчень 
активного побутування речитативного коломийкового стилю виконання, 
більш давнього, ніж танцювальні (у тому числі краков’якові) форми польського 
музичного фольклору, на той час уже значно європеїзованого.

У деяких мелодіях, тексти яких українські (за лексикою, образністю, 
обрядовим призначенням, тематикою), вагоме місце посідають ритми 
мазуркові або їх тридольні варіанти («А ти ж поїхав», № 114), краков’якові 
(«Паробки, козаки», № 53), близькі до полонезу («Станьмо, браття, в коло» 

3 Muzyka do pieśni polskich i ruskich ludu Galicyjskiego zebranych i wydanych przez 
Wacława z Oleska. Do śpiewu i na fortepian ułożył Karol Lipiński. — We Lwowie, 1833.

4 Pieśni polskiе i ruskiе ludu Galicyjskiego. Z muzyką instrumentowaną przez Karola 
Lipińskiego. Zebrał i wуdał Wacław z Oleska. — We Lwowie, 1833.

5  Там само. — С. ХLІ.
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№ 18 ), вальсові форми («Бодай ся когут знудив», № 158). Загалом у виборі 
пісень перевагу було надано танцювальним, жартівливим, коломийкам.

Пісні розділено на чоловічі й жіночі, а в межах цих рубрик їх згруповано за 
суспільною функцією та побутовим призначенням. Такими є розділи: «при різ-
них урочистостях», «на весіллі», «з хрестин», «з поминок», обрядові й святкові 
(гагілки, обжинкові, мисливські, бесідні, корчемні, любовні, опришківські) та ін. 
Близько 75 пісень зі збірки належать до «двірських» — складених торбаністами, 
козаками або шляхтичами, які служили при дворах польських магнатів.

Заслуговує на увагу групування мелодій (і текстів) за танцювально-
музичними формами (В. Залеський, мабуть, не був музикантом, утім, добре 
знався на побутових танцях). Гідні уваги ремарки записувача: «козак», 
«мазур», «краков’як», «полонез» тощо. Прикметно, що ліричні пісні нотовано 
в тих самих (характерних для танцювальних жанрів) двійкових або трійкових 
ритмах і метрах. Поміж мелодій немає розспівних, із нерегулярною ритмікою. 
Це засвідчує у фольклористичних інтересах В. Залеського прагнення 
вдовольнити танцювально-світські смаки освічених польських верств початку 
ХІХ ст. і водночас вказує на формування українофільської течії в польській 
культурі, що найконцентрованіше була втілена в її так званій українській 
школі (Б.-Ю. Залеський, М. Ґрабовський та ін.).

Досить докладно реалізовано в текстовій частині функційний принцип 
класифікації. Новаційним у збірнику В. Залеського є те, що тут уперше 
опубліковано українські обрядові пісні (гаївки, весільні).

Збірник В. Залеського (як і нотовані К. Ліпінським українські зразки) 
містить цінний матеріал для досліджень маргінальної культури (ідеться про 
польсько-українські взаємини). Висловлена в деяких публікаціях думка 
про певну полонізацію українських пісень збірника В. Залеського має 
підстави6. Те саме стосується й аналогічних взаємовпливів українського та 
російського фольклору на Слобожанщині, українського й молдавського 
фольклору в Бессарабії7 тощо. Цей акцент порубіжних контактів є важливою 
дослідницькою ділянкою сучасного музичного слов’янознавства.

Виданий у двох випусках (текстовому й нотному) збірник Залеського — 
Ліпінського за принципами наукового оснащення значно випередив наступні 
публікації музичного фольклору в Російській імперії. У ньому подано відо-
мості про місце запису фольклорних зразків (перша в історії записів укра-
їнських пісень паспортизація). Збірник відіграв помітну роль не тільки в 
популяризації народної музики (обробки К. Ліпінського), але й у розвитку 
методів документування народної музики (паспортизація мелодій), тому з 
повним правом може використовуватися для ареально-типологічних дослі-
джень. «Поява праці В. Залеського була для свого часу сміливим прогресив-
ним явищем у розвитку польського культурного життя. Збірник є також важ-
ливою віхою в історії записів та публікацій українського фольклору, він і досі 
не втратив своєї практичної й пізнавальної цінності»8.

6 Василенко З. І. Фольклористична діяльність М. В. Лисенка. — К., 1972. — С. 14, 15.
7 Мироненко Я. П. Молдавско-украинские связи в музыкальном фольклоре. — 

Кишинев, 1988.
8 Василенко З. І. Фольклористична діяльність М. В. Лисенка. — С. 17, 18.
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До збірника Залеського — Ліпінського неодноразово зверталися компози-
тори, а саме: П. Любович у попурі з галицьких пісень «Ulubione sola ruskie», 
М. Вербицький у співограх «Козак і охотник», «Жовнір-чарівник», «Верхо-
винці», «От тобі і скарб» та ін.

За обсягом опублікованого матеріалу, якістю записів мелодій (що за-
свідчує професіоналізм К. Ліпінського), класифікацією матеріалів (руб-
рикація за тематикою та функціями), наявністю в текстовій частині передмови, 
алфавітного покажчика це видання є цінною пам’яткою польської та українсь -
кої фольклористики. Таким чином, науковий рівень збірника набагато 
випередив аналогічні українські видання ХІХ ст. (аж до початку діяльності 
Наукового товариства ім. Шевченка у Львові). У російській музичній 
фольклористиці цей науковий рівень було досягнуто лише у ХХ ст.

1834 року вийшла перша збірка виключно українських мелодій (двадцять 
п’ять зразків), яку впорядкував М. Максимович9. Мелодії, вірогідно, 
записав О. Аляб’єв зі співу М. Максимовича або їхніх спільних знайомих, 
він же обробив мелодії із супроводом фортепіано. Сім пісень перед тим 
було опубліковано в різних виданнях. Критичний огляд збірки здійснив 
К. Квітка10. На відміну від пізніших перевидань ранніх збірників В. Бєляєвим, 
Б. Вольманом, Б. Штейнпресом, які зосереджувалися на культурологічному 
й музикознавчому аспектах публікацій (насамперед на аналізі гармонізацій, 
технічних зауваженнях щодо нотації мелодики, тактування, ритміки), 
К. Квітка оглянув записи з погляду історичного етномузикознавства.

Праця К. Квітки до сьогодні є неперевершеним прикладом історико-
критичної оцінки фольклористичної спадщини. Аналіз збірки Максимовича — 
Аляб’єва спирається на безкомпромісні наукові судження: «Історична 
галерея діячів [минулого. — А. І.] представляла надто ріжні їх фізіономії, 
надто ріжну міру та ріжний характер підготування. У всякому разі не тільки 
не можна збірці Максимовича — Аляб’єва відвести, як це робив Г. Тимофєєв, 
почесного місця в історії музичної етнографії, але треба признати, що це ще 
не була етнографічна праця, що матеріял, в ній поданий, не є етнографічний 
матеріял, а музика і поезія, з приводу якої читачеві “предоставляється самому 
думати, що завгодно”, і про народність кожної пісні цеї збірки треба судити на 
підставі даних, які можна здобути поза цією збіркою, а не в ній самій»11.

З-поміж недоліків видання К. Квітка насамперед назвав відсутність 
паспортизації (і не лише в цій, але і в інших збірках М. Максимовича), 
дилетантизм у спробах характеристики записів12. На тлі скромної оцінки 
змісту видання К. Квітка водночас високо оцінив мелодію веснянки «Ой зоре, 
зоренько, зоря», що «служить за окрасу збірника, але належить в ньому до 
винятків»13. Загалом добір мелодій учений оцінив як невдалий, адже він не дає 
справжнього уявлення про характеристичні прикмети української народної 
музики. Ці зауваження К. Квітки стосувалися й інших збірок рукописних 

9 Голоса украинских песен, изданные Михаилом Максимовичем. — М., 1834.
10 Квітка К. Максимович і Аляб’єв в історії збирання українських мелодій // Пер-

вісне громадянство. — 1928. — Вип. 1.
11 Там само. — С. 126, 127.
12 Там само. — С. 127.
13 Там само. — С. 128.
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і друкованих публікацій — В. Трутовського, І. Прача, І. Герстенберга та 
Ф. Дітмара: «Найдавніше опубліковані українські мелодії належать переважно 
до стилю, який не є оригінальний, ані найпитоміший, ані найпоширеніший на 
Україні»14. Негативно К. Квітка оцінив і принцип видання народних мелодій із 
фортепіанним супроводом: «З погляду інтересів власне наукового досліду навіть 
геніально написаний акомпанімент є завжди діло шкідливе». Це робить видання 
дорожчим, заважає переглядові і, що найгірше, — «спокушає [композитора. — 
А. І.] в самому нотному рядку, де виображена сама вокальна мелодія, робити 
додатки або зміни; що-найменше приписуються знаки динамічного нюансування 
і инші знаки виконання, і це роблять навіть ті музичні діячі, що являються й 
дослідниками-фольклористами і самі гармонізують власні записи»15. Сказане 
поширюється й на більшість пізніших нотних збірок.

1840 року М. Маркевич видав шістдесят шість «Народных украин-
ских напевов, положенных для фортепиано...»16. Згодом вийшло кілька 
збірників із подібними ознаками рівня підготовки: випадковість добору, брак 
принципів систематизації, перевага танцювальних і популярних ліричних 
пісень, аранжування, відсутність паспортизації, орієнтація на салонні смаки. 
Такі видання задовольняли попит, що формувався під впливом посилення в 
ХІХ ст. патріотичних і національно-романтичних настроїв серед української 
інтелігенції та дворянства.

Збірник М. Маркевича вийшов у світ пізніше, ніж збірка Максимовича — 
Аляб’єва, проте поступався їй як щодо добору пісень і передачі живого 
звучання наспівів, так і щодо супроводу до них. У збірці Максимовича — 
Аляб’єва вже подано дві родинно-обрядові пісні [«За густими лозоньками», 
«Да летять галочки» (весільні)], календарно-обрядова [«Ой зоре, зоренько» 
(веснянка)] та соціально-побутова [«Да іде чумак» (чумацька)].

У тематиці видання намітився вихід з обмеженого кола любовних сто-
сунків між хлопцем і дівчиною, чим було наповнено збірки другої половини 
XVIII — початку XIX ст., однак у збірнику М. Маркевича традиція жанрового 
обмеження лишилася непорушною. Наприклад, у першому випуску подано такі 
пісні: «Ой ти, дівчино, горда та пишна», «Ой і зрада, карі очі», «Зашуміли густі 
лози», «А в Ковалихи собаки лихі», «Ой чия ти, серденько, чия ти», «А вже ж 
чумак дочумакувався», «Місяць над водою, дівка на юлонці», «То не яблучко, 
то не виннеє», «Ой чий же то звір», «Не ходи, Грицю, на вечорниці», «Одна гора 
високая, а другая низька», «Ой воли мої да половії», «Ой хто в лісі, озовися», 
«І вчора горох, і сьогодні горох», «Дівчино чорнява, здорова була», «Ой под 
вишенькою, под черешенькою», «Танцювала піндюриха з піндюрком», «Як 
поїхав мій миленький до млина», «Ох мені тяжко, що піп з бородою», «Іван да 
Мар’я», «Ой у полі криниченька», «А в сусіда хата біла». Отже, за винятком 
однієї чумацької та однієї балади, зміст збірника послідовно витримано 
в традиціях відтворення передусім родинних і любовних перипетій.

14 Квітка К. Максимович і Аляб’єв в історії збирання українських мелодій. — 
С. 141.

15 Там само. — С. 143.
16 Народные украинские напевы, положенные для фортепиано Николаем Мар-

кевичем. — М., 1840.
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1857 року коштом Г. Ґалаґана 
було видано «Южно-руські пісні з го-
лосами»17 (упорядкування й запис, як 
дослідив К. Квітка, належать М. Мар-
кевичу). Того самого року в другому 
томі «Записок о Южной Руси» було 
вміщено двадцять п’ять «Малороссий-
ских народных песен, положенных на 
ноты для пения и фортепиано Анд-
реем Маркевичем»18 (існує також 
окреме видання). У наступній збірці 
А. Маркевича «Українські пісні з го-
лосами, десяток перший», виданої 
Д. Каменецьким (СПб., 1861), мелодії 
вперше подано без акомпанементу, а 
темпи позначено українською мовою. 

Першою збіркою українських на-
родних мелодій, де засвідчено риси 
науково-пізнавальної методики, що 
привернула увагу широких кіл укра-
їнської інтелігенції ХІХ ст., було ви-
дання польського композитора й пе-
дагога А. Коціпінського «Пісні, думки 
і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії» (К., 1861, 1862), 
яке за багатьма особливостями є унікальним. Об’єднавчим етнічним епітетом 
у дещо строкатій назві стало поняття «руський народ», яке для представників 
польської культури було синонімом до «український народ». У збірці представ-
лено сто мелодій із західних і східних земель. Отже, це було перше видання з 
такою широкою географією. А. Коціпінський видав два випуски: 1861 року — 
голоси й тексти пісень, 1862 року — ті самі пісні в обробці для фортепіано. Це 
ще одна своєрідність видання, яку частково повторив О. Рубець.

Частину пісень записано самим упорядником, решту — запозичено з по пе-
ред ніх видань (М. Маркевича, Й. Витвицького, І. Шпека, В. Залеського та ін.). 
У багатьох наспівах простежуються польські впливи, зокрема, рясне вживан-
ня пунктирних і обернено-пунктирних ритмів. Смаки упорядника позначи-
лися й на переважному інтересі до європеїзованої танцювальної та близької 
до неї ритміки. Нотацію мелодій записувач здійснив шляхом укладання їх у 
дво- та тридольний метри. Тому сегментація й нерегулярна ритміка співу від-
повідала цим регулярно-метричним принципам.

Видання містить коментарі, паспорти записів з іменами виконавців, зазна-
чено (хоча й не досить докладно) пункти побутування пісень: «з-під Овруча, 
голос співала В. Красіцька»; «з-під Махнівки, голос співала В. Язьвіньська»; 
«з-під Цілківець над Смотричем, голос співав п. Монастирський» та ін. Низ-
ку пісень подано в мелодичних і текстових варіантах із вказівкою на тодішні 

17 Южно-руські пісні з голосами. — К., 1857.
18 Записки о Южной Руси / Издат. П. Кулиш. — СПб., 1857. — Т. ІІ.

А. Коціпінський
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друковані джерела. У разі запозичень зазначено: «голос зі збірника Вацлава 
з Олеська»; «із рукопису Й. Вітвицького» та ін. Це стало помітним кроком у 
поглибленні наукового підходу до паспортизації записів.

Існує ще одна показова риса, що жодного разу не повторювалася в наступ-
них збірках: тексти надруковано двома абетками — кирилицею та латиницею. 
З цього погляду видання містить цінну для порівняльного аналізу інформа-
цію щодо подвійної транскрипції вимови українських фонем.

У 1861—1862 роках А. Єдлічка, чех із походження, видав у двох частинах 
«Собрание малороссийских народных песен» (сто українських зразків із ме-
лодіями). «Значна частина народних пісень, що увійшли до збірника А. Єдліч-
ки, зібрані з великим смаком і часто кращі, ніж вміщені у багатьох наступних 
виданнях (наприклад, у збірці С. Карпенка). Багато з них побутують і в наші 
дні. До таких зразків слід віднести “Добрий вечір, дівчино”, “Та туман яром 
котиться”, “Чом, чом не прийшов”, “В кінці греблі шумлять верби”, “Дівчи-
но кохана”, “Ой під вишнею”, “Та внадився журавель”, “Од Києва до Лубен” 
та ін.»19. Специфіка у виборі пісень, з-поміж яких — численні народні романси, 
пояснюється орієнтацією на смаки освічених верств українського суспільства. 
Нотації А. Єдлічки засвідчують пошуки спроб відтворення ритмічних і ладо-
вих особливостей народної музики. Однак відсутність паспортизації є вадою, 
типовою для методики упорядкування збірників тодішніми фольклористами-
музикантами російської салонно-композиторської орієнтації.

На початку другої половини ХІХ ст. вийшли друком також інші збірки, 
спільною ознакою яких було подальше опрацювання культурологічного ас-
пекту у фольклористиці. М. Закревський видав «Избранные малороссийские 
и галицкие песни и думы» з додатком, що містить двадцять п’ять мелодій20. 
Хоча в нотах багато помилок, а наспіви часто без підтекстовок, однак важли-
во те, що упорядник, навіть не маючи необхідних музичних знань, усвідом-
лював важливість публікації не тільки текстів, але й мелодій. Збірка має ряд 
дослідницьких статей, коментарі про зміст і побутування пісень.

Збірка С. Карпенка «Васильківський соловей»21 містить українські, ро-
сійські, польські, болгарські, молдавські пісні «с присовокуплением малорос-
сийских и еврейских танцев». Вона викликає інтерес із погляду тогочасного 
репертуару популярного співака-баса, який одним із перших почав будувати 
свої виступи на фольклорних зразках. Репертуар збірки пояснює дуже віль-
не поводження з мелодіями: співак-упорядник подав народні пісні у власній 
сценічній інтерпретації, змінив окремі мелодичні звороти, увів ефектні ви-
конавські «колоратурні» вокалізації. Водночас поява цієї збірки є важливим 
свідченням, що від середини ХІХ ст. вже склалася відповідна слухацька ауди-
торія — фольклорна музика вийшла за межі салонного аматорства й почала 
завойовувати професійну сцену. 

19 Василенко З. І. Фольклористична діяльність М. В. Лисенка. — С. 40.
20 Див.: Закревский Н. Старосветский бандуриста. — М., 1860.
21 Васильковский соловей Киевской Украины. Славяно-русский альбом для од-

ного голоса с аккомпанементом фортепиано, составленный из 115 малороссийских 
и некоторых русских, польских, червонорусских, болгарских и молдавских песен, 
дум и романсов, с присовокуплением малороссийских и еврейских танцев Степаном 
Карпенко, малороссийским певцом и актером. — СПб., 1864.
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1866 року в Лейпцигу вийшла збірка «Двісті українських пісень. Співи і 
слова зібрав Марко Вовчок, у ноти завів Едуард Мертке»22. Однак видано було 
тільки перший зошит, що містить двадцять п’ять пісень, решту втрачено. Мож -
на стверджувати, що Е. Мертке кваліфіковано позначив характерні особли -
вості співу української письменниці — «нефольклорні» форшлаґи на широких 
стрибках, змінність інтонування VII щабля. Чи не вперше для підкреслення 
не регулярності ритміки в деяких мелодіях Е. Мертке ввів додаткові по значки 
змінного метру. Безсумнівно, що така новація завдячує наполегливості 
письменниці-співачки, людини сильної і незалежної, слух якої не пого-
джувався при програванні записаного на фортепіано з прагненням нотатора 
вживати тільки однотипні метри. Це видання започаткувало практику 
видавати фольклор «у записах» та «зі співу» відомих діячів культури, 
поширену в XX ст. З погляду музичної етнографії такі видання не належать 
до вартісних, але їх загальнокультурне значення, безперечно, високе23.

З-поміж інших видань вирізняється збірка «Українські народні пісні, 
видані коштом О. С. Балліної» (СПб., 1863). Ці пісні записав учений-лінгвіст 
О. Потебня в Харкові й Ромнах, їх було видано без інструментального 
супроводу. У підтекстовках збережено протезування через «й» (надставки 
півголосної й або приголосних г, в тощо перед голосними), ужито змінні розміри. 
У збірці переважають пісні селянського походження (побутові, про жіночу 
долю, козацькі). Помітний пошук наукового підходу до записів (насамперед 
транскрипції) музично-текстового матеріалу.

Видання заслуговує на увагу передусім з огляду на особистість записувача 
й унікальну для того часу чутливість до вимови й музичної форми. Проте 
рівень збірки знижує текстологічна й класифікаційна неопрацьованість, 
численні помилки. Напевно, під час видання О. Потебня не контролював 
записи, чи їх видавали за чернетками. Така практика була відома — за 
сприятливих видавничих умов у ХІХ — на початку ХХ ст. публікували
матеріали аматорів, а також учених, які не мали відповідної освіти або 
часу ретельно проаналізувати й відредагувати записане (відомий приклад 
П. Бажанського24 та ін.). Але ця справа мала й позитивний результат — 
записувачі прагнули зберегти бодай недосконалі записи мелодій, яких, 
особливо в ХІХ ст., було зібрано набагато менше, ніж текстів. Цим можна 
пояснити огріхи збірника О. Балліної, а саме: друкарські й музично-
орфографічні помилки (у ключових знаках, знаках альтерації тощо), 
неузгодженість окремо надрукованого тексту з підтекстовкою.

Збірка Балліної — Потебні засвідчила подальший пошук наукових методів 
транскрипції та графічного відображення особливостей співу й пісенного 
мовлення. Вона належить до публікацій, що передусім демонструють праг-
нення до наукового документування народної музики, хоча внаслідок тогочас-
них видавничих умов ці намагання ще не отримали належного втілення.

22 Двісті українських пісень. Співи і слова зібрав Марко Вовчок, у ноти завів Еду-
ард Мертке. — Лейпциг, 1866.

23 Іваницький А. І. Українська музична фольклористика: Методологія і методи-
ка. — К., 1997. — С. 89.

24 Про це див: Правдюк О. А. Українська музична фольклористика. — К., 1978. — С. 158.
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Від середини ХІХ ст. поступово утверджувалася лінія науково-етнографічного 
опублікування народної музики. Чільне місце у формуванні наукових принципів 
упорядкування й видання в східнослов’янській фольклористиці належить 
збірникові О. Гулака-Артемовського «Народні українські пісні з голосом…»25, який 
засвідчив високий фаховий рівень укладача та його обізнаність із етнографічними 
досягненнями попередників (насамперед В. Залеського, К. Ліпінського, 
А. Коціпінського, М. Маркевича). Незважаючи на невеликий обсяг, збірник та 
вміщені в ньому передмову й бібліографію фольклору можна вважати рубіжним 
явищем в українській музичній фольклористиці. Він підсумував попередній — 
аматорський — етап збирацької роботи й започаткував новий — власне музично-
етнографічний. Це невеличке видання заслуговує значно більшої уваги, ніж йому 
досі надавали. Принципи транскрипції та впорядкування збірника можуть і 
надалі слугувати прикладом для укладачів фольклорних збірок.

Поряд із п’ятдесятьма піснями основної частини в додатку вміщено 
українську пісню «Ой любив та кохав», романс О. Афанасьєва-Чужбинського 
«Скажи мені правду, мій любий козаче» (дует) і три білоруські народні пісні. 
Білоруські пісні є свідченням уваги записувача до фонетичних особливостей 
текстів. Упорядкування зроблено за статево-функційним принципом: «Пісні 
приколискові», «Пісні жіночі» (групи «Пісні дівочі» та «Пісні молодичі»), «Пісні 
чоловічі». Три білоруські пісні виділено в окрему рубрику. Із класифікаційного 
погляду О. Гулак-Артемовський використав функційний підхід В. Залеського.

Мелодії подано без інструментального супроводу. Записувач прагнув точно 
транскрибувати мелодику й лад, ужив для позначення темпів і характеру вико -
нан ня українську термінологію. Використання дослідником альтерацій і хромати з -
мів засвідчує не лише його музичний професіоналізм, але й знання української 
музики. Збирач не мав упереджених поглядів, зокрема, він уник поширених тоді 
суджень про споріднення української музики з античною. Привертають увагу 
точне відчуття народних плагальних ладів, зважливо застосовані пунктирні 
ритми. Показово, що О. Гулак-Артемовський випередив за розумінням стилістики 
народної музики навіть багатьох наступних високоосвічених збирачів і теоретиків 
(наприклад, О. Рубець керувався не так досвідом слухання фольклору, як наперед 
задекларованою у свідомості теорією «діатонізму» української народної музики; 
О. Маслов, як не дивно, мав такі самі погляди).

У кількох випадках подано варіанти поспівок до наступних строф, є вка-
зівки на зміну темпу (також українською мовою), окремі приклади ґлісандо 
уточнено за допомогою нотного петиту. Деякі пункти одноголосої мелодії 
записано подвійними нотами по вертикалі. Це явно не багатоголосся, а 
варіанти. Здається, такий тип їх подачі вперше трапляється саме в О. Гулака-
Артемовського. Загалом оформлення нотного тексту засвідчує музичний 
професіоналізм (крім уже сказаного, це грамотне поводження з позначенням 
вольт, використання ремарок D. C., Fine).

На цьому тлі дивує нотація пісні № 17 «Ой у полі озерце, там плавало 
відерце». Плагальний ля мінор помилково має три дієзи біля ключа (ключові 
знаки було використано як для однойменного мажору), тому весь нотний 

25 Народні українські пісні з голосом (50 пісень і 5 додатків). Зібрані, споряджені 
і видані Олексієм Гулак-Артемовським. — К., 1868.
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текст рясніє бекарами. Така сама недоладність у № 31 (у ре мінорі поставлено 
два бемолі). Однак, зважаючи на високий професіоналізм упорядника, ці 
недоречності можна пояснити видавничими недоглядами та втручанням у 
друк якоїсь сторонньої особи на стадії редагування й набору.

Важлива новаторська риса — застосування позначень нюансів (від pp до ff), 
графічних знаків crescendo й diminuendo, а також коротких скісних рисок над 
рядом високих нот (очевидно, на позначення акцентів). Ужито також короткі 
горизонтальні та вертикальні риски над нотами, але бракує їх тлумачення. 
Вірогідно, горизонтальні — маркато, вертикальні — стакато (оскільки скісні 
риски, зважаючи на їх позиції, використано в ролі акцентів). Однак упадає 
в око певне «передозування» динамічних та артикуляційних позначень. 
Варто зауважити, що така пильна увага до динамічного аспекту співу не 
властива навіть сучасним транскрипторам, які користуються новітньою 
аудіотехнікою. Значної уваги надано фонетиці співу: наприклад, у вимові 
звука «и» засвідчуються варіанти близькості до «ы—э» — як «широке», а 
також «вузьке» (близьке до «і», але твердіше). У тактуванні мелодій О. Гулак-
Артемовський дотримувався використання одноманітної метрики. Уперше 
подано, хоча й фрагментарно, народне багатоголосся («Ой ковалю, ой ковалю 
та й і коваленку», «Ой у лузі тай при берызі»26, «Ой любив та кохав»). Вражає 
ще одна деталь: уперше введено українські терміни на позначення фактури 
(«Один», «Гурт»), чого в інших виданнях не траплялося, і навіть записувачі 
ХХ ст. це не завжди зазначали. Указані (та інші) особливості збірника 
спонукають визнати його унікальну роль у музичній етнографії ХІХ ст.

Видання починається передмовою. У ній порушено проблеми методики   
запису народних пісень, виявлено увагу до мовно-діалектних особливостей 
фольклору на такому рівні, що не поступається записам О. Потебні (збірка, 
видана коштом О. Балліної), засвідчено місце запису (Білоцерківщина й 
Таращанський повіт). Подано докладну бібліографію запи сів україн ського 
фольклору майже за століття — від 1777 року до 1860-х років. Збірник, порівняно 
з попередніми публікаціями, відзначається значно вищим рівнем опрацювання 
та осмислення матеріалу. Видання засвідчує обізнаність збирача з українським 
і загалом слов’янським фольклором, історією європейської етнографії, виявляє 
передові на той час погляди на народну музику. Можна лише пошкодувати, що 
О. Гулак-Артемовський не зміг видати наступних п’ять запланованих збірників 
(ліричні пісні, думи, псальми, колядки та ін.). Матеріали в нього, безперечно, 
були. Невідомо, чи записувач був знайомий зі своїм сучасником О. Сєровим, але 
професіоналізм і ставлення до народної музики в обох мають багато спільного.

Перша теоретична праця про український фольклор «Музыка южно-
русских песен» належить російському композиторові й музичному крити-
кові О. Сєрову (уперше надруковано 1861 року). Ряд загальнотеоретичних 
спостережень розвинуто також у його праці про російську народну музи-
ку27. О. Сєров поставив мету — як доповнення до високої оцінки змісту й по-

26 Збережено правопис оригіналу.
27 Серов А. Н. Музыка южно-русских песен // Основа. — 1861. — № 3—4; Се-

ров А. Н. Русская народная песня как предмет науки // Музыкальный сезон. — 
1870. — № 13.
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етики українських пісень, яку дав М. Гоголь, умістити науковий «музично-
критичний етюд над музикою».

Думки дослідника про спорідненість східнослов’янської народної музики з 
давньогрецькою, про тетрахордову основу ладів, про відсутність альтерацій на 
сьогодні застаріли. Однак численні спостереження зберігають своє значення й 
нині, наприклад, про те, що мажоро-мінор, тоніка, рух мелодії по акордових зву-
ках, октавність звукорядів стали нормою для південноіталійських композитор-
ських шкіл тільки в ХVІІ ст., тоді як музика антична, ранньохристиянська й на-
родна спирається на мелодичні, а не гармонічні закони, і на поєднання невеликих 
за обсягом поспівок. Особливості такої музики О. Сєров убачав у зв’язках її зі 
словом, з декламацією — саме тому мелодика мислилася тільки лінійно.

У 60-х роках ХІХ ст., коли писав О. Сєров, науки про «народну музичну 
творчість» (цей термін у нього в лапках) ще не існувало. Він прозірливо на-
голошував, що така наука мусить створюватись як частина людино знавства 
(«“антропологии” в обширнейшем смысле») і має бути пов’язана з фізіологі-
єю, етнографією, філологією, історією культури (у тому числі — з досліджен-
нями церковної музики). У нарисі про російську пісню О. Сєров проаналі-
зував збірники народної музики, починаючи з видання І. Прача й до збірки 
М. Балакірева (фольклористичну працю останнього оцінював доволі критич-
но). Попри певні неточності, які, швидше, можна пояснити полемічним за-
палом, цей аналіз і за змістом, і за стилем не втрачає й сьогодні пізнавального 
інтересу, пристрасності та наукової переконливості.

Свідченням посиленого інтересу до народної музики в другій поло-
вині ХІХ ст. стали публікації популярних збірників, а також збільшення 
кола аматорів-записувачів (значна кількість таких записів досі міститься 
в архівах)28. Було видано: «50 українських пісень» Л. Малашкіна (К., 1888); 
«Народний пісенник з найкращих українських пісень, які тепер найчастіше 
співаються (по нотах)» В. Александрова (Х., 1887); «14 малорусских песен» 
Г. Ходоровського (записав у 1860-х роках К. Ходоровський)29.

1873 року було створено Південно-Західний відділ РГТ (ліквідовано 
1876 року згідно з Емським указом). Діяльність членів цього Товариства 
була спрямована на економічне, етнографічне, статистичне вивчення на-
селення України, його побуту, звичаїв. Пам’яткою короткотривалої діяль-
ності Товариства залишилася визнана в Європі семитомна праця «Труды 
этнографическо-статисти чес кой экспедиции в Западно-Русский Край…»30. 
У третьому томі було опубліковано записи календарно-обрядових пісень, 
здійснені М. Лисенком, у четвертому томі — весільних. О. Веселовський пи-
сав: «За багатством етнографічних відомостей, за загальною схожістю плану 
я знаю лише дві праці, з якими можна порівняти “Материалы и исследова-

28 Записи І. Тюменєва, П. Демуцького, Т. Рильського, М. Лисенка, С. Руданського 
(з них опубліковано: Народні пісні в записах Степана Руданського / Упоряд., вступна 
стаття і примітки Н. С. Шумади, нотний матеріал упоряд. З. І. Василенко. — К., 1972).

29 Правдюк О. А. Українська музична фольклористика. — К., 1978. — С. 129.
30 Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский 

Край, снаряженной Императорским Русским Географическим обществом. Юго-
Западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. П. Чубинским. — 
К., 1872—1878.
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ния”: “Lud” Кольберґа і незакінчену 
поки що “Biblioteca delle tradicioni 
popolari siciliane” Пітре, розраховану 
на 15 томів»31. 

В останній третині ХІХ ст. про-
фесор Петербурзької консерва торії 
О. Рубець видав кілька збірників на -
родних пісень. Збірник «100 ук ра ин -
ских народных песен» (його вида ва -
ли частинами, повністю було опублі-
ковано 1889 року — дата цензурного 
дозволу) продовжив тра дицію пошу -
ків гармонізації схід но сло в’янської 
народної мелодики. З му зично-етно -
графічного погляду збір ник є кро-
ком назад навіть у по рівнянні з 
видан нями І. Прача — ма теріа ли 
не паспортизовано й не системати-
зовано. Це типово репер туарне ви-
дання. Мелодії подано в супроводі 
фортепіано.

Десятки мелодій було повторено 
в іншому збірникові, якому судилося 
стати етапним в історії професійної музики, — «Двести шестнадцать народных 
украинских напевов...»32. За музично-етнографічними критеріями він про-
довжив лінію попередніх публікацій. Цінним є те, що О. Рубець ряд мелодій 
надрукував у відмінних варіантах («А вже весна» — № 2, 8, 31; «Ой не шуми, 
луже» — № 95—98 і т. д.). Але він не подав варіацій. Мова підтекстовок — літе-
ратурна (очевидно, у редакції самого О. Рубця). Записи паспортизовано, про-
те без конкретизації — вказано тільки повіти (Ніжинський, Стародубський, 
Конотопський тощо, переважна більшість записів — із Чернігівської губернії). 
Мелодії систематизовано за жанрами й тематикою — веснянки, колядки, ве-
сільні, козацькі, чумацькі, вуличні, про кохання, бурлацькі, сімейні. По одному 
зразкові подано дитячу пісню й уривок думи про вдову і синів. Систематизація 
має огріхи. Розділи вуличних, про кохання, сімейних та бурлацьких сформова-
но за незрозумілими принципами: по-суті, це пісні побутові, що виконуються з 
будь-якої нагоди (на вулиці, вдома, у наймах, під час бурлакування тощо). Тому 
аналогічні за змістом і характером зразки трапляються в усіх трьох розділах: 
танцювальні (більшість козачкові), ліричні, гуртові (в одно- та багатоголосих 
варіантах на різну тематику). До вуличних зараховано веснянку № 125 «Ой не 
рости, кропе»; русальну № 61 «Летіла стріла» розміщено серед козацьких; чу-
мацьку № 160 «Ой із-під гори та із-під кручі» — серед бурлацьких і т. ін. У тран-
скрибуванні й тактуванні О. Рубець не перевершив попередників.

31 Цит. за: Азадовский М. К. История русской фольклористики. — М., 1969. — 
Т. II . — С. 240.

32 Двести шестнадцать народных напевов записал и издал А. И. Рубец. — М., 1872.

О. Рубець
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Суттєвий недолік видання — від-
сутність текстів (частково це ком-
пенсується тим, що повністю тексти 
опубліковано у вищезазначеному 
збірникові поряд із мелодіями, що 
повторюються в обох виданнях). Не-
відомо, з яких міркувань О. Рубець 
опублікував свою основну музично-
етнографічну працю без текстів, але 
згодом у такий спосіб музикознавці-
фольклористи нерідко видавали 
народні мелодії в різних європей-
ських країнах, у тому числі в Україні 
(С. Людкевич, Ф. Колесса, К. Квітка). 
Існування такої практики наприкінці 
ХІХ — на початку ХХ ст. пояснюєть-
ся, з одного боку, бажанням видати 
максимум мелодій, а з другого, — ста-
новленням методології нової історич-
ної дисципліни — етномузикології. 
Представники її провідного крила 
ставилися до народних мелодій як 
до історичних документів (що відпо-
відає дійсності), самодостатніх для 
постановки наукових проблем поза 

текстами й обрядовими ситуаціями (в Україні до них належав насамперед 
С. Людкевич, в Угорщині — частково Б. Барток, у Фінляндії — І. Крон та ін.).

Принцип взагалі ігнорувати тексти утвердився в західноєвропейській етно-
музикології, більшість представників якої досліджувала неєвропейські куль-
тури. Але це й зрозуміло: таке ставлення до текстів пояснюється незнанням 
азійських та африканських мов. Ця, по-суті, ненаукова обставина частково 
вплинула й на позиції української музичної етнографії33, оскільки методологіч-
ні принципи науки формувалися насамперед у романо-германських країнах.

За технікою нотації та принципами впорядкування збірник О. Рубця не 
став явищем в історії фольклористики (небездоганним є тактування наспі-
вів). Однак наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. він опинився в центрі уваги 
композиторів (численні пісенні зразки з нього було використано як тематич-
ний матеріал ряду творів) і музикознавців. Зокрема, О. Маслов, який усупе-
реч фактам наголошував на діатонізмі української мелодики, за цією ознакою 
підтримував записи О. Рубця й протиставляв їх нотаціям М. Лисенка. Таке 
протиставлення, як пізніше довів К. Квітка34, було тенденційним і, варто сказа-
ти відверто, його зумовили українофобські погляди дослідника. Науковий рі-
вень транскрипцій М. Лисенка був значно вищий, а його внесок у музичну 

33 Іваницький А. І. Українська музична фольклористика… — С. 139—143.
34 Квітка К. М. Лисенко як збирач народних пісень // Повідомлення Музично-

етнографічного кабінету УАН. — К., 1923. — № 1.

Обкладинка «Збірника 
українських народних пісень» 

О. Рубця (вип. ІІІ)
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фольклористику перевершив досягнення не лише українських, але й росій-
ських збирачів ХІХ ст. Надмірний діатонізм записів О. Рубця пояснюється 
тим, що дослідник свідомо відбирав саме такі — діатонічні — наспіви (не ви-
ключено, що подекуди й «підправляв»).

Беручи до уваги теоретичну орієнтацію О. Рубця, так би мовити, на пито-
мість діатонізму для українського мелосу, варто критично поглянути на деякі 
особливості нотації інтонування народних співаків, що притаманні його запи-
сам. Наприклад, у мелодії № 144 «Головонько моя бідная» VІІ щабель О. Рубець 
подав у мінорі як натуральний. Не виключено, що виконавець міг тут інтонува-
ти низько (не як півтон, а скажімо, на чверть тону нижче, можливо, навіть фаль-
шував), що при бажанні й теоретичній тенденційності можна було витлумачити 
як натуральний VІІ щабель. Напевно, більшість таких «діатонізмів» у О. Рубця 
можна пояснити саме вибірковим ставленням до інтонації. До того ж «стрілоч-
ки» як знаки для корекції інтонації тоді ще не було запроваджено. (Зауважмо, 
що фольклорні дослідження теренів Чернігівщини, здійснені в кінці ХХ ст., не 
підтверджують поширення там рясного діатонізму.)

О. Рубцю також належать п’ять випусків «Сборника украинских народных 
песен для одного голоса с фортепиано», що вийшли протягом 1872—1890 ро-
ків, та збірник «Шестьдесят народных русских и малороссийских песен. 
Переложение на три женских или мужских голоса (без сопровождения) 
А. И. Рубца». У передруки з головного збірника О. Рубця «Двести шестнад-
цать народных украинских напевов» додано тексти.

Висловлені зауваження (їх може бути й більше) продиктовані необхідністю 
критичної оцінки наукової спадщини. Але свого часу збірник О. Рубця «Двести 
шестнадцать народных украинских напевов» став імпульсом, що стимулював 
композиторську творчість та пожвавлював розвиток фольклористичної думки. 
Він є пам’яткою української музичної етнографії, яка особливо прислужилася в 
галузі фольклоризму. Так, П. Чайковський запозичив веснянку «Вийди, вийди, 
Іванку» для теми Першого фортепіанного концерту, а веснянковий тип мело-
дії «Та внадився журавель, журавель» ужив у Другій симфонії. М. Римський-
Корсаков використав низку мелодій різних жанрів в операх «Ніч перед Різд-
вом», «Майська ніч», М. Мусоргський — у «Сорочинському ярмарку».

Фольклористичні інтереси в діяльності М. Лисенка посідали вагоме міс-
це впродовж усього його життя. Ще студентом він почав записувати народні 
мелодії (перші спроби — під час навчання в пансіонаті, а в дитячі роки його 
запрошували на сільські весілля «продавати молоду»). Увага до фольклору 
в період інтенсивних занять композиторською творчістю була продикто-
вана пошуками ознак національного музичного стилю. Але композиція на-
самперед була підпорядкована служінню вищій меті. Точно причини таких 
творчих орієнтацій М. Лисенка визначив С. Людкевич, зазначаючи, що все 
життя для митця були провідними не тільки музичні зацікавлення, а пере-
дусім завдання «загального ідейно-культурного характеру»35. М. Лисенко 
був великим композитором, але найперше — великим громадянином. Тому 
в його життєвій стезі простежується така ціннісна ієрархія: національний 

35 Людкевич С. Микола Віталійович Лисенко як творець української національної 
музики // Літературно-науковий вісник. — 1913. — Кн. 2. — С. 264.
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патріотизм — композиторська творчість — фольклористичні інтереси. Саме 
з урахуванням такого духовного кредо митця-новатора стають зрозумілими 
особливості його записів, публікацій і теоретичних студій народної музики.

Видані М. Лисенком мелодії утворюють два масиви — необроблені та об-
роблені для співу (останній — з фортепіано або для хору). До власне музично-
етнографічних (необроблених) належать записані з ініціативи П. Чубинсько-
го календарно-обрядові пісні (тридцять один наспів, більшість із них згодом 
було вміщено композитором до збірки практично-педагогічного спрямування 
«Молодощі») та весільні (сто тридцять вісім зразків до традиційного обрядо-
дійства з Борисполя Переяславського повіту Полтавської губернії з текстами 
й мелодіями). Цінність цих Лисенкових записів не лише у високому рівні му-
зичних транскрипцій, але й у тому, що вони належать до унікального в євро-
пейській етнографії комплексно-етнографічного польового обстеження [се-
митомні «Труды...» П. Чубинського відзначено золотою медаллю РГТ (1873), 
золотою медаллю другого ступеня Міжнародного географічного конгресу в 
Парижі (1875) та Уваровською премією Петербурзької академії наук (1879)]. 
Тринадцять Лисенкових записів мелодій чумацьких пісень видав І. Рудченко36 
(дев’ять з-поміж них композитор опублікував раніше — у перших двох випус-
ках «Збірки народних пісень...»37). Музично-етнографічні записи й публікації 
М. Лисенка відповідали тогочасному рівню європейської музичної етнографії.

До другого масиву публікацій належать сім випусків «Збірника українських 
пісень» для голосу й фортепіано (1868—1911), дванадцять так званих хорових 
десятків (1885—1903), репертуарний збірник танків і веснянок «Молодощі» 
(1875), українські обрядові пісні в п’яти частинах («Веснянки», два вінки; 
«Купальська справа», «Колядки і щедрівки», «Весілля», опубліковані протя-
гом 1896—1903 років). 1908 року М. Лисенко видав репертуарно-методичний 
посібник, куди ввійшли народні пісні для шкільних хорів, започаткувавши 
освітньо-педагогічний напрям у фольклористиці. Пісні з дидактичною метою 
було розташовано за зростанням складності: від одно- до багатоголосих.

Істотною ознакою матеріалів, уміщених у випусках «Збірника україн-
ських пісень», є те, що їх ритміці притаманна особлива вишуканість, а час-
то — розкішність. Серед записів — мелодії, що зробили б честь будь-якому 
композиторові, якби належали авторському перу: «Ох і не стелися, хрещатий 
барвінку», «Ой гаю мій, гаю», «Ой не пугай, пугаченьку», «Ой зійди, зійди, 
ясен місяцю», «Ой не світи, місяченьку», «Добрий вечір тобі, зелена діброво», 
«Ой кряче, кряче та чорненький ворон» та ін.

Респондентами Лисенка-записувача були переважно освічені особи. 
У середовищі української інтелігенції та дворянства другої половини ХІХ ст. 
шанували переважно пісню одноголосу, з ознаками новітнього мажоро-
мінору. Певна частина цих пісень виникла в ХVІІІ — на початку ХІХ ст. саме 
в цих прошарках.

Наприкінці ХІХ ст. почав поширюватися багатоголосий спів. Одноголосі 
пісні, особливо з розвиненою, широкоамбітусною мелодикою, поступово 

36 Рудченко И. Я. Чумацкие народные песни. — К., 1874.
37 Лисенко М. Збірка народних пісень в хоровому роскладі для учнів молодшого й 

підстаршого віку у школах народніх. — К., 1908.
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виходили з ужитку або були перероблені в діатонічні гуртові варіанти. К. Квітка 
справедливо підкреслював: «Лисенко найбільше зробив для врятування, влас-
не, того мелодичного стилю, розвиток якого можна відносити, ймовірно, до 
ХVІІІ і початку ХІХ віків, який витворився з участю вищих верств і не в най-
відсталіших групах української людности; він зберіг тут шедеври, що оказалися 
недовговічними в самому живому вжитку: розвиток народної музики в напрямі 
цього стилю припинився через зміни культурносоціальної структури»38.

За життя М. Лисенко опублікував у двадцяти п’яти збірниках і тео-
ретичних працях понад сімсот мелодій. Усього він записав більш ніж 
півтори тисячі пісень. 

Перевершуючи своїх сучасників у точності транскрипцій, М. Лисенко вод-
ночас припускався деяких похибок, типових для того часу. Наприклад, суттє-
ві розходження трапляються у віршовій структурі куплетів тексту: не всі вони 
узгоджу ються з підтекстовками (це дивує, коли врахувати практично-співацьке 
призначення випусків «Збірника українських пісень»). Небездоганним є також 
тактування наспівів, особливо в перших збірках. Однак ця вада притаманна 
й наступному поколінню кваліфікованих музикантів-професіоналів (наприклад 
К. Квітці, Ф. Колессі та ін.). Причин цього кілька — як об’єктивні (складні ви-
падки, які й зараз не можна вирішити однозначно; кореспондентські, тобто наді-
слані М. Лисенкові матеріали, що не завжди можна правити «позаочно»), так 
і суб’єктив ні (бажання спростити музичний метр, звичайні недогляди). Однак 
варто зазначити, що М. Лисенко одним із перших почав застосовувати синтак-
сичний принцип тактування (який обґрунтував П. Сокальський), тобто поділ 
мелодії за складочисловою структурою вірша й сегментацією наспіву. В оцін-
ці музично-етнографічної праці М. Лисенка слід прислухатися до судження 
К. Квітки: «Кожне джерело треба розглядати і оцінювати з увагою на час, осеред-
ок і загальний рівень розвою наукових поняттів і поглядів у тім осередку і в тім 
часі, а проти загального рівня музично-етнографічних поняттів у тогочаснім 
українськім осередку Лисенко був велетнем»39.

М. Лисенкові належить кілька дослідницьких праць: «Дума про Хмель-
ницького і Барабаша»40, «Про торбан і музику пісень Відорта»41, «Народні 
музичні інструменти на Україні»42. Погляди М. Лисенка на виконавство 
кобзаря Павла Братиці, на творчість двірських музикантів (скажімо, динас-
тії Відортів), його описи народних інструментів зберігають історичну слуш-
ність. Ці праці, за сучасною термінологією, мають науково-популярний ха-
рактер. Вони написані не теоретиком, а великим митцем і шанувальником 
народної музики.

Ширше значення має інше дослідження М. Лисенка — монографічний 
опис творчості кобзаря Остапа Вересая «Характеристика музичних особли-
востей українських дум і пісень, виконуваних кобзарем О. Вересаєм». Виго-
лошена в Києві 1873 року як реферат на засіданні Південно-Західного від-

38 Квітка К. В. Фольклористична спадщина Миколи Лисенка // Квітка К. В. Ви-
брані статті / Упоряд. та коментарі А. І. Іваницького. — К., 1986. — Ч. IІ. — С. 41.

39 Квітка К. М. Лисенко як збирач народних пісень. — С. 18.
40 Киевская старина. — 1888. — Т. XXII.
41 Там само. — 1892. — Т. XXXVI.
42 Зоря. — 1894. — № 1—10.
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ділу РГТ, ця праця наступного року 
була надрукована43. Це друга, після 
дослідження О. Сєрова, теоретич-
на розвідка, присвячена українській 
народній музиці. М. Лисенко зробив 
опис будови та строю бандури, вказав 
жанровий склад репертуару бандурис-
та (що включає також духовні твори 
лірників), подав і проаналізував запи-
сані ним від О. Вересая твори.

На основі власного фольклорис-
тичного досвіду М. Лисенко пра-
вильно зазначив, що для українських 
мелодій діатонізм є нетиповим, і кри-
тикував О. Рубця за «упереджені ідеї, 
наприклад, про неодмінний діатонізм 
південноруських пісень», а Г. Ларо-
ша за те, що він, по-суті, підтримував 
у записах та обробках народної пісні 
«суб’єктивне й доктринерське сти-
рання її особливостей»44. Тверджен-
ня М. Лисенка про характерність для 
слов’ян грецьких (староцерковних) 
ладів пояснюються станом музичної 

науки середи ни ХІХ ст., яка ще не опрацювала етномузикознавчий дослідниць-
кий апарат і тому шукала зовнішніх аналогів. Праця «Характеристика музич-
них особливостей…» зберігає цінність як перша спроба осмислення музичних 
рис виконавського стилю кобзаря та звід значної частини його репертуару, де 
видатне значення має нотація наспівів українських народних дум і партії бан-
дури. Проте для історії української фольклористики М. Лисенко насамперед є 
визначним етнографом-збирачем і публікатором народних мелодій.

Діяльність М. Лисенка за масштабністю та науковим рівнем стала верши-
ною музичної етнографії другої половини ХІХ ст. Його записи заклали інто-
наційні підвалини української композиторської школи (зауважмо, що він не 
використовував пісень зі збірників інших авторів). Ретельність етнографічного 
підходу до записування, тактування, точність при фіксації ритму й ладу, ува-
га до варіантів, коментування, прагнення зберегти автентичні риси мелодики 
(тоді як для оброблення це не було обов’язковим), зазначення географічного 
походження мелодій — ці риси методології Лисенка-фольклориста засвідчу-
ють європейське розуміння ним музично-етнографічної проблематики.

1888 року вийшла друком монографія П. Сокальського «Руська народна му-
зика», що заклала наукові підвалини для подальшого розвитку фольклористич-

43 Див.: Записки Юго-Западного отдела Русского географического общества. — 
К., 1874. — Т. I.

44 Лисенко М. Характеристика музичних особливостей українських дум і пісень, 
виконуваних кобзарем О. Вересаєм. — К., 1955. — С. 32.

Обкладинка видання «Руська народна 
музика» П. Сокальського
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ної думки у східній слов’янщині45. Значення цього дослідження, над яким автор 
працював двадцять років, є настільки вагомим, що за його появою датують поча-
ток в українсько-російській науці нової дисципліни — етномузикології.

Складається праця з двох частин. У першій П. Сокальський розглянув 
мелодичну, у другій — ритмічну будову наспівів російського та українського 
фольклору. За П. Сокальським, розвиток музики подолав три етапи — най-
давніший, заснований на безпівтоново-квартових звукорядах («епоха квар-
ти»); наступний характеризується заповненням кварто-квінтових звукоря-
дів («епоха квінти»); новітній, пов’язаний із поширенням мажоро-мінору й 
гомофонно-гармонічного мислення («епоха терції», але не за амбітусом, як 
попередні «епохи», а за характерним інтервалом сучасної акордики). «Епосі 
терції» притаманне вживання ввідного тону, темперації, руху по акордових 
звуках. У Західній Європі утвердженню сучасного мажоро-мінору, засвідчу-
вав П. Сокальський, «могущественно содействовал» протестантизм. У ХVІ ст. 
цілком була опанована мажорна гама, мінорна ж «остаточно сформувала-
ся протягом XVII ст.»46. Переважна більшість російських та українських 
мелодій, вважав П. Сокальський, належить до перших двох епох.

Найбільшим досягненням першої частини монографії («Мелодична 
будова») є термінологія та методика аналізу мелодичного складу народної пісні 
(точніше — ладової будови, що в той час розглядалася як складник мелодики; 
поняття «лад» було ще недостатньо опрацьоване, власне, П. Сокальський 
розробляв основи ладових понять і категорій). Особливо докладно висвітлено 
функції устою та напівустою в різних позиціях, квартових і квінтових 
звукорядах та при їх з’єднанні. При послідовності двох квартових звукорядів 
устій перебуває в центрі, напівпустій — на нижньому тоні нижнього тетрахорду 
(тепер поняттям «устій» частіше позначають нижні та фінальні тони).

Друга частина — «Ритмічна будова». У розвитку ритму П. Сокальський 
також убачав три етапи. Перший — епоха складочислового віршування, коли 
опорою є словесний текст. У цей час виникла форма строфи з поділом на 
рядки (вірші) і складочислові групи (піввірші). Друга епоха — метричного 
віршування (як антична метрика, з чергуванням довгих і коротких складів). 
Саме тоді почалася «боротьба» між ритмотворчою роллю слова й новими, 
пропорційно-арифметичними за суттю властивостями музичного дозування 
пісенного часу (так званий принцип парності: чвертка вдвічі довша за вісімку 
тощо). Упродовж третьої епохи музика втратила залежність від слова (вірша), 
виникли октавні звукоряди, гармонія, темперація. Епохи еволюції ритміки 
відповідають у П. Сокальського вищенаведеній схемі мелодичного розвитку 
(епохи «кварти», «квінти», «терції»).

У другій частині П. Сокальський підсумував вивчення попередниками 
народної пісні та обґрунтував правила її нотації і тактування. Він дійшов 
висновку, що народна пісня членується на піввірші (синтаксичні стопи) 
одночасно в тексті й наспіві; будова піввірша вільна, тому мелодія не має 

45 Сокальский П. П. Русская народная музыка, великорусская и малорусская в ее 
строении мелодическом и ритмическом и отличия ее от основ современной гармони-
ческой музыки. — Х., 1888.

46 Цит. за: Іваницький А. І. Українська музична фольклористика… — С. 204—207.
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правильного метра, з тієї самої причини кількість складів тексту у піввіршах 
може бути неоднаковою. Піввірші — це і є справжні народні такти, з яких 
вибудовуються куплети (строфи). Тому укладати мелодію варто не в штучні 
однотипні такти, а у піввірші. Цим П. Сокальський заклав наукові основи 
об’єктивного принципу тактування народних мелодій, що тепер називається 
синтаксичним. Оскільки, як підкреслив П. Сокальський, пісня членується 
на піввірші, то вона органічно не має затактів. Отже, пісенні рядки, за 
П. Сокальським, мали би бути двосегментними. Сучасні дослідження 
засвідчують, що рядок може мати від двох до чотирьох сегментів. Однак це 
лише уточнення методологічно бездоганної теорії поділу пісенного рядка на 
музично-синтаксичні стопи (за пізнішою термінологією Ф. Колесси).

П. Сокальський розглянув український і російський фольклор (мен ше — 
білоруський) сумарно. «Руська» музика в нього є синонімом до «східно-
слов’янської». Унаслідок спільної праісторії слов’янства в давніх обрядових 
піснях спостерігається багато спільного не лише серед східних, але й серед 
західних слов’ян. Методи П. Сокальського мають універсальне значення 
і належать до вищого рівня порівняльного дослідження — він є одним із 
його основоположників. Тому головні висновки праці «Руська народна 
музика» мають загальнотеоретичний характер, хоча й зроблені на матеріалах 
східнослов’янського музичного фольклору.

Однак створити обґрунтовану систему, в якій було б пов’язано мелодику 
з ритмікою, слово з музикою, і з’ясувати стадії їх взаємодії, П. Сокальському 
не вдалося. Це не випадково — і досі не існує формально-до казової теорії 
як мелодики, так і ладу47. На відміну від ефективного застосування основ 
математичної логіки у сфері ритміки й форми (які є проявами впо ряд кування 
музичного часу), опанування мелодикою й ладом по ки що перебуває на 
рівні емпіричного (навіть суб’єктивно-чуттєвого) сприйняття. Це створює 
нездоланні перепони на шляху формалізованого узгодження категорій часу 
(ритм) із параметрами звуковисотності (інтонація).

Науковий інтерес до історичного розвитку вербально-музичного мислен-
ня не втрачає актуальності. Тому спроба П. Сокальського створити універ-
сальну теорію еволюції музики, незважаючи на певні недоліки, заслуговує 
на увагу як перший в європейській етномузикології прорив у розгадування 
таємниць музичного мислення.

У другій половині ХІХ ст. поширилася музично-фольклористична діяльність 
у Західній Україні. Першими збирати й упорядковувати пісенні матеріали з 
наспівами почали аматори. Таких збірників було небагато — «Русский соло вей» 
Н. Нодя, виданий у Відні 1851 pоку, рукописний збірник І. Талапковича48. Однак 
переважна більшість публікацій народних пісень представлена лише  текстовими 
записами (А. Дешка, Г.-А. де Воллана, М. Врабеля, Я. Го ловацького).

Внесок, якому не було рівних у ХІХ ст., зробив у європейську, зокрема 
українську, музичну етнографію польський композитор О. Кольберґ (у ХХ ст.

47 Новий погляд на історичний розвиток музичного мислення запропоновано в 
праці: Іваницький А. І. Основи логіки музичної форми (проблеми походження музи-
ки). — К., 2003.

48 Зберігається в ЛННБ імені Василя Стефаника.
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його перевершив лише Б. Барток). Чільне місце український фольклор посідає 
в перших двох книгах чотиритомного видання «Pokucie» та «Wołyń»49, а також 
у працях «Ruś Karpaсka», «Ruś Czerwona», «Przemyskie», «Chełmskie», що були 
надруковані в сімдесятитомній фольклористичній спадщині О. Кольберґа, яка 
побачила світ у Польщі в другій половині ХХ ст.50 Праця «Wołyń», яку підготува-
ли до видання С. Фішер і Н. Шопський, містить 632 пісні з мелодіями, 
інструментальні награші, 22 казки та опис весілля. У транскрипціях україн-
ських текстів багато неточностей, бракує певної логіки в подачі варіантів.

О. Кольберґ спирався на регіональний принцип записування й дослі-
дження, вивчав територію комплексно. Записи музики супроводжував етно-
графічними спостереженнями, зарисовками, історичними та географічними 
відомостями. При тактуванні мелодій він дотримувався одноманітних тактів, 
що не завжди узгоджувалося із сегментацією та характером наспівів і ритму. 
У записах О. Кольберґа трапляються вади, що можна пояснити поспіхом і 
нестачею часу: у чернетках — похибки варіаційності, неузгодженість підтекс-
товок, графічні неточності. Не випадково при виданні зазначеного сімдеся-
титомника було прийнято правильне рішення — оприлюднити колосальну 
спадщину «найпродуктивнішого» музиканта-етнографа Європи ХІХ ст. 
(близько 15 тисяч записів) фототипічним способом.

Записи О. Кольберґа, окрім пісенних, містять ще й численні зразки ін-
струментальної фольклорної музики. К. Квітка зазначав, що з «інструмен-
тальної музики він [О. Кольберґ. — А. І.] дав таку кількість українських за-
писів, з якими не може зрівнятися ніхто поміж тих, хто записував російські, 
білоруські та українські інструментальні мелодії»51. 

*   *   *
Опора на принципи мажоро-мінорної ладової, а також тактової систем — 

така тенденція проходить червоною ниткою у збирацькій та публікатор-
ській діяльності представників музичної фольклористики протягом першої 
половини XIX ст., аж до появи записів М. Лисенка. Цю тенденцію можна 
простежити й у західноукраїнських виданнях музичного фольклору 1820—
1830-х pоків, зокрема, у Д. Зубрицького в альманасі «Pielgrzym Lwowski»,
у К. Ліпінського в першому томі «Pomnika narodowego» і в його ж записах 
мелодій, уміщених у праці В. Залеського «Pieśni polskie i ruskie ludu Gali-
cyjskiego...», а також у 1850—1860-х pоках у збірниках М. Маркевича «Южно-
руські пісні з голосами», А. Маркевича «Малороссийские народные песни, 
положенные на ноты для пения и фортепиано», M. Закревського, А. Єдлічки, 
С. Карпенка, Марка Вовчка та Е. Мертке.

Кардинальні зрушення в українській фольклористиці, що зумовили її 
вихід на європейський рівень, сталися в останній третині ХІХ ст. Вагомий 
внесок у збирання й видання буковинських пісень зробили Ю. Федькович, 

49 Kolberg O. Pokucie. Obraz etnograficzny. — Krakόw, 1881. — T. 1; 1883. — T. 2; 
1885. — Т. 3; 1889. — Т. 4; Kolberg O. Wołyń. — Krakόw 1907.

50 Kolberg O. Dzieła wszytkie. — Wrocław; Poznań, 1961—1990.
51 Квитка К. Этногеографическое распространение пентатоники в Советском 

Cоюзе // Квитка К. Избранные труды: В 2 т. — М., 1973. — Т. 2. — С. 47, 48.
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С. Воробкевич, І. Омельський; галицький фольклор збирали й публікували  
І. та Ф. Колесси, С. Людкевич, О. Роздольський, П. Бажанський, О. Ни-
жанківський, Д. Січинський. Було створено осередки прихильників знань 
про побут, звичаї, фольклор народу, а саме: «Етнографічно-статистичний 
кружок» (1883), Комітет по збиранню й виданню народнопісенної 
творчості (1894), польське «Towarzystwo ludoznawcze» (1895). Нарешті, 
найвизначніший з-поміж них — Етнографічна комісія Наукового товариства 
імені Шевченка, що почала активну діяльність від середини 90-х pоків 
XІX ст., але загальноєвропейського визнання набула вже у ХХ ст. НТШ 
було потужною установою. Воно мало низку наукових відділень, у тому 
числі природниче, і фактично стало першою українською Академією наук. 
Його діяльність субсидіював австрійський уряд, а також приватні особи. 
При Етнографічній комісії НТШ утворилося кόло збирачів та редакторів 
музичного фольклору. Воно було нечисленним, але його основу складали 
працьовиті, високоосвічені науковці — І. та Ф. Колесси, О. Роздольський, 
С. Людкевич. Діяльну підтримку вони мали від І. Франка, М. Грушевського. 
Музично-етнографічні видання НТШ першої третини ХХ ст. увійшли до 
золотого фонду світової фольклористики.
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МУЗИКОЗНАВСТВО

XIХ століття відкрило новий період у багатовіковому процесі еволюції 
української музикознавчої думки. Тоді було започатковано й дедалі рельєф-
ніше виявлено процес формування інфраструктури вітчизняної музичної 
культури (музична практика, музикознавча освіта, видавнича база україн-
ського музикознавства, кадри музикознавців тощо), на яку безпосередньо 
спирається музикознавство. Якщо на попередніх етапах воно мало пере-
важно дидактичне спрямування, репрезентуючись лише поодинокими спе-
ціальними працями, нерозривно пов’язаними з традицією хорового співу, то 
в ХIХ ст. вперше утвердилось як масштабна й розгалужена складова гума-
нітарного знання, музичної та загалом національної, передусім секулярної, 
культури того часу. Водночас у його межах було закладено підвалини проце-
сів, що розгорнулися й визначили характерність наступного — ХХ — століття 
в історії українського музикознавства. Ідеться насамперед про формування 
передумов науково-дослідного напряму вітчизняних знань про музику, що 
викристалізувався в першій третині ХХ ст. Отже, українське музикознавство 
ХIХ ст. представлене навчально-методичною, критико-публіцистичною га-
лузями, протонауковими (переважно дилетантськими) розвідками, а також 
окремими більш фаховими науковими розробками. У ході становлення віт-
чизняної музикознавчої думки, а також інфраструктури, з якою вона безпо-
середньо пов’язана, у межах зазначеного століття чітко виокремилися два 
кількісно та якісно відмінні етапи, що охопили відповідно першу й другу його 
половини. 

Розвиток із кінця ХVIII ст. світських демократичних форм музично-
театрального й концертного виконавства, що стали невід’ємною частиною 
громадського життя, поступове розширення кола місцевих виконавців-
професіоналів і аматорів, а також музикантів-гастролерів, зумовили висвіт-
лення мистецьких подій у тогочасній періодиці. Безумовно, відомості, що 
стосувалися національної музичної культури, траплялися в періодичних 
виданнях і раніше. Однак систематичності публікації про музичні явища 
на українських теренах почали набувати в першій половині ХIХ ст., коли 
тут активно формувалася періодика. У такий спосіб зароджувалася нова — 
критико-публіцистична — структурна ланка вітчизняної музикознавчої дум-
ки, що впродовж зазначеного періоду зростала кількісно й поступово зміню-
валась якісно.
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Публікації, в яких розглядалися події музичного життя, виходили друком 
у першій половині ХIХ ст. у таких виданнях, як «Харьковский еженедель-
ник» (1812), «Украинский альманах» (Х., 1831), «Киевский телеграф», «Ки-
евские объявления» (1835), «Одесский вестник», «Journal d’Odessa» (1823, 
французькою та російською мовами), «Екатеринославская земская газета», 
«Екатеринославский листок», «Вестник Юга», «Добра порада» (обидва — та-
кож Катеринослав), «Тавричанин», «Южные ведомости» (обидва — Сімферо-
поль), «Крымский вестник» (Севастополь), «Русская Ривьера», «Крымский 
курьер» (обидва — Ялта) та ін. У Наддніпрянській Україні, після наказу 
1838 року про видання «Губернских ведомостей», газети з відповідними на-
звами почали з’являтися у губернських центрах Волині, Поділля, Таврії, а та-
кож у Чернігові, Харкові (крім того, «Прибавление к «Харьковским губерн-
ским ведомостям»»), Полтаві, Катеринославі, Херсоні. У Галичині виходили 
«Шематизм перемиської єпархії», «Галицько-руський вісник» та ін. 

Геополітична ситуація на українських землях, а також несформованість 
інфраструктури української музичної культури, на яку спиралася музико-
знавча думка, зумовлювали працю й навчання багатьох вітчизняних музи-
кантів — авторів публікацій про музичне мистецтво — за межами вказаної 
території. Тому мистецькі події, що відбувалися на українських теренах, ви-
світлювалися не лише в місцевих, але й у російських, польських, чеських, ав-
стрійських, угорських газетах і журналах Це, наприклад, російські видання 
«Северная почта», «Северная пчела» (обидва — Санкт-Петербург), «Москви-
тянин», «Московский телеграф», «Московский городской листок», «Чтения 
в Императорском обществе истории и древностей российских» (усі — Мо-
сква), «Русский вестник», «Славянин», «Журнал Министерства народного 
просвещения»; польські — «Prawda», «Kurjer Lwowski». Основні публікації 
з питань музичної культури, уміщені в цих та інших періодичних виданнях, 
було створено нефахівцями (скажімо, харківським рецензентом Веліховим). 
Тому такі матеріали здебільшого містили анонси, стислу інформацію, почас-
ти з елементами рецензії, про події театрального й концертного життя, а та-
кож відомості про програми концертів, виконавців, інколи — оцінки їхньо-
го мистецтва, позначені суб’єктивно-смаковими рисами. Однак у контексті 
безперервного музично-культурного процесу, що охоплював ХIХ—ХХ ст., 
такі публікації засвідчували, що на початку ХIХ ст. було здійснено перший 
крок на тривалому історичному шляху, який не лише знаменував зародження 
української музичної критики, але й логічно підвів до виникнення фахової 
музичної періодики в Україні вже у ХХ ст. 

Українське музикознавство ХIХ ст., зокрема першої його половини, прони-
зували тенденції, що були невід’ємною складовою ширших процесів, властивих 
вітчизняній музичній і загалом духовній культурі того часу. Остання активно 
стверджувалася тоді як суб’єкт європейського культурного контексту, асимі-
люючи на національному ґрунті фундаментальні ідеї романтизму, характерні 
прикмети європейських культурних здобутків. Українська музико знавча дум-
ка переконливо утвердилась як національно-своєрідна та водночас невід’ємна 
гілка європейського музикознавства згодом — в кінці ХIХ — протягом перших 
десятиліть ХХ ст., однак в основі цього лежали процеси, що рельєфно окресли-
лися впродовж ХIХ ст. Ідеться передусім про зародження професійних засад, 
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а також національної своєрідності 
цієї сфери знання. Зазначені тенден-
ції стали типологічними для різних її 
регіональних гілок, пронизали інфра-
структуру української музичної куль-
тури, на яку найбезпосередніше спи-
ралася ця галузь знання. 

У першій половині ХIХ ст. на 
українських теренах майже не існува-
ло спеціальних музичних навчальних 
закладів, де б викладали музично-
теоретичні й музично-історичні дис-
ципліни. Проте в ході викладання 
різних музичних предметів, напри-
клад, у греко-католицькій Львівській 
духовній семінарії, музичній школі 
при катедральному соборі в Пере-
мишлі, Інституті (школі) музики при 
ГМТ, бурсі Ставропігійського інсти-
туту, Музичній школі Й. Марека1 в 
Західній Україні, а також Київській 
академії, Харківському, Київському 
університетах, школі при Київській 
місцевій капелі, Кременецькому, Рішельєвському (в Одесі) ліцеях, Гімназії ви-
щих наук князя І. Безбородька в Ніжині, їхні вихованці отримували знання з 
музикознавчих дисциплін. Щоправда останні слугували переважно базою для 
оволодіння навичками співу або гри на різних інструментах. Водночас, стаю-
чи центрами освіти й науки, зазначені навчальні заклади відігравали важливу 
роль у поширенні музичного професіоналізму, що було передумовою для фор-
мування фахових знань із теорії та історії музики. 

У першій половині ХIХ ст. на теренах вітчизняної музикознавчої думки 
працювали окремі високоосвічені діячі, інколи професійні музиканти, які 
залишили яскравий слід у різних сферах української духовної культури. Їм 
належали найфаховіші публікації в періодиці й найвагоміші на той час музи-
кознавчі розробки, позначені широкими гуманітарними знаннями, окремими 
рисами науково-дослідницького підходу до висвітлення обраних явищ. Ці 
праці до сьогодні зберігають переважно історичну цінність. Найпомітнішою 
постаттю в царині тогочасної музикознавчої думки був, зосібна, митрополит 
Київський і Галицький (з 1822), член Російської академії наук, керівник роз-
копок, завдяки яким було відкрито фундаменти Десятинної церкви й Зо-
лотих воріт, ініціатор публікацій київських архівів, автор праць із питань 
української та російської історії, духовної та світської культури Є. Болховіті-
нов. Він, зокрема, уперше подав біографічні відомості про М. Березовського, 
Д. Бортнянського, М. Львова, І. Прача, І. Хандошкіна. 

1 Мазепа Л., Мазепа Т. Шлях до музичної академії у Львові: У 2 т. — Л., 2003. — 
Т. 1. — С. 119—125.

Є. Болховітінов
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На традиціях німецької та чеської композиторських і музикознавчих шкіл 
був вихований один із прогресивних представників вітчизняної інтелігенції, 
зосереджених у Харківському університеті в першій половині ХIХ ст., ком-
позитор, піаніст, диригент, музично-громадський діяч, автор матеріалів про 
музичне мистецтво Ґ.-А. Гесс де Кальве2. Його різнобічна творча діяльність, 
зокрема, як музичного критика й публіциста, сприяла пожвавленню музич-
ного життя Харкова, а наукова й педагогічна — утвердженню професійних 
музичних знань. У своїх працях він порушив широке коло питань філософії, 
естетики, теорії, історії музики, інструментознавства, фольклористики тощо. 
Його «Теория музыки, или Рассуждение о сем искусстве, заключающее в себе 
историю, цель, действие музыки, Генерал-бас, правила сочинения (компози-
ции), описание инструментов, разные роды музыки и всё, что относится к ней 
в подробности: Сочинено в России и для русских» (1818, переклад з німецької 
Р. Гонорського, написана в Луганську, видана в друкарні Харківського універ-
ситету) є енциклопедичною за характером працею. У ній відображено риси 
перехідності цього періоду, зокрема становлення ранньофункціонального сти-
лю, пов’язаного з розвитком інструментальних і вокально-інструментальних 
жанрів, відмирання сольмізаційної системи, стверджено думку про існування 
дванадцяти паралельних мажорних і мінорних тональностей, розміщених у 
хроматичній послідовності. На основі розробок чеських і німецьких музикоз-
навців автор запропонував відомості про ряд жанрів і форм (оперу, ораторію, 
кантату, баладу, романс, ноктюрн, дивертисмент, попурі, пастораль, марш, піс-
ню, симфонію, концерт, квартет, квінтет, секстет, сонату, рондо, варіації, фуґу), 
а також про музичне життя Києва, Харкова, Одеси, Казані, Ревеля, Риги, про 
рогові оркестри, які він чув у Миколаєві. 

Уміщені в цій праці спостереження над музичною обдарованістю певних 
груп людей включають елементи музичної психології, а в пізнішій роз-
відці — «Лечение болезней искусством музыки» (опубліковано по смерті 
автора 1862 року) — простежується зв’язок музики й медицини. Наведе-
ні приклади засвідчують, що цей дослідник здійснив в українській думці 
про музику один із перших кроків до її інтеграції з іншими сферами науки, 
що стало типовим явищем значно пізніше — у ХХ ст., особливо в другій 
його половині. Отже, Ґ.-А. Гесс де Кальве був одним із тих високоосвічених 
представників свого часу, які інтуї тив но передбачили окремі важливі засади 
науки й загалом духовної культури ХХ ст. Тому, очевидно, не випадково, 
що він, тонко відчуваючи історично перспективні або панхронічні за своїм 
значенням явища, ідеї, тенденції духовної культури, першим серед авторів 
з українських теренів, які писали про музику, звернувся до творчості 
Й.-С. Баха. Адже, як відомо, вона була наново відкрита романтиками ХIХ ст., 
у мистецтвознавстві її об’єктивно-історичне бачення почало формуватися 
також лише на відстані часу. 

У першій половині ХIХ ст. в українській музикознавчій думці та пов’язаній 
із нею інфраструктурі почався процес становлення їх національно-специфіч-
них рис, тобто історизації. Він уписувався в типологічну, поро дже ну естетикою 
романтизму тенденцію, що розкривалася в зміщенні акценту європейської 

2 У Росії відомий як Ґустав Ґуставович Гесс де Кальве.
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духовної культури того часу з тяжіння до абсолютного, універсального, 
властивого класицизмові, на локальне, національне. На авторів публікацій про 
музичне мистецтво, які пра цювали в раніше згаданих науково-освітніх цент-
рах, не могли не впливати прояви національної характерності в різних сферах 
діяльності останніх (україномовність публікацій, уміщених у виданнях таких 
центрів, звернення до проблем самобутності української історії та культури 
їх викладачів і ке рівників, як, скажімо, у різні роки протягом ХIХ ст. першого 
ректора Київського університету М. Максимовича, вихованців Харківського 
університету І. Срез невського й М. Костомарова та ін.). У Харкові також почав 
виходити популярний часопис «Украинский вестник» (1816—1819), що став 
провідником української культури. На його сторінках було надруковано одні 
з перших україномовних публікацій (зокрема П. Гулака-Артемовського), 
низку статей, покликаних популяризувати знання з української історії, 
етнографії, а також музичної культури. Продовженням цього журналу став 
літературно-мистецький, науковий та громадсько-політичний двотижневик 
«Украинский журнал» (1824—1825).

У цьому контексті не випадково, що, Ґ.-А. Гесс де Кальве, який працював 
у Харківському університеті, поклав в основу деяких своїх музичних творів 
український фольклорний матеріал, відзначав оригінальність вітчизняних 
і російських народних пісень. У праці «Теория музыки…» він звернувся до 
української народної пісні «Ой воли ж мої, та й половії», у примітці подав 
її уточнений варіант, який відрізняється від наведеного в першій частині 
праці, що свідчить про його уважне ставлення до записування фольклорних 
зразків. В «Украинском вестнике» (1817, ч. 6) він також надрукував статтю 
про Г. Сковороду, де спробував осмислити його життєвий і творчий шлях. 
Показовим із погляду історизації тогочасної музикознавчої думки було й 
наведення в «Теории музыки…» матеріалів про стару «руську» нотацію, 
ірмолойний спів, що водночас відображало характерну для представників 
романтизму зацікавленість давніми періодами національних культур, їхніми 
витоками, в яких митці й науковці шукали прояви субстанціального начала 
для цих культур. Такі розвідки виходили за межі нефахових інформацій про 
події культурного життя, прокладаючи шлях до утвердження вітчизняних 
професійних знань про музику в другій половині ХIХ ст. 

До представників української інтелігенції — будителів національної 
свідо мості в Галичині, — що здебільшого були вихідцями із середовища 
греко-католицького духовенства, належали єпископи Мих. Левицький та 
І. Снігурський. Вони започаткували перемишльський культурно-освітній 
осередок, який у 1820—1830-х роках відіграв основоположну роль у формуванні 
музичного професіоналізму в зазначеному регіоні (зокрема, у музичній школі при 
хорі катедрального собору в Перемишлі вивчали теорію музики). Учасниками 
названого осередку були також М. Вербицький, І. Лаврівський, Й. Левицький, 
І.-Х. Сінкевич, різнобічна діяльність яких включала публікацію в періодиці 
матеріалів із питань тогочасної західноукраїнської музичної культури. 

Упродовж 1830—1840-х років центром національного руху став Львів. 
Не випадково тут видавали першу в місті газету українською мовою «Зоря 
Гали цька» (1848—1857), навколо якої згуртувалося коло представників 
літературно-наукового й політичного світу — поет, фольклорист, педагог 
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Я. Головацький, письменник I. Гушалевич, священик, письменник, диригент, 
автор публікацій про музичну культуру Й. Левицький, один із засновників 
газети, композитор-аматор, хорист, автор популярної пісні «Мир вам, браття, 
всім приносим» (на слова І. Гушалевича) Т.-Б. Леонтович. У першому числі 
видання зазначалося, що наддніпрянські й галицькі українці — одна нація: 
«Ми, русини галицькі, належимо до великого руського (українського) наро-
ду, котрий одним говорить язиком»3. Україністичну спрямованість цієї газе-
ти засвідчують також матеріали, присвячені національній музичній культурі, 
зокрема Й. Левицького про Д. Бортнянського. Протягом першої половини 
ХIХ ст. з’явилася також низка публікацій фольк лорних зразків, що створю-
вали передумови для їх поглибленого наукового опрацювання, формування 
музичної фольклористики й загалом музичної україністики як галузей нау-
кового знання. Водночас, будучи однією зі сфер національної гуманітарної 
думки, українське музикознавство вливалося тут у ширшу тенденцію опа-
нування фундаментальних ідей європейського романтизму вітчизняними 
суспільними науками (зокрема фольклористикою, етнографією, історією, іс-
торіософією), які в Україні відіграли виняткову роль у національному куль-
турному відродженні. Таким чином, закладалися підвалини майбутніх щіль-
них контактів музикознавства з цими науками, їх концептуальної єдності.

До перших проявів відображення в музикознавстві процесу входження 
української світської музичної культури в європейський простір як його 
своєрідної та самодостатньої складової належить також визнання її специ-
фічності прогресивними діячами — представниками інших культур. Наприклад, 
у російському виданні «Сын отечества» (1839) В. Даль писав про «Наталку 
Полтавку» І. Котляревського, у часописі «Руський» побачила світ стаття 
В. Одоєвського, де він виокремлював як художнє явище «малоруську музику». 

Отже, у першій половині ХIХ ст. окреслився ряд наскрізних для трива-
лого хронологічного відтинку тенденцій еволюції українського музикознав-
ства, що продовжують розвиватися до нинішнього часу. Було започаткова-
но формування світського музичного професіоналізму в ході викладання 
музики в загальноосвітніх закладах, що зумовило виникнення спеціальних 
музичних навчальних центрів у наступний період, а відтак і професійної му-
зикознавчої традиції в Україні. Поява значної кількості публікацій про події 
музичного життя засвідчила закладення підвалин музичної критики й пуб-
ліцистики, водночас зародження тривалого історичного процесу, що привів 
уже на початку ХХ ст. до створення фахової української музичної періодики. 
Елементи наукового опрацювання матеріалу, притаманні ще працям ХVIII, 
потім окремим розробкам першої половини ХIХ ст., ознаменували етапи ви-
зрівання передумов для розвитку потужного нового — науково-дослідного — 
напряму українського музикознавства. У першій половині ХIХ ст. почалося 
формування української музикознавчої думки як національно-визначеної 
музикознавчої школи на секулярній основі, що в подальшому зазнала різних 
корективів історії, однак загалом розвивається до сьогоднішніх днів. 

У другій половині ХIХ ст. в українській музикознавчій думці, як і в усій 
національній музичній культурі, відбулися кількісні та якісні зміни. Почалось 

3 Зоря Галицька. — 1848. — 15 травня.
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активне формування інфраструктури української музичної культури, яка 
утворювала безпосереднє підґрунтя для музикознавства. На цьому шляху було 
досягнуто значних результатів. У зв’язку з цим відбувся перший етап становлен-
ня професійних засад українського музикознавства, було закладено його міц -
ний фундамент як національно-визначеної гілки відповідної європейської 
науки. Критико-публіцистична галузь розкрилась як наймасштабніша й най-
вагоміша в межах тогочасної української музикознавчої думки. Достатньо ви зрі-
ли всі необхідні передумови для утвердження музикознавчої науки як відносно 
самостійного й багатопрофільного річища вітчизняних знань про музику. 

Історична специфічність еволюції української музикознавчої думки в 
другій половині ХIХ ст. значною мірою окреслювалась у процесі її зв’язків із 
розвиненішими національними музикознавчими традиціями. Рівень розвит-
ку українського музикознавства та інфраструктури, на яку воно безпосеред-
ньо спиралося, був тоді ще недостатнім для творчого засвоєння їхніх надбань. 
Тому вказані контакти характеризувалися в другій половині ХIХ ст. здебіль-
шого прос ти ми за по зи чен ня ми й нас лі ду ван ня м здобутків інонаціональних 
музикознавчих шкіл. Це ві діг ра ло принципову позитивну роль у про фе сі о на-
лі за ції вітчизняного му зи коз навс тва, пе рет во рен ні сло ва про му зи ку в на у ку, 
при лу чен ні цієї сфери знання до європейського музикознавства, загально-
наукового знання, провідних процесів тогочасної духовної куль ту ри. Ре-
зуль та тив ність та ких зв’язків під ви щу ва лася завдяки близь кос ті основних 
тенденцій розвитку музичної культури, зокрема музикознавства Ук ра ї ни, 
Ро сії, Поль щі, Че хії, Угор щи ни, Бол га рії, де з певними хро но ло гіч ни ми роз-
біж нос тя ми від бу ва лося ста нов лен ня на ці о наль них ком по зи торсь ких шкіл, 
музикознавча думка утверджувалась як масштабна й розгалужена царина, 
виокремлювався її на у ко во-дос лід ний розділ. 

Уже в той час виявилося неоднозначне «став лен ня» на ці о наль ної му зи ко -
з нав чої тра ди ції до іно на ці о наль них, що простежується в їх при тя ган ні й вод-
ночас від штов ху ван ні, як це відбувалось і в музичній практиці. Остання була 
пов’язана з нав чан ням на зраз ках ні мець кої, ро сійсь кої му зи ки, водночас у 
ній спостерігалося певне неп рий нят тя за ко но мір нос тей му зич но го мис лен-
ня, при та ман них за хід но єв ро пейсь ко му кла сич но му му зич но му мис тец тву. 
У му зи коз навс тві ста нов лен ня йо го про фе сій них за сад спо ну ка ло не ли ше 
до засвоєння досить вагомих на той час надбань інших національних му зи ко -
з нав чих шкіл. На бу ті в ро сійсь ких, чесь ких, поль ських, авс трійсь ких нав-
чаль них зак ла дах знан ня стали базою для вперше здійсненого описання но-
вого явища європейської музичної культури — української композиторської 
школи й загалом історії української музичної культури. 

В умовах активного культурного взаємообміну і про я ви іс то рич но зу мов-
ле ної обмеженості, і пер ші здо бут ки українського музикознавства спо ну ка ли 
до про ник нен ня еле мен тів ук ра їнсь ко го му зи коз навс тва в ін ші на ці о наль ні 
му зи коз нав чі традиції, як це від бу ва лось і в інших га лу зях на ці о наль ної ху-
до жньої та на у ко вої твор чос ті кін ця ХIХ — по чат ку ХХ ст. Ви їж джа ючи за 
ме жі рідного краю, вітчизняні музикознавці інколи одночасно працювали 
на культурних теренах як Ук ра ї ни, так і Ро сії, а також країн За хід ної Єв-
ро пи. Наприклад, з Ук ра ї ною та Ро сі єю була пов’язана нап ри кін ці ХIХ — 
на по чат ку ХХ ст. ді яль ність О. Ру со ва, Б. Під го рець ко го, В. Со каль сько го, 
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В. Че чот та, Р. Ге ні ки, Б. Яновсь ко го, 
Б. Яворсь ко го та ін. А Є. Ман ди-
чевсь кий, здобувши ос ві ту у Від ні, 
за ли шив ся пра цю ва ти там в Ака де-
мії му зи ки й дра ма тич но го мис тец-
тва, Спі ваць кій ака де мії. За умови 
відсутності сформованих власних 
професійних музикознавчих засад 
твор ча ді яль ність таких фахівців зде-
біль шо го «роз чи ня лася» в контексті 
російського або західноєвропей-
ського музикознавства, проте інколи 
залишалася пов’язаною з на ці о наль-
ною куль ту рою. Зокрема, П. Со-
каль ський пуб лі ку вав у ро сійсь кій 
пе рі о ди ці від гу ки про ук ра їнсь кі 
яви ща те ат раль но го й кон цер тно го 
жит тя. Таким чином, у музикознав-
чій думці межі ХIХ—ХХ ст. почала 
відображатися за галь но куль тур на 
тенден ція, що активно формувала-
ся впродовж ХIХ ст. — роз крит тя 
й виз нан ня ук ра їнс тва як ці ліс но го 

й водночас географічно роз га лу же но го фе но ме ну у сві то вій куль ту рі. 
Описані специфічні риси проявилися в усіх складових українського 

музико знавства та інфраструктури, на яку воно спиралося. Так, для націо-
нальної музичної практики друга половина ХIХ — початок ХХ ст. стали ча-
сом активного опановування низки провідних жанрів європейської музики 
й водночас кристалізації національного музичного стилю як чинника, що 
об’єднував музичну творчість різних регіонів України й визначав її своєрід-
ність у європейському контексті творення національних композиторських 
шкіл. Виявлення цього процесу у творчості М. Лисенка, а також старших і 
молодших сучасників композитора, потребувало його осмислення — опера-
тивного висвітлення в періодиці та поглибленого опрацювання в ґрунтовні-
ших розробках, що сприяло як розвитку музичної критики й публіцистики, 
так і формуванню музикознавчої науки. 

У заснованих у другій половині ХIХ ст. спеціальних музичних навчаль-
них закладах нижчого й середнього рівня почали читати курси музикознав-
чих дисциплін. Наприклад, у школі М. Тут ковсь ко го в Ки є ві поряд з іншими 
предметами викладали гар мо нію, по лі фо нію, ана ліз му зич них форм, іс то рію 
му зи ки. Рівень складності відповідних нав чаль них прог рам наб ли жа вся тут 
до кон сер ва то рського. Більш або менш дос ко на лі, однак лише початкові знан-
ня з те о рії та іс то рії му зи ки здобу ва ли уч ні різ них при ват них шкіл, кур сів, 
класів. У За хід ній Ук ра ї ні діяли, наприклад, музичні школи при товариствах 
«Боян», «Теорбан», «Гармонія», «Лютня», «Ехо», Музичному товаристві 
друзів музики ім. С. Монюшка; було відкрито різні приватні музичні заклади. 
Визначним для того часу осе ред ком по ши рен ня знань про музику ста ла кон-

Б. Підгорецький
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сер ва то рія при ГМТ (з 1853). Важ ли ви ми чин ни ка ми вдос ко на лен ня знань 
із музикознавчих дис цип лін у Га ли чи ні бу ли також при ват ні уро ки (інколи 
у висококваліфікованих теоретиків) і самоосвіта. Нап рик лад, у відомо го в 
той час поль сько го те о ре ти ка й ком по зи то ра М. Ґу не ви ча нав ча лись А. Вах-
ня нин, В. Ма тюк, П. Ба жансь кий. В уч ня Ф. Шо пе на К. Мі ку лі брав уро ки 
гар мо нії та кон тра пун кту Д. Сі чинсь кий. Ста нов лен ня му зи коз нав чої ос ві ти 
на Бу ко ви ні знач ною мі рою було пов’язане з ді яль ніс тю неукраїнських спі-
ваць ких то ва риств, зок ре ма То ва рис тва спри ян ня му зич но му мис тец тву на 
Бу ко ви ні. При ньо му фун кці о ну ва ла му зич на шко ла, де та кож вик ла да ли му-
зич но-те о ре тич ні дисципліни. 

З огляду на відносно невелику кількість осе ред ків му зи коз навства істотне 
значення для фор му ван ня серед му зич ної гро мадсь кос ті дум ки про те, що му-
зи ко знавс тво є не ли ше сло вом про му зи ку, але й сферою професійної діяль-
ності, фахом, водночас га луз зю української на у ки, мала діяльність Наукового 
товариства імені Шевченка (з 1892), що стало в історії національної культури 
своєрідним прототипом Ака де мії на ук. Хоча в ньому на той час іще не іс ну-
ва ло й не могло існувати му зи ко ло гіч ної ко мі сії, од нак у підготовлених його 
Етнографічною комісією збір ни ках на у ко вих праць уже бу ло опубліковано 
ок ре мі роз від ки, що торкалися питань ук ра їнсь кої му зич ної куль ту ри, пе ре-
ду сім тра ди цій ної, а подеколи — і про фе сій ної. По міт ну роль у такому перео-
смисленні музикознавчої думки ві діг ра ва ли та кож на у ко ві цен три, мета яких 
включала зби рання й дос лід ження на ці о наль ної на род ної му зич ної твор-
чості, — крім Ет ног ра фіч ної ко мі сії НТШ у Льво ві, та кож Iс то ри ко-фі ло ло-
гіч не то ва рис тво при Хар ківсь ко му уні вер си те ті, Пів ден но-За хід ний від діл 
РГТ (з-поміж чле нів яко го були відомі ді я чі на ці о наль ної му зич ної куль ту ри, 
зокрема М. Ли сен ко, О. Ру сов, М. Ста риць кий).

Нерозвиненість у другій половині XIX ст. ви щої лан ки му зич ної ос ві ти 
в Ук ра ї ні зу мо ви ла ши ро ке за лу чен ня до викладацького про це су ви хо ван-
ців ро сійсь ких, а та кож за хід но єв ро пейсь ких кон сер ва то рій і уні вер си те тів, 
серед яких були й українці. Музикознавці з Наддніпрянської України зде-
біль шо го здобували спе ці аль ну му зич ну, у тому числі музикознавчу, ос ві ту 
в Пе тер бур зі й Мос кві, за хід но ук ра їнсь кі — у різ них нав чаль них зак ла дах 
Центральної та Західної Єв ро пи, насамперед у Кра ко ві, Пра зі, Від ні. З Пе-
тер бурзь кою кон сер ва то рією у кін ці ХIХ — на початку ХХ ст. були пов’язані 
В. Че чотт, I. Ра чинсь кий, Л. Сак кет ті, Й. Мик ла шевсь кий, М. Тут ковсь кий, 
Є. Риб, А. Каз би рюк, А. Юр’ян, Ф. Якимен ко, В. Ма лі шевсь кий. У Мос ковсь-
кій навчалися Б. Яворсь кий, Р. Ге ні ка, Г. Лю бо мирсь кий. В. Че чотт вод но час 
був уч нем ро сійсь ко го ком по зи то ра й му зи коз нав ця О. Сє ро ва. П. і В. Со-
каль ські нав ча лися в Хар ківсь ко му, В. Пeтр — у Празь ко му, С. Люд ке вич 
(у О. Цем лінсь ко го, Ґ. Ґре де не ра, Ґ. Ад ле ра, Р. Вал ла ше ка), Ф. Ко лес са (в 
А. Брук не ра, Ґ. Ад ле ра), А. Вах ня нин, Є. Ман ди чевсь кий — у Ві денсь ко му 
уні вер си те тах, I. Во роб ке вич — у Ві денсь кій, Б. Під го рець кий — у Вар шавсь-
кій кон сер ва то рі ях. Вони впро вад жу ва ли здо бу ті в іно на ці о наль них нав чаль-
них зак ла дах знан ня в різ ні сфе ри му зи коз нав чої ді яль нос ті в Україні — кри-
ти ко-пуб лі цис тич ну, пе да го гіч ну, му зич но-гро мадсь ку, прос віт ниць ку тощо. 
Так, у Ки ївсь ко му учи ли щі IРМТ упродовж дру гої по ло ви ни XIX ст. по ча-
ли пе да го гіч ну ді яль ність А. Каз би рюк, Є. Риб, М. Тут ковсь кий, В. Че чотт. 
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У Хар ківсь ко му учи ли щі пра цю ва ли 
Р. Ге ні ка, В. Сокальський, А. Юр’ян, у 
му зич ній шко лі при То ва рис тві спри -
ян ня му зич но му мис тец тву на Бу ко-
ви ні — чесь кий ком по зи тор і скри-
паль А.-В. Гржима лі. Ці та ін ші ді я чі 
впер ше ут во рили плеяду вітчизняних 
фахівців, які зап ра цю ва ли у сфері 
українського музикознавства в дру-
гій по ло ви ні ХIХ ст., вони ви хо-
ва ли нас туп ні по ко лін ня фахівців, 
заклавши міцну професійну базу цієї 
галузі знання в Україні. 

Зумовлений потребами музичної 
практики, й ширше — музичної куль -
тури, розвиток критики й публіцис-
тики в другій половині ХIХ ст. сти-
мулював кількісні та якісні змі-
ни у видавничій базі українського 
музико знавства, представленій су-
купністю різнорідних періодичних 
видань. Га зе ти, жур на ли, ча со пи си, 
аль ма на хи гро мадсь ко-по лі тич но го, 
лі те ра тур но-ху до жньо го, ху до жньо-
іс то рич но го, іс то ри ко-лі те ра тур но-

го, за галь но ху дож ньо го та іншого спря му ван ня зарясніли оглядами подій 
мистецького, зокрема музичного, життя. Значно чіткіше, ніж у першій поло-
вині ХIХ ст., окреслилося національне «обличчя» ряду таких видань, їхніх 
мистецьких рубрик, професійні риси останніх. Ці процеси на українських 
землях були невід’ємною складовою від по від но го за галь но єв ро пейсь ко го 
руху. Зокрема, у Росії, Польщі тоді вже існувала низка спеціальних музичних 
видань. 

У Західній Україні, крім «За писок НТШ» (Львів, від 1892), ма те рі а ли 
на у ко во го ха рак те ру про національну му зич ну куль ту ру дру ку ва ли та кож 
жур на ли «Прав да» (1867—1870, 1872—1880, 1888—1898), «Зо ря» [з 1880; 
з-поміж ре дак то рів — В. Левицький (псевдонім — Василь Лукич); ма те рі-
а ли про му зич ну куль ту ру вмі щу ва ли I. Фран ко, Дніп ро ва Чай ка, В. Ма-
тюк, О. Ни жан ківсь кий, I. Во роб ке вич, С. Смаль-Стоць кий, В. Щу рат]. Ви-
ходив у світ до да ток «По у че нія Цер ков ныя» (1853—1854) до га зе ти «Зоря 
Галицька». Нас туп ни ком «Зо рі», де бу ло опубліковано ок ре мі ма те рі а ли з 
пи тань ук ра їнсь кої му зич ної куль ту ри, став мі сяч ник лі те ра ту ри, на у ки та 
гро мадсь ко го жит тя «Лі те ра тур но-на у ко вий віс ник» (1898—1906, 1922—
1932 — у Льво ві, 1907—1914 — у Ки є ві, 1917—1919 — у Львові; зас но ва ний 
за іні ці а ти вою М. Гру шевсь ко го; з-поміж ре дак то рів — I. Фран ко, В. Гна-
тюк). Цей дру ко ва ний ор ган ві діг рав значну роль у згуртуванні куль тур-
них сил Ук ра ї ни, роз ді ле ної в той час чу жи ми дер жав ни ми кор до на ми. Він 
був най ви знач ні шим у Га ли чи ні лі те ра тур но-на у ко вим жур на лом, нав ко ло 

Афіша концерту, у якому 
виконувалися твори Р. Геніки, 

та автограф його праці

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

741

яко го об’єд нав ся цвіт ук ра їнсь кої 
ін те лі ген ції, — крім ви ще зазначе них 
ді я чів, та кож О. Ко нись кий, Б. Грін-
чен ко, А. Кримсь кий, Ле ся Ук ра їн-
ка, Б. Леп кий, В. Сте фа ник, О. Ко-
 би лянсь ка, М. Во ро ний, Г. Чуп-
рин ка, В. До ро шен ко. Свої музико-
знавчі розвідки тут пуб лі ку вав 
С. Люд ке вич.

У Га ли чи ні іс ну ва ла значна кіль-
кість ін ших ви дань, які про по ну ва ли 
різноманітні ма те рі а ли, переважно 
про західноукраїнську му зич ну куль-
ту ру, — від стис лих ін фор ма цій про 
по дії му зич но го жит тя, на пи са них 
нефа хів ця ми, до ху дож ніх на ри сів 
про му зи ку, роз гор нених кри тич них 
і пуб лі цис тич них ста тей, про то-
 на у ко вих роз ві док із від чут ни-
ми еле мен та ми на у ко во го під хо ду. 
Це літературний збірник «Га ли ча-
нин» [1862—1863; пуб лі кувалися 
І. Воробкевич, М. Вер биць кий (зі 
статтею про Пе ре мишль ську шко-
лу)], львівсь кі жур на ли «Світ» 
(1881—1882; ре дак то р — I. Бе лей; в 
одному з номерів умі ще но ав то бі-
ог ра фію М. Ли сен ка), лі те ра тур ний до да ток «Бе сі да» (1887—1898; з-поміж 
ре дак то рів і ав то рів — В. Щу рат; дру ку вав ся I.-Х. Сін ке вич; по да но ма те рі-
а ли про I. Лав рівсь ко го) до са ти рич но-гу мо рис тич но го ча со пи су «Стра хо-
пуд» (ви да вав ся у Льво ві й Від ні), «На род» (Львів і Ко ло мия, 1890—1895; 
ре дак то ри — М. Пав лик та I. Фран ко), «Жи тє і сло во» (1894—1897; ос но во-
по лож ник і ре дак тор I. Фран ко, з-поміж ав то рів — В. Щу рат), ка лен дарі — 
«Льво вя нин» і то ва рис тва «Прос ві та» (дру ку ва лися В. Ма тюк, I. Во роб ке-
вич). З-поміж інших періодичних видань,  де вміщувалися матеріали про 
музичну культуру, — львівсь кі «Сло во» (1861—1887; дру ку ва лися М. Вер-
биць кий, I. Во роб ке вич), «Пись мо до Гро ма ди» (1864—1865, 1867—1868), 
тиж не вик культурологічного спрямування «Не ді ля» (1865—1866), ча со-
пис «Ос но ва» (1870—1872; один із ре дак то рів — Т.-Б. Ле он то вич; публіку-
вався А. Вахнянин; по да но ма те рі а ли про М. Вер биць ко го), «Русь кий Сі он» 
(1871—1875; дру  ку вали ся М. Коп ко, П. Бажанський), «Пись мо з Про сві ти» 
(1877—1879; ре дак тор А. Вах ня нин), що ден ник «Га ли ча нин» (1893—1913), 
«Віс ник» (уміщував свої матеріали, зо сіб на, I. Лав рівсь кий) та ін. Вар то наз-
ва ти й провід ну га лиць ку га зе ту «Ді ло» — уп ро довж ба га тьох ро ків єди ний 
ук ра їнсь кий що ден ник (Львів, 1880—1939; іс ну ва ла руб ри ка «На у ка, шту ка 
й лі те ра ту ра»; у другій половині XIX ст. публіку ва лись А. Вах ня нин, П. Ба-
жансь кий, В. Ма тюк, Г. То поль ниць кий та ін.). 

Автограф першої сторінки 
«Автобіографії» М. Лисенка
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У Західній Україні друкувалися також ка лен дар «Пе ре миш ля нин» 
(1850—1861, 1863—1864; з-поміж авторів — Й. Ле виць кий), «Віс ник Пе ре-
мись кої єпар хії» (1889—1939, з 1919 — «Пе ре мись кі епар хі яль ні ві до мос ті»). 
У Ста ніс ла во ві ви хо ди ли жур на ли «Ден ни ця» (1880; оприлюднював свої 
по е зії І. Воробкевич під псевдонімом Да ни ло Мла ка; у руб ри ці «Но вин ки» 
вис віт лю ва лися події те ат раль но го жит тя), «Віс ник Ста ніс ла вівсь кої епар-
хії» (1895—1905), «Дя ківсь кий глас» (1895—1905; уміщено стат ті га лиць ких 
ком по зи то рів П. Ба жансь ко го, В. Ма тю ка, I. Кип рі я на). У де я ких міс тах Га-
ли чи ни, зокрема у Льво ві, Бе ре жа нах, Тер но по лі, Пе ре миш лі, ви да ва лася 
«Кни жоч ка Мис сій на» (1890—1911; пуб лі ку вав ся, зосібна, М. Вер биць кий). 
В Ярос ла ві 1894 року іс ну вав ілюс тро ва ний ру ко пис ний гу мо рис тич ний ча со-
пис «Мас ка», прис вя че ний спра вам те ат ру. На Бу ко ви ні друкувалися га зе ти 
«Бу ко винсь ка зо ря» (1870—1871; з-поміж ав то рів — I. Во роб ке вич) — пер ший 
ук ра їнсь кий ча со пис у цьо му ре гі о ні, «Бу ко ви на» (1885—1910 — у Чер нів цях, 
1915—1917 — у Від ні), до да ток до згаданої га зе ти за назвою «Не ді ля» (1895—
1909; серед авто рів — В. Щу рат), що річ ник то ва рис тва «Русь ка бе сі да» «Пра-
вос лав ний Русь кий ка лен дар» (1874—1918), «Ро ди мий лис ток» (1879—1882, 
обид ва — у Чер нів цях, з-поміж ре дак то рів і ав то рів — I. Во роб ке вич) та ін. 

У Наддніпрянській Україні в дру гій по ло ви ні ХIХ ст. стат ті про му зич ну 
куль ту ру побачили світ у та ких ки ївсь ких ви дан нях, як «Ки ев ские гу берн ские 
ве до мос ти» та «Приложение» до них (1838—1917; пуб лі ку вав ся, зок ре ма, В. Ас-
ко ченсь кий), «Ки ев ский те лег раф» (1859—1876), «Ки ев ские епар хи аль ные ве-
до мос ти» (1861—1917), на у ко вий мі сяч ний жур нал «Труды Ки ев ской Ду хов-
ной ака де мии» [(1860—1917); у двох ос тан ніх зап ро по но ва но ма те рі а ли про 
ста ро вин ну віт чиз ня ну цер ков ну му зи ку], «Ки ев ля нин» (1864—1919), «За ря» 
(1880—1886; публіку ва лися М. Ли сен ко, В. Че чотт), «Труд» (1881—1882), «Ра-
ду га» (в обох умі ще но ма те рі а ли різ них ав то рів про твор чість М. Ли сен ка), ук-
ра їнсь кий аль ма нах «Ра да» (1883—1884), «Ки ев ское сло во» (1886—1905), «Ки-
ев ская га зе та» (1899—1905; дру ку ва лися М. Тут ков ський, В. Че чотт). 

Важливу роль у ста нов лен ні ук ра їнсь кої му зич ної пе рі о ди ки ві діг рав 
у кін ці ХIХ ст. іс то ри ко-ет ног ра фіч ний і бе лет рис тич ний жур нал «Ки ев ская 
ста ри на» (1882—1907; в ос тан ній рік ви да вав ся ук ра їнсь кою мо вою за наз вою 
«Ук ра ї на»). У ньо му най шир ше то ді в «підросійській» Ук ра ї ні вис віт лю ва-
лися по дії та проб ле ми на ці о наль ної куль ту ри — іс то рії, ар хе о ло гії, ет ног ра-
фії, лі те ра ту ри, ге ог ра фії, му зи ки. Нав ко ло ньо го гур ту ва лися прог ре сив ні 
ді я чі ук ра їнсь кої куль ту ри, у то му чис лі й му зич ної. У йо го ви дан ні бра ли 
участь В. Ан то но вич, П. Жи тець кий, О. Ла за ревсь кий, П. Ко сач, М. Дра го ма-
нов, Д. Ба га лій, Панас Мир ний, М. Ко цю бинсь кий, Ле ся Ук ра їн ка, М. Кос то-
ма ров та ін ші, там дру ку ва ли професійно-дос ко на лі ма те рі а ли про українську 
му зич ну куль ту ру М. Ли сен ко, О. Ру сов, М. Ста риць кий, Г. Ґа ла ґан та ін. 

У Хар ко ві по дії му зич но го жит тя вис віт лю ва ли га зе та «Южный край» 
(пуб лі ку вав ся ком по зи тор і му зич ний кри тик В. Со каль ський), лі те ра тур-
но-на у ко вий до дато к до «Харь ков ско го ка лен да ря» «Харьковский сборник» 
(зокрема, ма те рі а ли про А. Ве де ля), а також «Харь ков ский кол ле гиу м», га-
зета «Харьков» то що. Значна кіль кість га зет і жур на лів, де були надруковані 
ма те рі а ли про му зич ну куль ту ру, ви хо ди ла на Пів дні Ук ра ї ні. Так, в Оде сі 
в ря ді ви дань вийшли д ру ком кла сич ні зраз ки то го час ної му зич но-кри тич-
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ної дум ки П. Со каль сько го. З-поміж та ких ви дань — «Одес ский вес тник», 
«Но во рос сий ский те лег раф», «Одес ский лис ток» (в усіх дру ку вав ся П. Со-
каль ський), «Одес ские но вос ти» (публіку вав ся В. Че чотт), «По мо рю и су-
ше» (ма те рі а ли різ них ав то рів про П. Ні щинсь ко го), «Ве до мос ти одес ско го 
гра до на чаль ства», «Юж но рус ский аль ма нах». Пи тан ня му зич ної куль ту ри 
вис віт лю ва ли також «Ели са вет град ский вес тни к», «Ни ко ла ев ский вес тни к» 
(в обох є за міт ки про кон цер тну по до рож Д. Ле о но вої та М. Му соргсь ко го 
Ук ра ї ною), різ ні «Гу берн ские ве до мос ти».

У дру гій по ло ви ні ХIХ ст. в Ук ра ї ні з’яви лися пер ші му зич ні ви дав ниц-
тва, зокрема, 1885 року у Льво ві було від кри то «Біб лі о те ку му зи каль ну». 
Вони, од нак, дру ку ва ли нот ні ви дан ня, ад же ще майже не існувало мас штаб-
них му зи коз нав чих праць, які до ціль ні ше бу ло б оп ри люд ню ва ти ок ре ми ми 
від бит ка ми, а не в пресі.

Ге о по лі тич ні й куль тур ні зв’яз ки українських земель, як і раніше, сприяли 
по я ві друкованих матеріалів вітчизняних музикознавців у ро сійсь кій, поль-
ській, ні мець кій, чесь кій періодиці. Але тепер такі публікації часто були 
присвячені українським му зич ним яви щам. З’явилася також ук ра їнсь ка пре са, 
що ви хо ди ла за ме жа ми рідного краю. У Ро сії пер шим ук ра їнсь ким пе рі о дич-
ним ви дан ням був лі те ра тур но-на у ко вий мі сяч ник «Ос но ва» (Санкт-Пе тер-
бург, сі чень 1861 — жов тень 1862), ме тою яко го бу ло на у ко ве об ґрун ту ван ня 
пра ва нашого на ро ду на куль тур не са мо виз на чен ня, усе біч ний віль ний роз-
ви ток. У цьо му ви дан ні, що ви хо ди ло окремими книжками, іс ну ва ла руб ри-
ка «Биб ли ог ра фи чес кие и муз ыкаль ные из вес тия», було надруковано статті 
як ро сійсь ких, так і ук ра їнсь ких ді я чів, зо сіб на О. Сє рова, М. Мак си мо вича, 
О. Мар ко вича. У цьому жур на лі по ба чи ла світ розвідка О. Сє ро ва «Муз ыка 
юж но рус ских пе сен» — од не з пер ших у Ро сії дос лід жень, де було по ру шено 
пи тан ня зв’язків фоль кло ру й про фе сій ної му зи ки, ста нов лен ня на ці о наль-
них ком по зи торсь ких шкіл. Це видання зап ро по нувало ма те рі а ли про ді яль-
ність ук ра їнсь ко го ама торсь ко го те ат ру, на ри си кри тич но го ха рак те ру. От же, 
жур нал «Основа» по тен ці й  но міг ста ти пер шим осе ред ком на ці о наль ної му-
зи коз нав чої дум ки за ме жа ми Ук ра ї ни, од нак його закрила царсь ка влада. 

Ук ра їнсь кі ді я чі дру ку ва ли  свої дописи також у ряді інших ро сійсь ких ви-
дань — пе тер бурзь ких «Се вер ная пче ла» (П. Ку ліш, О. Мар ко вич), «Го лос» 
(ре цен зії на кон цер тні вис ту пи М. Ли сен ка в Пра зі, від гу ки Г. Ла ро ша на збір-
ни ки ук ра їнсь ких пі сень М. Ли сен ка, О. Руб ця), «Санк т-Пе тер бург ские ве до-
мос ти», «Санкт-Пе тер бург ские но вос ти» (подано ре цен зію на твір М. Ли сен ка 
«Плач Ярос лавни»), «Пе тер бург ский лис ток», «Но вос ти», «За пис ки ис то ри-
ко-фи ло ло ги чес ко го фа куль те та им пе ра тор ско го Санк т-Пе тер бург ско го уни-
вер си те та», «Пе тер бург ский днев ник те ат ра ла» (статті В. Че чотта), «Рус ская 
муз ыкаль ная га зе та» (дру ку ва лися В. Пeтр, М. Ли сицин, умі ще но ав то бі о -
г ра фію М. Ли сен ка), мос ковсь ких «Чте ния в Им пе ра тор ском об щес тве ис то-
рии и древ нос тей рос сий ских при Мос ков ском уни вер си те те», «Мос ков ские 
ве до мос ти» (дослідження П. Со каль ського), «Труды Им пе ра тор ско го Мос-
ков ско го ар хе о ло ги че ско го об ще ства» (ві до мос ті про тво ри М. Ди лець ко го у 
Тверсь ко му му зеї), «Вре мен ник Им пе ра тор ско го об щес тва ис то рии и древ-
ней Рос сии», а та кож «Сов ре мен ник», «Но вое вре мя» (ре цен зія про де бют 
С. Ли сен ко в Ма рі їнсь кій опе рі), «Рус ский вес тник», «Рус ские ве до мос ти», 
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«Вес тник Ев ропы», лі те ра тур ний до да ток до «Ну вел лис та» (ма те рі а ли про 
Д. Бор тнянсь ко го), «Пе да го ги чес кий сбор ник» (статті про М. Ли сен ка), «Рус-
ский ар хив», «Рус ская ста ри на», «Ис то ри чес кий вес тник» (спо га ди Д. Ле о но-
вої про спіль ну по до рож із М. Му соргсь ким по Ук ра ї ні), «Этног ра фи чес кое 
обоз ре ние» (ма те рі а ли про ук ра їнсь кий вер теп, пуб лі ка ція А. Кримсь ко го про 
М. Ли сен ка), «Пра вос лав ное обоз ре ние», холмсь кий «Мі ся цес лов» (ма те рі а-
ли про I. Лав рівсь ко го)4, «Еже год ник им пе ра тор ских те ат ров», «Ис кусс тво», 
«Ар тист», «Те атр и ис кусс тво», «Обоз ре ние те ат ров» (у чо ти рьох ос тан ніх — 
статті В. Че чотта), «Муз ыкальный лис ток», «Сце на и муз ыка», «Ба ян» (в усіх 
трьох друкувалися П. Со каль ський, В. Че чотт), «Муз ыка и пе ние» (на ри си 
М. Ли си ци на з іс то рії цер ков ної му зи ки).

Ма те рі а ли ре цен зій но го ха рак те ру (нап рик лад, про кон цер ти спі вака Ф. Ле-
виць ко го) пропонувала га зе та «Кав каз». У вар шавсь ких га зе тах «Prawda» 
і «Kurjer Lwowski» пуб лі ку вав  матеріали про українську музичну куль-
туру I. Фран ко. Ре цен зії на кон цер тні вис ту пи М. Ли сен ка бу ло розміше-
но на сторінках чесь кої га зе ти «Narodni Listy» (1867), ні мець кої «Leipzigen 
Tageblatt» (1869). У ві денсь ких ви дан нях «Віс тник для ру си нів Авс трий ской 
дер жавы» (Ві день, 1850—1866), у тому числі в до дат ках до нього («Оте че -
ственный сбор ник», «До мо ва школ ка», «Сі он, Цер ковь, Шко ла»), дру ку вав ся 
I. Лав рівсь кий. Поява значної кіль кості пе рі о дич них ви дань, де пуб лі ку ва лися 
ма те рі а ли про ук ра їнсь ку му зич ну куль ту ру, про фе сі о на лі за ція та ких ма те рі а лів 
безпосередньо підвели до ви ник нен ня фа хо вої му зич ної пе рі о ди ки в Ук ра ї ні.

Таким чином, протягом другої половини ХIХ ст. було закладено підвалини 
професійної інфраструктури, на яку найбезпосередніше спирається музикознав-
ство. У ній у специфічних формах відобразилися характерні прик мети тогочас-
ної української культури. Разом з тим зазначену інфраструктуру органічно було 
прилучено до процесу входження національної культури в європейський куль-
турний простір поряд із композиторською творчістю, науковим знанням тощо. 

Діяльність спеціальних музичних навчальних закладів, уведення в 
зага ль но освітніх школах уроків співу та музичної грамоти зумовили по-
яву (особ ливо активно з 1880-х років) музикознавчих праць навчально-
методичного спрямування, написаних місцевими авторами переважно для 
початківців. Порівняно з критикою, публіцистикою, протонауковими роз-
відками, у музичній педагогіці меншою мірою проявилася тенденція ста-
новлення національно-специфічних рис вітчизняного музикознавства. Та-
кими рисами позначені лише окремі навчально-методичні праці. Основна 
ж роль музично-педагогічної літератури в розвитку української музикоз-
навчої думки другої половини ХIХ ст. — це утвердження професіоналізму 
останньої, поширення й адаптація здобутків російської і західноєвропей-
ської теорії та історії музики в середовищі українських музикантів. Однак 
відсутність у той час власної міцної професійної музикознавчої традиції 
зумовила також прояви рис дилетантизму в таких вітчизняних працях, за-
позичення й наслідування в ході засвоєння надбань розвиненіших музи-
кознавчих традицій. Не випадково в навчальному процесі застосовувалися 
посібники й підручники російських і німецьких фахівців. Це, зокрема,

4 В аналізований період місто Холм належало Російській імперії.
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Г. Рімана, Л. Бусслера, А.-Б. Маркса. 
Спирання на традиції фун кці о наль ної 
шко ли єв ро пейсь ко го му зи коз нав -
с тва, з якою пов’яза ні ва го мі на у ко-
ві ре зуль та ти, зок ре ма, у роз робці 
проб лем гар мо ніч ної ло гі ки, сприяло 
прилученню української музичної 
педагогіки до західноєвропейських 
надбань музикознавчої науки. Засто-
совували також відомі в Росії підруч-
ники «Руководство к практическому 
изучению гармонии» П. Чайковсько-
го (М., 1872), «Практический учебник 
гармонии» M. Римського-Корсакова 
(СПб., 1884), кілька підручників, 
укладених відомим фольклористом 
і композитором О. Рубцем, — «Ме-
тодика преподавания элементарной 
теории и сольфеджио» (М., 1867), 
«Музыкальная азбука» (М., 1876). 
Наприклад, учні Київського музу-
чилища РМТ навчалися за підруч-
никами із сольфеджіо А. Казбирюка, 
Г. Маренича, О. Рубця. Особливо цін-
ною своїм методичним спрямуванням була «Краткая музыкальная граммати-
ка» (СПб., 1875, перевидання — 1879, 1882, 1895) О. Рубця, де після кожного 
розділу, крім практичних вправ, було подано зразки для аналізу, переважно 
німецьких композиторів-класиків, а також М. Глинки, О. Даргомижського. 
Поміж мелодій, призначених для гармонізації, траплялися й мотиви, близькі 
до української народної пісенності. Адже українська інтонаційна сфера ста-
новила істотну частину інтонаційного фонду, на якому зросла російська ком-
позиторська школа ХIХ ст. 

Важливим кроком на шляху формування української музично-педагогічної 
літератури стала поява оригінальних музично-теоретичних підручників віт-
чизняних авторів. Теоретичним посібником методико-прикладного характе-
ру, створеним в Україні й безпосередньо пов’язаним із потребами існуючих 
тут музичних навчальних закладів, було «Популярное изложение основных 
начал музыкальной теории, приспособленное к самообучению» А. Казбирю-
ка (К., 1885). Ця праця — типовий зразок шкільного підручника, покликаного 
в стислій і доступній формі подати учням найнеобхідніші відомості з музич-
ної грамоти. У викладі теоретичного матеріалу автор не вийшов за межі засад 
школи Г. Рімана й переказу відповідних правил. Однак при пояснені будови 
цілотонової («тонової») гами, автор, зважаючи, очевидно, на винятковість її 
застосування тогочасними композиторами, висловив доволі дилетантську 
думку: «У нас ця гама була вперше використана М. І. Глинкою в його опе-
рі “Руслан і Людмила”. За характером звука тонова гама вирізняється не-
звичайною дикістю й різкістю і поступається всім вищерозглянутим видам 

Титульна сторінка видання «Краткая 
музыкальная грамматика» О. Рубця
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гам»5. Цей підручник мав кілька перевидань, а його випуски, починаючи з 
1891 року, були доповнені розвідкою Є. Риба «О разрешении диссонансов». 

З-поміж навчальних посібників, що з’явилися в Україні, варто також на-
звати «Общие начала гармонии. Практическое руководство» О. Ільїнського 
(Х., 1884) та «Пособие по элементарной теории музыки» викладача теоретич-
них дисциплін Київського музучилища О. Каневцова (К., 1897; 21912). Зро-
бив свій внесок у розвиток теоретичної думки й відомий критик, викладач 
Київського музучилища РМТ В. Чечотт. У його доробку є розвідка «Необхо-
димое дополнение к учебникам элементарной теории музыки. О ритме. Опыт 
рационального изложения учения о ритме, синкопе и мелисмах» (СПб., 1890). 
Спорадично з’являлися невеликі розвідки, присвячені питанням інструмен-
тознавства, нотній графіці, методиці вокального мистецтва тощо6.

У другій половині XIX ст. у За хід ній Ук ра ї ні було створено пер ші під-
руч ни ки й по сіб ни ки, що спи ра лися на етнографічний му зич ний ма те рі ал. 
Однією з перших спроб дати заснований на рідній мові й пісні матеріал для 
музичного навчання молоді був «Збірник пісень для шкіл народних...» І. Во-
робкевича (опублікований у трьох випусках протягом 1870—1872 років, кіль-
ка разів перевиданий у наступних десятиліттях). У цій праці І. Воробкевич 
постав і як теоретик-методист, і як автор текстів та музики ряду пісень. Крім 
кількох старогалицьких солоспівів (наприклад, «У горах Карпатах») і дитя-
чих пісень (на кшталт веснянки «Ку-ку, ку-ку, чути в лісу»), запозичених із 
німецьких джерел, автор увів у збірник власні твори — «Рідна мова» («Мово 
рідна, слово рідне»), ліричні пісні «Заграй ми, цигане старий», «Над Прутом 
у лузі» та ін. 

Іншим популярним зразком українського музичного посібника в Захід-
ній Україні став «Руський співаник для шкіл народних» В. Матюка (1886). 
З метою навчити дітей сольфеджувати й підготувати їх до активної участі 
в хорових ансамблях композитор запланував опублікувати чотири частини 
співаника, умістивши в першій одноголосі наспіви, у другій — двоголосі, 
у третій — пісні на три голоси, у четвертій — на чотири (сопрано, альт, те-
нор та бас). Однак надруковано було лише першу частину посібника з до-
датком — стислим начерком засад елементарної музичної теорії. Більшість 
із використаних у співанику мелодій — це оригінальні народні, у тому чис-
лі старо галицькі наспіви («Сіяв мужик просо», «Нема в світі так нікому», 
«А звідси гора», «У горах Карпатах», «Дай нам, Боже, добрий час» та ін.), 
однак у ньому вміщено й ряд власних творів В. Матюка для дітей, переваж-
но заснованих на народнопісенних інтонаціях і текстах, узятих із «Руського 
Букваря» («Мово рідна, слово рідне», «Веселе, щасливе хлоп’яче життя»). У 
передмові В. Матюк наголошував, зокрема, на етичній сутності музикування, 
а також підкреслював, що українські пісні й думи є знаними у світі. Наведені 
думки виходили за межі суто методичних завдань посібника.

5 Казбирюк А. Популярное изложение основных начал музыкальной теории, при-
способленое к самообучению. — К., 1885. — С. 101. 

6 Зеленский Д. Итальянские смычковые инструменты. — Полтава, 1866; Гер-
шитц А. Рациональный метод графического нотописания. — К., 1889; Зелинский И. 
Краткая элементарная теория пения и сборник лучших песен разных композиторов, 
переложенных на два голоса, дисканта и альта. — К., 1891.
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У другій половині XIX ст. галицькі автори випустили ще кілька подібних 
музичних посібників для навчання молоді співу. Варто назвати «Руський спі-
ваник» К. Паньківського (1888), виданий товариством «Просвіта», «Учебник 
співу» І. Біликовського (1890). 

З огляду на тогочасну політичну ситуацію, показово, що в 1880-х роках у 
Росії побачили світ оригінальні праці музично-історичного змісту Л. Саккет-
ті, О. Размадзе, П. Перепелицина та інших, в яких мовилося про національні 
композиторські школи ХІХ ст., однак ук ра їнсь ка му зи ка в такому ракурсі не 
розглядалася. Національні му зич ні досягнення було висвітлено в цих публі-
каціях як пев ні українські фрагменти в загально ро сійсь кій іс то рії му зи ки або 
було віднесено до ро сійсь кої му зич ної куль ту ри. 

Процес формування музичної періодики, що зумовлювався передусім 
становленням національної академічної композиторської школи, а також 
зростанням музичної критики, водночас мав зворотний вплив на розвиток 
названої сфери музикознавства. Будучи наймасштабнішою галуззю українських 
знань про музику в другій половині ХIХ ст., критика стала дієвим чинником 
музично-творчого процесу, впливаючи на шліфування естетичних смаків 
громадськості, сприяючи популяризації національного музичного мистецтва, 
утвердженню його професійних засад. 

Серед найвидатніших у той час музичних публіцистів — фольклорист, 
музикознавець-науковець, композитор П. Сокальський (псевдонім — Фа-
ґот). З-поміж його провідних праць, що до сьогодні зберегли історичну цін-
ність, — розвідки «О музыке в России»7, «Музыкальные арабески»8, «О ме-
ханизме музыкальных впечатлений»9, «О будущности русской музыки»10. 
У Києві активну критико-публіцистичну діяльність розгорнув В. Чечотт, 
який друкував свої статті в усіх музичних журналах, що виходили в Росії 
протягом трьох останніх десятиліть XIX ст., як-от: «Музыкальный листок», 
«Музыкальное обозрение», «Искусство», «Артист», «Театр и искусство».
Оселившись на початку 1880-х pоків y Києві, він став постійним музичним 
кореспондентом газет «Киевлянин» (1886—1898), «Заря», «Киевское сло-
во», «Киевская газета» (з 1889) та ін. Серед музичних діячів другої половини 
XIX ст., які активно працювали на критико-публіцистичній ниві, варто назва-
ти талановитого композитора, піаніста, племінника П. Сокальского — В. Со-
кальського (псевдонім — Дон-Дієз), який виступав на шпальтах харківської 
газети «Южный край» (1882—1886 і з 1896). У його спадщині понад 1000 
праць із питань музичної культури — рецензій, статей, фейлетонів. Критичні 
розвідки В. Сокальського відзначаються змістовністю, широким охопленням 
різноманітних тем і проблем, зверненням до злободенних питань тогочасного 
музичного життя, фаховістю, об’єктивністю оцінок, щирим уболіванням за 
долю вітчизняного музичного мистецтва. 

Український критико-публіцистичний доробок другої половини ХIХ ст. 
був над зви чай но неоднорідним за про фе сій ним рів нем, жан ро вим спря му ван-

7 Время. — 1862. — № 111. — С. 227—262.
8 Санкт-Петербургские ведомости. — 1863. — 1, 13, 15 января; 7 февраля.
9 Из мира искусства и науки. — О., 1887.
10 Баян. — 1889. — № 15—17.
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 ням, те ма тич ним на пов нен ням, вклю чав пуб лі ка ції ре цен зій но го ха рак те ру, 
хро ні ки те ат раль но го й кон цер тно го жит тя, скром ні спро би мо ног ра фіч но-
бі ог ра фіч но го опи су твор чос ті ок ре мих ук ра їнсь ких, пе ре ду сім то го час них, 
ком по зи то рів, пуб лі ка ції, прис вя че ні різ ним пи тан ням вітчизняної му зич ної 
куль ту ри то що. Час ти на ма те рі а лів, що дру ку ва ли ся в пе рі о дич них ви дан нях, 
за тра ди ці єю ма ла су то інформа тив ний ха рак тер. Зокрема, такі повідомлення 
готував редактор «Зорі» письменник і журналіст В. Левицький. Ці публікації 
відіграли певну роль у залученні до культурного життя широких кіл громад-
ськості. Проте значна кількість ста тей, напи саних міс це ви ми ком по зи то ра ми, 
му зи ко знав ця ми, вирізнялася ри сами професіоналізму. 

У межах зазначеної складової українського музикознавства почала фор-
муватися ем пі рич на база, що лягла в ос но ву му зич ної ук ра ї ніс ти ки як багато-
профільної на у ко вої галузі. Накопичений матеріал можна диференціювати 
на ряд те ма тич них груп, що стосувалися мис тец тва ок ре мих ком по зи то рів, 
жан рів, різ них сфер му зич но го жит тя, ді яль ності му зич них то ва риств, те ат-
рів, фі лар мо ній то що. При їх вис віт лен ні од но час но фор му вав ся фонд даних 
ме му ар ного, епіс то ляр ного характеру, накопичувалися відомості з ге не а ло гії, 
формувалися біб лі ог ра фіч ні й но тог ра фіч ні опи си тощо. Протягом нас туп-
них де ся ти літ ь ці те ма тич ні гру пи, роз рос та ю чись кіль кіс но і вдос ко на лю ю-
чись якіс но, роз кри лись як певні роз ді ли або окремі дис цип лі ни на ці о наль ної 
му зич но-іс то рич ної на у ки. Зокрема, важливими подіями в музичному житті 
України було виконання творів М. Лисенка місцевими силами, що коменту-
валося в пресі. Отже, значна кількість тогочасних критико-публіцистичних 
матеріалів стосувалася творчості митця. Водночас популяризація різних ас-
пектів його діяльності в періодиці відігравала істотну роль у розвитку про-
гресивних тенденцій українського музично-культурного життя, в становлен-
ні його професійних основ і національних форм. Наприклад, В. Сокальський 
писав із приводу постановки опери М. Лисенка «Утоплена»: «Ми можемо 
тільки побажати успіху Лисенкові на тому шляху, де він є поки що першим і 
єдиним піонером і, постійно вдосконалюючись, іде вперед з енергією і любов’ю 
для справи малоросійського мистецтва, якому він присвятив усі свої сили не-
пересічного таланту»11. Серед лисенкознавчих критико-публіцистичних ма-
теріалів — від гу ки на ви сту пи маестро як хо ро во го ди ри ген та, розміщені в 
га зе тах «Ки ев ля нин» (1872), «Одес ский лис ток» (1893), рецензія П. Со каль-
ського (1884) тощо. 

Широко було висвітлено творчість митця в західноукраїнській пресі, як-от: 
вихід у світ його нових творів, постановка опер, улаштовувані ним концерти й 
хорові подорожі. Перша розгорнена рецензія, присвячена творчості М. Лисенка в 
Галичині, належала Т.-Б. Леонтовичу12. У ній автор розглядав два «Заповіти» — 
М. Лисенка й М. Вербицького, — що прозвучали на шевченківському концерті у 
Львові. Рецензент оцінював твір М. Лисенка як етапне явище в розвитку україн-
ської музики, підкреслював його національний колорит, глибоке проникнення в 
характер Шевченкової поезії. У наступних роках нариси про композитора було 
вміщено в журналі «Зоря» (1888, ч. 19), ілюстрованому календарі товариства 

11 Южный край. — 1884. — 25 октября. 
12 Правда. — 1868. — № 8.
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«Просвіта» на 1884 (1883) і 1889 (1888) роки. Розповіді про життя і творчість 
митця друкували й молодіжно-просвітницькі органи — «Словник русинів»13, 
журнал «Дзвінок». Біографічні матеріали про М. Лисенка опублікували навіть 
консервативні москвофільські видання, наприклад «Львовянин» (1883). Ряд 
відгуків західноукраїнських митців — В. Матюка14, П. Бажанського15, А. Вахня-
нина16 — отримала вистава «Різдвяна ніч» у Народному театрі. У 1892—1893 
роках західноукраїнська преса широко відзначила 50-річчя від дня народження 
й 25-річчя творчої діяльності М. Лисенка. Поміж відповідних публікацій — біо-
графічний нарис про М. Лисенка Цезаря Білила (псевдонім К. Білиловського), 
поезія Дніпрової Чайки «Славному кобзареві України Миколі Лисенку», ряд 
фотографій і привітань, які одержав композитор, тощо. 

На чільне місце серед тогочасних українських музикантів ставив М. Лисен-
ка І. Франко. Зокрема, письменник надавав великого значення його обробкам 
народних пісень. З оригінальних композицій М. Лисенка він високо цінував 
його твори на вірші Т. Шевченка, убачаючи причину їхньої художньої ціннос-
ті в глибокому проникненні в специфіку народного художнього мислення. Ці 
думки І. Франка згодом розвинув С. Людкевич у своїх шевченкознавчих на-
укових працях, що сягнули вершин українського музикознавства вже в першій 
третині ХХ ст. І. Франко також підкреслював заслуги М. Лисенка і як творця 
української класичної опери. Відгуки на ювілейні дати, пов’язані з творчою ді-
яльністю композитора, також було вміщено в газеті «Буковина».

Ряд публікацій засвідчував, що М. Лисенка визнавали не лише як непере-
січну особистість в українському мистецтві, але і як одну з творчих постатей, 
що виводять національну культуру на європейські обшири. Так, 1881 року 
в журналі «Світ» серед портретів найвидатніших діячів науки й культури 
XIX ст. — Ч. Дарвіна, М. Гоголя, А. Міцкевича, М. Салтикова-Щедріна та ін-
ших — було надруковано також портрет М. Лисенка. У цьому сенсі характер-
но й те, що вже в другій половині ХIХ ст. в європейських країнах з’явилися 
перші відгуки на виконавську діяльність М. Лисенка. Ідеться, зокрема, про ра-
ніше згадані ре цен зії в чеській і німецькій періодиці на кон цер ти композитора. 
Отже, ці та інші критико-публіцистичні матеріали, присвячені М. Лисенкові, 
ство ри  ли пе ре ду мо ви для розвитку на у ко вої ли сен кі а ни, що дотепер є одним 
із провідних напрямів музичної україністики. Зва жа ю чи на ба га товекторність 
твор чої ді яль нос ті митця й водночас на під ви ще ну ува гу до неї ав то рів му зи-
ко з нав чих праць, можна зауважити, що зазначені публікації ві ді гра ли також 
важливу роль у фор му ван ні іс то рії жан рів, історії ви ко навсь ко го мис тец тва, 
а та кож джерелознавства, бібліографії, нотографії, ме му а рис ти ки, епіс то логії, 
тоб то ком плек су му зич но-іс то рич них дисциплін. 

Матеріали, в яких розглядалися різні аспекти історії української музики, 
насамперед біографії композиторів і музичні жан ри (хорові, ка мер но-во каль-
ні, інс тру мен таль ні, опера, кан та та), нагромаджувалися також у публікаціях,
де об’єк том висвітлення ста ла творчість ін ших ав то рів ХIХ — по чат ку ХХ ст. 

13 Словник русинів. — 1889. — № 7.
14 Зоря. — 1885. — Число 7. — С. 83, 84.
15 Діло. — 1889. — 29 грудня.
16 Діло. — 1890. — 16 грудня.
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Такі розвідки, часто надруковані з нагоди ювілейних дат, за стилем викладу 
здебільшого наближалися до літературних нарисів, наприклад, статті, при-
свячені 25-річчю літературно-мистецької діяльності І. Воробкевича (вийшли 
в західноукраїнській пресі 1887 року), роковинам смерті Д. Леонтовича (пуб-
лікація О. Нижанківського в журналі «Зоря», 1888). Окремі статті стосува-
лися творчості С. Гу ла ка-Ар те мовсь ко го (П. Со каль ський, 1863), П. Со каль-
сько го (В. Че чотт, 1888—1889), М. Вер биць ко го (I. Во роб ке вич, 1879, 1893; 
Д. Сі чинсь кий, 1900), А. Вах ня ни на (П. Ба жансь кий, 1881), I. Лав рівсь ко го 
(В. Ма тюк, 1889). До надбань різних українських композиторів звертався 
І. Франко. Серед авторів, яких він високо цінував, був також П. Ніщинський. 
У праці «Muzyka polska і ruska» критик називав останнього «чи не найбільш 
оригінальним українським композитором». Водночас ставлення І. Франка до 
творчості С. Гулака-Артемовського було неоднозначним — письменник не 
заперечував його великого композиторського обдаровання, називав музику 
опери «Запорожець за Дунаєм» «гарною, мелодійною і цілком народною»17, 
однак зазначав, що цей твір написано на зразок західноєвропейських оперет, 
до яких І. Франко ставився загалом негативно. 

Об’єктом обговорення в періодиці стали також питання цер ков но го спі-
ву (П. Со каль ський, 1871; П. Ба жансь кий, 1890). Щоправда, незважаючи на 
значну популярність і поширення в мистецьких колах Галичини творчості 
Д. Бортнянського, публіцистична література про нього обмежилася принагід-
ними замітками й статтею А. Вахнянина18. У таких публікаціях зароджувався 
майбутній масштабний міждисциплінарний розділ, присвячений вивченню 
музичної культури до ХIХ ст. У ряді праць було висвітлено деякі тенденції роз-
витку му зич ної куль ту ри га лиць ко го ре гі о ну, у тому числі за ро джен ня «нот но-
го пінія в Га лиць кій Ру сі» (I.-Х. Сін ке вич, 1888), процеси, започатковані діяль-
ністю пе ре мишльсь кої му зич ної шко ли (I. Лав рівсь кий, 1854; М. Вер биць кий, 
1863, 1870; I.-Х. Сін ке вич, 1888; А. Вах ня нин, 1908). Ці матеріали ознаменували 
собою перший крок до вивчення музичної культури регіонів, що розгорнулося, 
починаючи з другої половини ХХ ст., особливо на межі ХХ—ХХІ ст.

У ко ло ува ги пот ра пи ла не ли ше ком по зи торсь ка твор чість, але й ін ші 
галузі му зич ної куль ту ри. Наприклад, ба га топланова па но ра ма му зич но-
те ат раль но го виконавства в Ук ра ї ні в ХIХ ст. зу мо ви ла по я ву низ ки пуб лі ка цій, 
що сто су ва лися Одесь ко го те ат ру (П. Со каль ський, 1858), ук ра їнсь ко го му зич но -
те ат рального мистецтва (В. Со каль ський, 1884). Такі статті означили по чат ко вий 
ета п на шля ху вив чен ня різ них аспектів му зич но го жит тя, що також прокладало 
шлях до ос мис лен ня ук ра їнсь кої му зич ної куль ту ри як цілісного явища. 

У рі чи щі роз ши рен ня ге ог ра фіч них і куль ту ро ло гіч них об рі їв ба чен ня 
ук ра їнсь кої му зи ки пе ре бу ва ло за ці кав лен ня ін ши ми на ці о наль ни ми му-
зич ни ми куль ту ра ми. Існування праць про ро сійсь ку му зи ку по яс ню єть ся 
пе ре ду сім іс то рич но роз ви не ною взаємодією української та російської куль-
тур, реп ре зен та ці єю їх у син кре тич ній єд нос ті в ба га тьох тогочасних під руч-
ни ках з іс то рії му зи ки. Крім раніше названих публікацій П. Сокальського, 
до цієї тематичної групи входять, наприклад, на ри си, прис вя че ні творчості

17 Prawda. — 1890. — № 334.
18 Вахнянин А. Дмитрий Степанович Бортнянский // Діло. — 1886. — 10, 13 квітня.
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М. Глин ки (I. Во роб ке вич, 1879), Ант. Ру бін штей на (О. Ка нев цов, 1894). 
Такі публікації стали відправними в розкритті проблеми національної 
культури в міжнародному контексті, що по-різному осмислювалася на різ-
них історичних етапах, у різних соціокультурних умовах, у межах різних 
культурних традицій, набуваючи метаісторичного значення для гуманітар-
ної сфери знань, зокрема для музикознавства. 

Роль критико-публіцистичної думки в становленні українського музико-
знавства не обмежувалася лише накопиченням фонду емпіричних даних, необ-
хідних для розвитку наукової музичної україністики. У критиці й публіцисти-
ці свідомо або інтуїтивно всотувалися й широко обговорювалися прогресивні 
ідеї національної та західноєвропейської гуманітарної науки, загалом духовної 
культури ХIХ ст., передусім породжені романтичним світоглядом. 

Найбільшою мірою в музичній критиці й публіцистиці, частково — у 
прото наукових розвідках, окреслився ряд щільно взаємопов’язаних ідей, які 
свід чи ли про фор му ван ня кон цеп цій но пос лі дов но го пог ля ду на на ці о наль ну 
му зич ну куль ту ру, слу гу ва ли дже ре лом наукової му зич но-іс то рич ної кон цеп-
ції, що була найяскравішим свідченням органічного включення українського 
музикознавства в контекст національної гуманітарної науки ХIХ — першої 
третини ХХ ст., прилучення його до теоретичного осмислення української 
культури як суб’єкта європейського процесу (передусім в історіографії, іс-
торіософії, фольклористиці, етнографії). Відповідна ідея стала стриж не вою 
для ук ра їнсь ких му зич но-іс то рич них знань, розосереджених у критичних і 
публіцистичних нарисах дру гої по ло ви ни ХIХ — по чат ку ХХ ст. Як умову 
національної ідентичності української музики було осмислено її спирання на 
власний фольклор. На той час його своєрідність було досліджено в працях, 
які стали надбанням слов’янської фольклористики (П. Сокальський, М. Ли-
сен ко, Ф. Колесса, К. Квітка, С. Людкевич та ін.). Отже, склалася необхідна 
база для поглибленого вивчення національних засад академічної музичної 
творчості. У другій половині ХIХ ст. усвідомлення цих засад прос те жу валося 
не лише в раніше зазначених лисенкознавчих публікаціях, але певною мі рою 
ви яв ля лося в біль шос ті матеріалів, прис вя че них ук ра їнсь кій му зи ці. З-поміж 
них, до прикладу, статті П. Сокальського19, дис ку сія О. Мар ко ви ча й П. Ку лі-
ша (1861) на сто рін ках жур на лу «Ос но ва» й га зе ти «Се вер ная пче ла» з при -
во ду «ук ра їнсь ко го ду ху» ве чо ра, прис вя че но го пам’яті Т. Шев чен ка.

В. Сокальський, який був безпосередньо пов’язаний із діяльністю труп 
М. Старицького й М. Кропивницького, протиставляв надбання українсько-
го театру банальним водевілям. Водночас у його театральних рецензіях міс-
тяться важливі критичні зауваження, зокрема щодо певної художньої недо-
сконалості тогочасної української театральної музики. Так, він зазначав, що 
враження від чудових народних мотивів часто бувало знівечене «незграбною 
фактурою, важкуватою гармонією і грубим оркеструванням... через невмін-
ня того мастака, який одягнув їх у бридке незграбне вбрання з найгіршої і 

19 Сокальский П. Катастрофа русского театра в Одессе // Одесский вестник. — 
1860. — № 76; Сокальский П. Оперная кампания в Одессе в осенний сезон 1884 г. // 
Новороссийский телеграф. — 1884. — № 24931; Сокальский П. Русская народная му-
зыка за границей... // Новороссийский телеграф. — 1886. — № 3278.
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найдешевшої тканини»20. У цьому 
разі критичні зауваження щодо ха-
рактеру втілення національних рис 
музичної мови обґрунтовано кон-
кретними спостереженнями над за-
собами музичної виразності, що було 
одним із проявів професіоналізації 
музично-критичної думки того часу. 

На теренах Галичини й Буковини 
в другій половині XIX ст. вже вихо-
дили газети й журнали українською 
мовою, і це давало можливість біль-
ше зосере джуватися на локальних 
проблемах. У західноукраїнській 
музикознавчій публіцистиці зазна-
ченого періоду чільне місце посідали 
питання розвитку музичної культу-
ри цього регіону, зокрема естетич-
ної вартості українського мистецтва, 
пов’язаного з народними джерела-
ми, закладання основ національної 
музичної школи й утвердження її 
професіоналізму. Важливу роль у 
розповсюдженні цих ідей відіграла, 

зокрема, публіцистична й наукова діяльність І. Франка. Наприклад, у ре-
цензії на «Руський співаник…» К. Паньківського (Л., 1888) він зазначив, що 
народна творчість «дає матеріал і взірці для створення окремої школи наці-
ональної української музики»21. І. Франко виділяв з-поміж галицьких ком-
позиторів того часу М. Вербицького, у творчості якого виразно проявилося 
спирання на народні джерела. Подібна позиція письменника простежується 
також у тому, що в редагованих ним журналах важливе місце посідала попу-
ляризація фольклористичної діяльності. Розпочавши видання журналу «На-
род», у першому його номері І. Франко розмістив відозву «Про записування 
галицько-руських простонародних пісень», де закликав систематично збира-
ти й досліджувати національний музичний фольклор. 

У різних критико-публіцистичних матеріалах було порушено питання ста-
новлення національних музичних культур. Зокрема, П. Сокальський вважав, 
що національні композитори здатні втілити в музичних образах загальнолюд-
ські проблеми: «Шопен — слов’янин, Ліст — угорець, Россіні та Белліні — іта-
лійці, Глинка — росіянин, Бетховен — німець. Усі ці композитори тому невід-
порно впливають на всіх, що в їхній музиці живе правда народів»22. 

20 Южный край. — 1884. — 11 сентября.
21 Франко І. Руський співаник // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. — К., 1978. — 

Т. 27. — С. 199.
22 Сокальський П. Одеський листок // Сокальський П. Вибрані статті та рецензії / 

Упоряд., вступна стаття та примітки Р. Кулик. — К., 1977. — С. 30.

Портрет І. Франка.
Художник А. Чебикін
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Безпосереднім продовженням думок П. Сокальського про становлення 
національних культур у Європі було акцентування ним права української 
культури на самовизначення, підкреслення у зв’язку з цим ролі рідної мови: 
«Зрозуміло, що люди, не знайомі з мовою, можуть назвати її, через незнання, 
жаргоном, провінціалізмом, якоюсь сумішшю говірок, але тим, хто з колиски 
чує навколо себе звуки української мови, непростимо відмовлятися від неї. 
Це такий самий manvais genre, як відмовлятися від рідного батька чи рідної 
матері, одержавши якийсь мізерний чин»23. А в розгорненій рецензії на по-
становку в Одесі «Різдвяної ночі» М. Лисенка24 критик слушно відзначав 
використання здобутків російської оперної школи й водночас підкреслював 
правдиве відтворення українського народного побуту в опері.

В. Сокальський, відстоюючи право російської музичної школи на почес-
не місце серед здобутків європейської культури, послідовно проводив думку 
про закономірність появи на історичній арені української композиторської 
школи. Свої погляди на цю проблему він висловив, зокрема, у розвідці «Ро-
сійська музика на чужині» (один із перших випусків «Музичних заміток»), 
де проаналізував видану в Парижі працю Ц. Кюї «La Musique an Russie...». 
У ній український музикознавець зазначав: «Розмірковуючи про музику в 
Росії, неприпустимо ігнорувати те, що існує в її межах і викликає величез-
ний інтерес. Збірники Маркевича, Рубця, Єдлічки, Лисенка мають, щоправ-
да, багато недоліків (як, зрештою, і збірники російських пісень), однак вони 
красномовно свідчать про те, що в Росії є також і малоросійські пісні. Опери, 
вокальні й фортепіанні твори Лисенка дають право додати, що малоросійська 
музика існує, що б не просторікували ті, хто скептично ставиться до будь-
якого прояву оригінального малоросійського духу»25. 

Широке обговорення в періодиці зазначеного кола ідей прокладало шлях до 
переходу від розрізнених спостережень над національно-специфічними рисами 
вітчизняних музичних явищ і декларації думки про українську музичну куль-
туру як суб’єкт європейського культурного процесу до виділення із «загально-
російської» схеми цілісної історії української музики, створення вже в першій 
третині ХХ ст. сукупності відповідних наукових праць. Відображаючи насампе-
ред об’єктивний історичний процес становлення віт чизняної композиторської 
школи, наведені погляди музичних критиків і публіцистів другої половини 
ХIХ ст. водночас фокусували в собі загальну парадигму тогочасної національ-
ної культури, що своєрідно виявилася в усіх сферах останньої. З-поміж найпе-
реконливіших свідчень усталення у свідомості прогресивної інтелігенції думки 
про утвердження українського народу, його історії та культури як специфічних 
і самодостатніх складових відповідного європейського контексту — уперше 
здійснена розробка й уведення М. Грушевським у 1890-х роках у Львівському  
університеті курсу історії України. Загалом ідею вивчення історії українського 
народу як окремої гілки історії європейських народів було зусібіч обґрунтовано 
в національній класичній історіографії ХIХ — початку ХХ ст. (М. Мар ке вич, 
I. Срез невсь кий, М. Кос то ма ров, М. Дра го ма нов, В. Ан то но вич, М. Гру шевсь кий, 

23 Одесский вестник. — 1860. — № 20.
24 Одесский листок. — 1884. — № 57.
25 Южный край. — 1882. — 18 сентября.
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Д. Явор ниць кий та ін.), свідома опора на твердження якої рельєфно проявилася 
в музично-історичних працях першої третини XX ст. Зазначена концептуаль-
на музикознавча ідея водночас виводила на фундаментальні світоглядні риси, 
утверджені впродовж другої половини ХIХ — на початку ХХ ст., як-от: посилен-
ня історичного бачення світу, релятивність, мінливість, що були відображені і в 
точних науках, і в гуманітарних, зокрема, у раніше згаданому підвищенні уваги 
до локального, національного в естетиці романтизму порівняно з класицизмом. 

З ідеєю розкриття української музичної культури як суб’єкта відповід-
ного європейського процесу щільно пов’яза ні спро би висвітлення її як ці ліс-
но го яви ща. У ролі об’єднувального чинника вже в той час почали усвідом-
лювати національний музичний стиль. Обговорення відповідного питання 
в українському музикознавстві стало одним із проявів осмислення пробле-
ми національних стильових засад європейських художніх культур у мис-
тецтвознавстві (наприклад, праці авс трійсь кого мис тец твоз на вця А. Ріґля, 
му зи коз на вця Ґ. Ад лера, фран цузь кого пись мен ника й му зи коз на вця Р. Рол-
лана, поль ського му зи ко зна вця М. Мох наць кого, російського музичного 
критика В. Стасова, представників нової російської композиторської школи 
та багатьох інших).

Часто визначення національних стильових рис творчості композиторів 
обмежувалося в українській критико-публіцистичній думці другої половини 
ХIХ ст. лише інтуїтивним ствердженням наспівності або «русько-народного» 
характеру мелодики. Однак у ряді публікацій простежувалися перші спро би 
ви яв лен ня на ці о наль ної спе ци фіч ності в рит мі ці, ме ло ди ці, особ ли вос тях ба-
га то го лос ся в про фе сій ному мис тец тві, зіс тав лялися ок ре мі му зич но-мов ні 
за ко но мір ності ук ра їнсь кої на род ної та академічної твор чос ті з від по від ни ми 
параметрами за хід но єв ро пейсь кої му зи ки. Тим самим у музичній критиці й 
публіцистиці другої половини ХIХ ст. було здійснено перший крок на шляху 
осмислення фундаментальних музикознавчих категорій — «музичний стиль» 
і «національний музичний стиль», активне опрацювання яких розгорнулося в 
українському музикознавстві в другій половині ХХ — на початку ХХI ст. 

Явищем, у якому найдосконаліше в другій половині XIX ст. відбувалося 
формування національного музичного стилю, була творчість М. Лисенка. Не 
випадково здобутки митця усвідомлювалися тоді як пев ний синтезуючий 
чин ни к у на ці о наль ній музичній творчості. Наприклад, Ф. Ко лес са зазна-
чав, що «Ли сен ко ва му зи ка, так, як по е зія Шев чен ка, лу чить в од ну мо гут-
ню ці лість усі верс тви сус піль ні, і всі час ти ук ра їнсь ко-рус ко го на ро ду, роз-
ді ле но го гра ни ця ми двох дер жав»26. Подібну думку можемо прос те жити і в 
пуб лі ка ці ях, прис вя че них 35-річ но му юві лею твор чої ді яль нос ті М. Ли сен ка. 
В од но му з ма те рі а лів, умі ще них у га зе ті «Ді ло», мовилося, що пос тать ком-
по зи то ра зас від чує всьо му сві тові єд ність ук ра їнсь ко го на ро ду. Усвідомлення 
об’єднувальної ро лі М. Ли сен ка в українському му зич но-іс то рич но му процесі 
було важливим для конкретно-аналітичного обґрунтування думки про націо-
нальний музичний стиль як певний спільний знаменник вітчизняного музич-
ного мистецтва й розкриття її вже на рівні кон цеп цій но зна чу щого по ло ження 
ук ра їнсь ко го іс то рич но го му зи коз навс тва в перших десятиліттях ХХ ст. 

26 Колесса Ф. Микола Лисенко. — Л., 1903. 
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Характерна для європейського романтизму зацікавленість національною 
історією, звернення до першоджерел національних культур, де в умовах то-
тальних змін у суспільному житті з кінця ХIХ ст. митці шукали вічні цін-
ності, утвердження у свідомості людства думки про «надзвичайну давність 
людської культури» (В. Вернадський), розвиток історичних наук, вивчення 
української історії «від початків аж до нині» в працях М. Грушевського — усе 
це націлювало на охоплення багатовікового діапазону української культури 
в художній і науковій творчості. Якщо критика й публіцистика висвітлювала 
тогочасний музичний процес, то в музичній фольклористиці вперше в історії 
вітчизняної музикознавчої думки було досліджено архаїчні музичні явища. 
Таким чином, у різних сферах музикознавства другої половини ХIХ ст. впер-
ше було охоплено багатовіковий хронологічний діапазон української музич-
ної культури, що у ХХ ст. переконливо розкрився вже в межах різних науко-
вих музикознавчих дисциплін. Як дос лід жен ня М. Гру шевсь ким проб ле ми 
ет но ге не зу слов’ян бу ло не об хід ним для умотивування дум ки про ви ник нен-
ня ук ра їнсь кої дер жав нос ті на влас но му іс то рич но му ґрун ті, так і вис віт лен-
ня в ана ло гіч но му ра кур сі на ці о наль ної му зич ної куль ту ри ма ло не пе ре січ не 
зна чен ня для об’єк тив но-на у ко во го роз крит тя ідеї ори гі наль нос ті й са мо дос-
тат нос ті її над бань у сві ті. 

У музичній критиці й публіцистиці другої половини ХIХ ст. також було 
започатковано осмислення єдності історії української музичної культури в 
діахронній площині. Цьому сприяли передусім реалії національного музич-
ного процесу — розкриття творчості М. Лисенка не лише як поодинокого ви-
датного явища українського композиторського мистецтва, але й у контексті 
формування професійних засад вітчизняної композиторської школи. Одним 
із перших, хто торкнувся проблеми становлення професійних основ вітчиз-
няної композиторської творчості, був М. Вербицький, який, зокрема, писав 
про перемишльську школу: «Школа стала консерваторією в мініатюрі, а хор 
дорівнював добрій опері, і здавалось, що в Європі, крім трьох відомих кате-
горій музики: німецької, італійської і французької, існує ще четверта катего-
рія — українська»27. Аналогічну позицію можна простежити й у відкритому 
листі І. Воробкевича до газети «Слово» (1865), написаному під враженням 
від перших вистав Народного театру товариства «Руська бесіда». На потребі 
оволодіння композиторами професійними знаннями наголошував В. Матюк. 
І. Франко писав про гальмування розвитку західноукраїнської музики першої 
половини XIX ст. через панування в регіоні традиції церковної музики, «і то 
навіть не Бортнянського, а старої музики XVII ст., злегка лише відсвіженою 
традицією сентиментальних романсів з 20-х років нашого століття або тради-
цією німецько-чеської, так званої шинкової, музики»28. В. Чечотт, аналізуючи 
програми оперного театру, концерти симфонічної та камерної музики, звер-
тав особливу увагу на якість репертуару, виступав проти творів, позначених 
салонною манірністю, епігонством (до прикладу, гостро критикував тогочас-
них композиторів М. Іванова й М. Соловйова29), часто порушував питання 

27 Вербицький М. О пінію музикальнім // Галичанин. — 1863. 
28 Kurjer Lwowski. — 1892. — 6 września.
29 Киевлянин. — 1887. — 12 марта. 
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музичного виховання слухацької аудиторії, з жалем констатуючи низький рі-
вень її музичних смаків.

Уся панорама таких спостережень наближала до думки про формуван-
ня музичного професіоналізму в українській композиторській творчості як 
безперервної історичної традиції, а отже, становлення процесуально-дина-
мічного підходу в музикознавстві. Виникнення такого погляду на музичну 
культуру, зумовлене передусім реаліями відповідного національного про-
цесу, виводило також на ідею розвитку, що поступово утверджувалась як 
фундаментальна в європейській культурі, зокрема в науці (біології, історії, 
фольклористиці тощо), діалектиці німецької класичної філософії, історизмі 
романтичного мистецтва. Ця думка належала до тих, що докорінно відрізня-
ли динамічну, релятивну, диференційовану й водночас синтетично-цілісну 
картину світу, яка почала формуватися в другій половині ХIХ ст., від статич-
них, жорстко детермінованих уявлень про світ, панівних до середини ХIХ ст. 
У цьому річищі перебувало, наприклад, вивчення М. Гру шевсь ким спадкових 
зв’язків у історичному процесі на віть у періоди їх особливої завуальованості, 
у му зич но-фоль кло рис тич них дос лід жен нях — нашарувань у на род нопі сен-
ній твор чос ті, що накопичувалися впродовж її еволюції. Зародившись в укра-
їнській музикознавчій думці другої половини ХIХ ст., динамічний підхід 
значно рельєфніше розкрився вже в межах різних наукових музикознавчих 
дисциплін у перших десятиліттях ХХ ст. 

Загалом у музичній критиці й публіцистиці другої половини ХIХ ст. 
сформувався також значний тезаурус інших ідей, що виводили на важ-
ливі тенденції розвитку тогочасної національної та європейської науки й 
ширше — духовної культури, підготовляли масштабний процес входження 
українського музикознавства до наукового знання у ХХ ст. Зокрема, пока-
зово, що більшість тогочасних критико-публіцистичних матеріалів, присвя-
чених українській музиці, було пронизано думками про вагомість внеску 
музикантів-творців у духовну культуру, музичне мистецтво як суспільне 
явище. Таку позицію обстоював, скажімо, П. Сокальський, який писав: 
«Мистецтво взагалі виникло в суспільстві й тому може існувати тільки для 
громадської людини. Поза суспільством немає і не може бути мистецтва»30. 
Близькими до міркувань П. Сокальського були погляди В. Сокальського. 
Він також тлумачив музику як важливий чинник духовного життя народу, 
заперечував теорію Е. Гансліка. У статті, присвяченій «Героїчній симфонії» 
Л. Бетховена, український музикознавець писав: «Принцип “мистецтво для 
мистецтва” дедалі більше втрачає своє значення. Зміст становить головний 
інтерес для суспільства; художня форма грає роль засобу, що дає суспіль-
ству з більшою легкістю і більшим задоволенням оволодіти змістом, який 
її наповнює»31. Як явище суспільного життя розглядав музику й І. Фран-
ко, який, зокрема, підкреслював важливу роль масової пісні в пробудженні 
соціальної та національної свідомості народу. Усі ці діячі інтуїтивно від-
чували або розуміли одну з характерних тенденцій розвитку тогочасного 
гуманітарного знання — його соціологізацію. Не випадково соціологічному 

30 Сокальский П. О музыке в России // Время. — 1862. — № 3. — С. 234.
31 Южный край. — 1883. — 14 марта.
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ракурсові дослідження історії виняткового значення надавав, наприклад, 
М. Грушевський. Так, О. Пріцак зазначав, що перші томи «Історії України-
Руси» написав історик-позитивіст, а останні — історик соціолог32. 

Варто зазначити, що процес соціологізації мистецтвознавства резонував із 
важливою світоглядною тенденцією межі ХIХ—ХХ ст. Ідеться про підвищення 
рейтингу сцієнтистського світогляду, що став тоді чи не найвищим за всю по-
передню історію цивілізації. Він проявився і в художній творчості (наприклад, 
у наукових рисах пояснення явищ у межах різних гілок реалізму, у змалюван-
ні людини як геометричної конструкції в мистецтві кубізму), і в гуманітарній 
науці (скажімо, у поясненні мистецтва як явища, що піддається вичерпному 
аналізу раціонально-логічним шляхом). Співіснування протилежних позицій 
щодо музичного мистецтва — названої, а також пов’язаної з осмисленням його 
як ірраціонального феномену, — відобразилося, зокрема, в дискусіях прибічни-
ків уже згаданої гансліківської концепції та раціоналістичних позицій. До по-
дібних дискусій, крім В. Сокальського, активно долучився й П. Сокальський, 
схиляючись до відсторонено-об’єктивного пояснення мистецтва. Відповідні 
його погляди знайшли яскраве вираження в змістовній статті «О механизме 
музыкальных впечатлений (материалы для музыкальной психологии)», в якій 
він наголошував, що музичне мистецтво розкривається в трьох аспектах — 
акустичному, фізіологічному та психологічному, обстоював думку про необ-
хідність формування музичної психології як окремої наукової галузі. Акценту-
вання на значенні фізики, психології та психофізіології в поясненні музичного 
мистецтва також не є випадковим, адже вони належали тоді до наук-лідерів, 
а їхні дані почали широко застосовувати в українському мистецтвознавстві 
з початку ХХ ст. 

Зауважмо, що провідні прогресивні тенденції музичної критики й публі-
цистики другої половини ХIХ ст. утверджувалися в ході дискусій, позиції 
щодо кожної важливої проблеми коливалися в межах протилежностей. Зо-
крема, у статті О. Марковича (псевдонім — А. В. Побратим) «Концерт 27 
апреля»33 та в його рецензії на вечір пам’яті Т. Шевченка високо оцінено 
програму концерту, до якої були включені українські народні пісні в обробці 
О. Сєрова. Іншого погляду дотримувався П. Куліш34, який уважав, що музична 
програма концерту не відповідала духові й характеру українського народного 
мистецтва. Автор статті в журналі «Основа» дійшов висновку, що негативну 
оцінку П. Куліша викликало неправильне розуміння зв’язків фольклорного й 
академічного первнів. 

На художньо-естетичних позиціях нової російської музичної школи сто-
яв В. Чечотт. Він завжди із захопленням відгукувався про оперні, інстру-
ментальні та вокальні твори М. Мусоргського, О. Бородіна, М. Римського-
Корсакова. Водночас цей музичний критик дещо скептично ставився до 
української музики. Не випадково він співпрацював із газетою «Киевлянин», 
що провадила шовіністичну політику. Наприклад, у матеріалах з нагоди 

32 Пріцак О. Історіософія Михайла Грушевського // Грушевський М. Історія Ук-
раїни-Руси: У 10 т. — К., 1991. — Т. 1. — С. LXV.

33 А. В. Побратим. Концерт 27 апреля // Основа. — 1861. — № 5.
34 Северная пчела. — 1861. — 1 мая. 
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першої постановки аматорськими си-
лами опери «Різдвяна ніч» (1874) її 
редакція висловила позицію, згідно з 
якою культура українського народу 
тлумачилася виключно як екзотично-
етнографічне явище. З новою силою 
наступ на українську культуру газе-
та почала 1882 року, коли внаслідок 
певних цензурних пільг пожвавилось 
українське концертне життя, з’явилася 
можливість ставити п’єси українською 
мовою. Сторінки цього видання відра-
зу зарясніли в’їдливими фейлетонами, 
що заперечували будь-яку художню 
цінність мистецьких звершень укра-
їнських діячів. У наступні роки події 
українського музичного життя в «Ки-
евлянине» навмисне замовчувалися. 
Газета, що реагувала на всілякі, навіть 
незначні місцеві музичні події, про-
тягом десятиліть не помістила (крім 
скупих інформаційних об’яв) жодної 
рецензії на українські імпрези. Попри 

все це, критико-публіцистична галузь українського музико знавства другої по-
ловини ХIХ ст. розкрилась як його масштабна, вагома за своїми здобутками й 
передбаченнями майбутнього складова. 

Сукупність рис українського музикознавства зазначеного періоду свідчить 
про інтенсивне визрівання передумов для становлення його історично наступ-
ної  багатопрофільної структурної галузі — музикознавчої науки. Крім му зич-
ної фоль кло рис ти ки, яка в кін ці ХIХ — на по чат ку ХХ ст. всту пи ла в но ву фа зу 
сво го роз вит ку, поз на че ну пе ре хо дом від за ми лу ван ня на ці о наль ним фоль к-
ло ром до йо го сис те ма тич но го вив чен ня, а отже, пер шою склалась як наука, 
ін ші на у ко ві му зи коз нав чі дис цип лі ни пе ре бу ва ли то ді на ста дії фор му ван ня. 
Поміж найважливіших прикмет цього процесу — достатній для утвердження 
музикознавства як науки ступінь його професійних засад, що відобразився, на-
приклад, у такому показовому факті. На по чат ку ХХ ст. С. Люд ке вич по чав за -
с то со ву ва ти но вий для на ці о наль но го му зи коз навс тва тер мін «му зи коз на-
вець», ана ло гіч ний по ши ре но му за хід но му тер мі ну «му зи ко лог». Це засвід-
чи ло, що ця га лу зь знання й відповідний фа х уже фактично іс ну ва ли в Ук ра-
ї ні. На формування науково-дослідного річища українського музикознавства 
вказувало також вис віт лення до сі не опи са ного в єв ро пейсь кій музикознав-
чій дум ці яви ща — ук ра їнсь кої му зи ки. Тим самим відбувався вихід за межі 
відомого, що є невід’ємною прикметою науки. Водночас зазначена новизна 
почала чітко усвідомлюватися, фор му валася раніше вказана ем пі рич на ба за, 
кон цептуальні ідеї, проб ле ма ти ка музичного українознавства. До згаданих 
прик мет також належить зародження типово наукових навичок, підходів до 
опрацювання матеріалу, скажімо, спро б йо го сис те ма ти за ції та узагальнення, 

С. Людкевич
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по яс нен ня ви су ну тих думок музикознавчим аналізом, від хід в окремих педа-
гогічних і критико-публіцистичних матеріалах від орі єн та ції на конкретного, 
здебільшого малопідготовленого ре ци пі єн та й перші кроки до створення спе-
ці аль но го по ня ттєвого апа ра ту, спе ци фіч ної наукової мо ви тощо. Формування 
описаних нових рис музикознавчої думки простежувалося, наприклад, у рані-
ше зазначених спостереженнях над національними особливостями музичної 
мови, у висловленні окремих гли бо ких міркувань у педагогічних матеріалах, 
у ви віль нен ні ав торсь кої думки з ус та ле них ка но нів нав чаль но-ме то дич ної лі-
те ра ту ри. У про то на у ко вих роз від ках га лиць ких ав то рів час то спостерігається 
гарне знан ня фак то ло гіч но го ма те рі а лу, роз гляд йо го в іс то рич ній пер спек ти-
ві, прагнення ви ро би ти об’єк тив ні критерії оцінки. Од нак пуб лі ка ці ям ав то рів 
із різних регіонів України притаманні суб’єк ти візм суд жень, нес фор мо ва ність 
спе ци фіч ної, зі спе ці аль ною тер мі но ло гі єю мо ви, лі те ра тур но-ху дож ній стиль 
вик ла ду ма те рі а лу, приз на че ність та ких ро звідок пе ре ду сім для по пу ля ри-
за ції на ці о наль ної му зич ної куль ту ри. Отже, риси наукового осмислення й 
водночас критико-публіцистичного, часто дилетантського висвітлення явищ 
музичної культури перебували в синкретичній єдності, прояви якої зникали 
повільно, відчутно даючись взнаки й у наступний період. 

Елементи наукового опрацювання матеріалу містяться, наприклад, у 
статті  композитора й фольклориста П. Бажанського «Кілька уваґ на кантату 
М. Лисенка “Б’ють пороги”»35. Вона вирізняється відносно ґрунтовним ана-
лізом серед критичних і публіцистичних нарисів, що з’явились як відгуки на 
виконання творів М. Лисенка. Детальне знання партитури Лисенкової опери 
«Різдвяна ніч» продемонстрував П. Сокальський у раніше згаданій його ре-
цензії на постановку твору. Так, цей музикознавець багато в чому не погоджу-
вався з трактуванням гоголівських образів М. Старицьким і М. Лисенком, 
зокрема, з перенесенням фантастичних елементів на реальний ґрунт, заки-
дав авторові музики надто «філігранну обробку окремих моментів» та «ка-
лейдоскопічне письмо», що губиться в ході сценічного виконання. У рецензії 
містяться глибокі роздуми про природу оперного жанру, характер лібрето та 
музичний стиль М. Лисенка. Елементи науково-аналітичного підходу мож-
на простежити і в публікації П. Бажанського про твір «До ластівки (Дует на 
тенор і баритон з фортепіано)» О. Нижанківського36, у рецензії В. Матюка на 
твори того самого композитора37. Ряд розгорнених газетних статей, поклика-
них шляхом детального аналізу партитури ознайомити публіку з видатними 
творами музичного мистецтва, насамперед із досягненнями композиторів 
нової російської музичної школи, належить В. Чечотту. З-поміж таких публі-
кацій — стаття про Другу («Богатирську») симфонію О. Бородіна, що пере-
дувала її першому виконанню в Києві38. 

Упродовж другої половини ХIХ ст. з’явилися перші музично-історичні 
й музично-теоретичні дослідження. Характерно, що вже ці перші праці, які 

35 Бажанський П. Кілька уваґ на кантату М. Лисенка «Б’ють пороги» // Діло. — 
1882. — 22 березня.

36 Зоря. — 1885. — Число 23.
37 Діло. — 1886. — 28 січня.
38 Киевлянин. — 1892. — № 65.
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свідчили про зародження української музикознавчої науки, перебували зде-
більшого в річищі історизації європейської музикознавчої думки, висвітлю-
ючи явища, не пов’язані з класицистичними традиціями європейського му-
зичного мистецтва, як-от: давні музичні культури, становлення національних 
композиторських шкіл, зокрема української. 

У Росії відзначився активною розробкою цієї тематики О. Фамінцин — 
автор ґрунтовної наукової публікації «Древняя индокитайская гамма в Азии 
и Европе» (СПб., 1889). Розглядав раніше згадану проблематику П. Сокаль-
ський у дослідженні «Руська народна музика», В. Чечотт — в узагальнюю-
чій праці «История музыки. Отдел 1. Музыка древнего Востока и античного 
классического мира» (К., 1890; ротапринтне видання, в основі якого лежить 
курс лекцій, прочитаних автором у Київському музичному училищі). 

Над цією проблематикою працював також В. Петр. Чех із походження, він 
був ерудованою людиною, мав філологічну й музичну освіту. Його наукова 
спадщина охоплює дві сфери дослідження — особливості античної музики та 
проблеми зародження первісних музичних культур. До першої тематичної 
групи належать такі розвідки В. Пéтра, як «Вновь открытые памятники анти-
чной музыки» (1893), «Элементы античной гармоники» (1896), «О составах, 
строях и ладах в древнегреческой музыке» (1901), де він виклав свої погляди 
на давньогрецьку музичну культуру, на особливості її ладотональної системи 
тощо. У працях, присвячених античному мистецтву, В. Петр спирався на до-
слідження західноєвропейських учених, насамперед на теорію ритму й метра 
Р. Вестфаля. Музикознавчим розвідкам науковця притаманні деталізація та 
докладність. Варто відзначити також його відмінне знання грецької літерату-
ри про музику — творів Арістоксена, Арістіда, Квінтіліана, Евкліда, Піфагора.

Серед праць В. Пéтра другого тематичного спрямування — про первіс-
ні музичні культури — чільне місце посідає дослідження «О мелодическом 
складе арийской песни» (РМТ, 1897—1898; СПб., 1899), в основу якого по-
кладено розширені тези доповіді, яку вчений виголосив у серпні 1895 року 
на десятому археологічному з’їзді в Ризі. Розробка складається з двох частин. 
У першій автор подав огляд багатьох стародавніх писемних пам’яток і зраз-
ків новітньої літератури, присвячених музиці Індії, Персії, арабських країн, 
Греції, германських, кельтських та слов’янських народів, зробив ряд виснов-
ків про спільні риси їхніх музичних систем. У другій частині розвідки нотні 
прик лади ілюструють думки й твердження, викладені в теоретичному розділі. 
Тут широко представлено, зокрема, українські народні мелодії, переважно зі 
збірок М. Лисенка, О. Рубця, О. Кольберґа та ін. З погляду формування нау-
кових засад музикознавчого дослідження показово й те, що в працях В. Пéтра 
використано порівняльний метод, який застосовували в гуманітарній думці 
другої половини ХIХ ст., адже він був проявом поглиблення історичного ра-
курсу осмислення світу. Водночас дослідженням цього вченого притаманне 
поєднання історичного й теоретичного аспектів аналізу, що резонувало з ак-
тивним розвитком у науці другої половини ХІХ — початку ХХ ст. міждисци-
плінарних зв’язків. 

Щільні контакти української та російської музичних культур, творче за-
своєння естетичних принципів останньої українським мистецтвом спричи-
нили появу не лише критико-публіцистичних нарисів, але й ґрунтовніших 
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праць, присвячених російській музиці. Професійними рисами позначено біо-
графічну розробку В. Чечотта «А. П. Бородин» (СПб., 1890) — одну з пер-
ших про видатного російського митця в тогочасному музикознавстві. У ній 
на основі музикознавчого аналізу зроблено спробу визначити стильові осо-
бливості творчості композитора. Елементами аналітично-наукового підходу 
позначено також публікацію І. Воробкевича про М. Глинку (1879), завдяки 
якій читачі Західної України вперше ознайомилися з досягненнями росій-
ської національної музичної школи. У цій статті дослідник дав високу оцінку 
опері «Іван Сусанін» та іншим творам російського класика.

Низку розвідок, зокрема П. Бажанського, було присвячено українській 
музиці. Це — «Історія руського церковного пінія» (1890), «Руськонародна 
музикальна мелодика» (Л., 1892), «Руськонародна музикальна гармонія» та 
«Руськонародна музикальна опера» (обидві — 1900). У них П. Бажанський 
проаналізував твори професійної музики (переважно українських і росій-
ських композиторів). Розгляд обраного матеріалу засвідчує знання автором 
світової музичної творчості, теоретичної думки, фольклору. У спробах вияв-
лення автором специфічних особливостей східнослов’янської музичної сис-
теми простежуються паралелі з прогресивними ідеями тогочасних провідних 
російських і українських дослідників — О. Сєрова, П. Сокальського, M. Ли-
сенка. Це стосується розкриття певних її відмінностей від засад темперованої 
мажоро-мінорної системи, властивої західноєвропейській музичній класи-
ці, а звідси — ствердження необхідності пошуків національно-неповторних 
шляхів становлення українського професійного музичного мистецтва. У пра-
ці «Руськонародна поетична і музикальна ритміка» (Л., 1891; складається з 
двох частин — «Ритміка руськонародної поезії» та «Ритміка руськонародних 
мелодій») П. Бажанський розглянув питання силабічної метричної основи 
музики, її зв’язки з народною поезією, висловив думку про шкідливість «одя-
гання» народної музики в «чужу західноєвропейську одежу», що майже ци-
татно повторювала відомий вислів М. Лисенка. Водночас зазначені розвідки 
П. Бажанського не можна беззастережно вважати серйозними науковими до-
слідженнями через наявність у них суб’єктивізму суджень, надто довільний 
спосіб аргументації думок.

Зародження регіоніки репрезентоване цінними за кількістю зібраного 
фактологічного матеріалу працями, як-от: П. Со каль ського про діяльність 
Фі лар мо нійно го то ва рис тва в Оде сі (1859); П. Єфи мен ка про іс то рію му зич-
ної ос ві ти в Ук ра ї ні (1883); M. Богданова про діяльність Київського відділен-
ня РМТ (1888); В. Чечотта про 25-річчя Київської російської опери (1893). 

 У другій половині ХIХ ст. бу ло зроб ле но пер ші спро би узагаль нен ня 
ем пі рич но го ма те рі а лу у ви дан нях до від ко во го типу, що ста но ви ли пе ре ду-
мо ви для подальшого роз вит ку української му зич ної лек си ког ра фії. Серед 
та ких ви дань варто назвати «Крат кий об зор ис то рии муз ыки и хро но ло гия 
зна ме нитых муз ыкан тов» Т. Са тель (1889), складений на кшталт біографіч-
ного довідника про композиторів. Вважати, що ця публікація є досконалою 
науковою працею, не доз во ляють відсутність по шу ків об’єк тив них кри те рі їв 
об ґрун ту ван ня вис лов ле них суд жень, а внас лі док цьо го — час то спро ще ність 
і не а дек ват ність ро зу мін ня опи са них явищ. До прикладу, П. Чайковського 
було охарактеризовано тільки як чудового піаніста, віртуоза, теоретика, на-
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томість М. Соловйова — як прекрасного композитора й музичного письмен-
ника. О. Бородіна, М. Римського-Корсакова, М. Мусоргського згадано без 
жодних коментарів. Вод но час на ма ган ня не ли ше зіб ра ти, але й сис те ма ти-
зу ва ти ма те рі ал, свід чи ли про зароджен ня елементів на у ко во го оп ра цю ван ня 
ма те рі а лу. Певний внесок у становлення передумов музичної лексикографії в 
Україні зробив О. Рубець, видавши «Биографический лексикон русских ком-
позиторов и музыкальных деятелей» (СПб., 1879; 21886). 

Отже, у другій половині ХIХ ст. визріли передумови для розвитку ряду 
наукових музикознавчих дисциплін. Од на з проблемно-тематичних груп, 
про яв ля ю чись у сфе рах кри ти ки, пуб лі цис ти ки, фоль кло рис ти ки, ди ле-
тантсь ких про то на у ко вих на ри сах, частково в педагогіці, бу ла пов’яза на з 
ос мис лен ням над бань іс то рії віт чиз ня ної му зич ної куль ту ри. В її ме жах бу-
ло нагромаджено ос нов ний фонд відомостей, необхідних для ста нов лен ня 
ком плек су му зич но-іс то рич них дисциплін — власне історії музики, а також 
циклу допоміжних історичних галузей, а саме: джерелознавства, текстології, 
палеографії, археографії, бібліографії, нотографії, мемуаристики, епістології, 
а також музичної лексикографії. Друга, утворюючись пе ре ду сім у нав чаль-
но-ме то дич ній лі те ра ту рі й фоль кло рис ти ці, певною мірою в кри ти ці, пуб-
лі цис ти ці, ди ле тантсь ких по пу ляр них на ри сах, міс ти ла в со бі під ва ли ни для 
ут во рен ня дос лід ниць ко-по шу ко во го рі чи ща те о ре тич но го му зи коз нав с тва. 
Роз ви ток в усіх сфе рах му зи коз нав чої дум ки, але найбіль ше в кри ти ці, пуб-
лі цис ти ці, по пу ляр них на ри сах, фі ло софсь ко-ес те тич них, ес те ти ко-пси хо ло-
гіч них, іс то ри ко-со ці о ло гіч них, куль ту ро ло гіч них ідей був підґрунтям для 
ут во рен ня в по даль шо му му зич ної ес те ти ки, психології, со ці о ло гії, куль ту-
ро ло гії тощо. 

Охоплюючи українську музикознавчу думку ХIХ ст. єдиним поглядом, 
можна зробити деякі найважливіші підсумки про її еволюцію в зазначений 
період. Тоді почався безперервний розвиток розгалуженої інфраструктури 
музичної культури, що найбезпосередніше пов’язана з музикознавством, є 
базовою для становлення його професійних засад. Вона включала музичну 
практику, спеціальну музикознавчу освіту, видавничу базу музико знавства, 
уперше сформовану когорту професійних музикознавців. Викристалізува-
лася критико-публіцистична структурна ланка української музикознавчої 
думки. Було створено підвалини останньої як національно-визначеної музи-
кознавчої школи, що переконливо сфокусувала в собі історично характерні 
тенденції розвитку тогочасного національного та європейського наукового 
знання й ширше — духовної культури. У музикознавстві досліджуваного пе-
ріоду було започатковано процеси, що, розвиваючись у подальшому, стали 
визначальними для наступного — ХХ—століття в еволюції названої сфери 
знання.
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ПІСЛЯМОВА

Українська музична культура ХІХ ст. була важливим етапом становлення й 
розвитку багатьох форм і жанрів музичної творчості, опанування тогочасних мис-
тецьких стилів і напрямів, переходу від класицизму до романтизму та утвердження 
останнього. Цей період характеризувався зростанням музично-освітнього рівня сус-
пільства, активізацією концертно-театрального життя, формуванням української 
композиторської школи та національної музичної мови, які стали мистецькими кон-
солідуючими факторами на всіх українських теренах.

Соціально-історичні умови ХІХ ст., позначені переходом від феодально-
кріпосницької до капіталістично-буржуазної системи, суттєво вплинули на му-
зичну культуру загалом, насамперед на народну творчість. Вона зазнала поміт-
них якісних змін, що були пов’язані з образно-тематичним змістом, збагаченням 
жанрів (іноді за рахунок чужорідних «напливових»), розширенням мелодично-
го й ладового строю, кристалізацією типів народноінструментального музи-
кування. Громадський інтерес до фольклорних джерел, особливо до ліричних 
пісень-романсів, а також до виконавства народних музик-інструменталістів, 
сприяв появі нового суспільно-культурного феномену — народних співаків, 
кобзарів, скрипалів, бандуристів, які почали виступати перед товариськими 
зібраннями, ерудованою та зацікавленою фольк лором публікою, науковцями, 
професійними музикантами. Своєю чергою пожвавлення суспільного інтересу 
до фольклору спричинило потребу в публікації спеціальних видань. У перших 
із них спостерігаємо просту фіксацію народнопісенних зразків, а згодом — осо-
бливо в останній третині століття — науковий підхід до справи. 

Народна пісня стала джерелом для написання численних авторських —пере-
важно аматорських — творів. Особливого поширення набули обробка народної 
пісні для голосу (соло, зрідка — дует), вокальна думка та як вершинне явище — 
пісня-романс, які виконувалися в супроводі (здебільшого невибаг ливому) фор-
тепіано. Ці жанри були серед найпопулярніших у побутовому музикуванні укра-
їнських національно-свідомих представників міських і священицьких верств та 
ліберального панства. У кінці ХІХ ст. деякі обробки українських пісень посіли 
вагоме місце в концертному репертуарі уславлених оперних співаків України, 
Росії, Польщі. 

У другій половині ХІХ ст. українські композитори, поміж яких було чима-
ло аматорів, під впливом Лисенкових починань звернули увагу на жанр оброб-
ки народної пісні для хору. Здебільшого вони робили нескладні перекладення 
переважно з інструментальним супроводом, які засвідчують наполегливе й 
послідовне прагнення митців відтворити специфіку народного багатоголосся, 
його самобутні особливості ладового й гармонічного мислення, неповторність 
ансамблевого єднання голосів. Традиційну для попередніх часів триголосу 
кантову фактуру викладу було замінено повною чотириголосою партитурою, з 
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уведенням елементів підголосковості, характерних інтонаційних розспівів. Ці 
тенденції художнього переосмислення фольклору були тісно пов’язані з того-
часними еволюційними процесами у сфері академічного хорового співу, викли-
каними новими формами організації музично-хорового життя в Україні. Воно 
набуло нового якісного наповнення, суголосного із загальноєвропейськими 
тенденціями.

Творчо-артистичні ініціативи, характерні для мистецтва Західної та Цен-
тральної Європи й Росії на початку ХІХ ст., досить швидко вкорінювалися в 
культурне життя українців. Особливі зрушення сталися в домінуючій на той 
час царині — вокально-хоровій музиці — як сакральній, так і світській. Д. Борт-
нянський та інші композитори у своїй сакральній творчості відійшли від так 
званої самолівки й почали широко використовувати багатоголосу партитуру, 
компонуючи твори високого художнього ґатунку (зазвичай написані на кано-
нічні тексти церковнослов’янською мовою). Нові форми колективної органі-
зації співаків-аматорів (на зразок поширених у Західній Європі Лідертафелів 
та Орфеонів) — співочі товариства, хорові братства, товариство «Боян» та його 
філії, зрештою, концертуючі хорові капели, з якими працювали видатні дири-
генти й композитори, — сприяли розвитку й збагаченню давніх традицій наці-
онального хорового співу та написанню значної кількості показових творів, як 
у жанрі мініатюри, так і в жанрі розгорненої великої форми (поеми, кантати). 
На першому етапі особливо вирізнилася так звана перемишльська школа (у за-
хідному регіоні), що вияскравила нові художньо-стильові якості хорового тво-
ру як ліричної п’єси, романтичної балади, музичної картини, здатної передати 
найтонші відтінки людських почуттів. Композитори Східної України й Наддні-
прянщини, які перейняли ініціативу в цій галузі творчості, акцентували увагу 
на героїчному минулому народу та пробудженні прагнення до національного 
визволення. Значною мірою ці настрої були породжені палким Шевченковим 
словом і народницькою ідеологією, що полонила уми передової української ін-
телігенції в останніх десятиліттях ХІХ ст. Особливо вони проявилися в Лисен-
кових кантатах.

У сфері вокальної творчості Україна довела свою самобутність завдяки по-
яві такого художнього явища як солоспів (цьому терміну в німецькій музиці 
адекватне слово Lied, у французькій — Сhanson). Український солоспів уві-
брав усі жанри вокальної лірики — від обробок народної пісні, вокальної думки, 
пісні-романсу (народної та авторської) аж до власне романсу як глибоко осо-
бистісного прояву широкого спектру психологічних почуттів людини. У цьому 
сенсі рушійне значення мала Шевченкова поезія, яка будила приспану та при-
гноблену генетичну свідомість нації, ви́кликала до життя численні твори бага-
тьох музик Галичини, Буковини, Наддніпрянщини, Слобожанщини. Найваго-
мішим здобутком у цій царині була музична шевченкіана М. Лисенка, яка стала 
класичним надбанням українського мистецтва.

Інструментальна музика ХІХ ст., яка інтенсивністю свого розвитку знач но 
поступалася хоровій, позначилась опануванням вітчизняними композиторами 
розмаїттям жанрів, властивих класицистичним, а особливо романтичним сти-
льовим напрямам музики. Значно розширився її інструментальний спектр — 
уперше було написано концерти (для флейти, двох фортепіано тощо), сонати 
(романтичного спрямування), п’єси (багато з них програмного змісту) для ві-
олончелі, флейти, гітари, а також струнні квартети, фортепіанні тріо, інші твори 
камерної музики. А найкращі з опусів, зокрема фортепіанні композиції М. Ли-
сенка, нині визнано яскравим надбанням світової культури. Прикметною рисою 
камерно-інструментальної творчості (особливо другої половини століття) було 
прагнення оволодіти жанровим розмаїттям романтичного мистецтва, виявити 
його як систему. На цьому шляху з’явилися твори, у яких яскраво втілилися 
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риси українського романтизму — ліризм і підкреслена елегійність композитор-
ського висловлення, подеколи схильність до камерності салонного музикуван-
ня (особливо це позначилося на опусах у так званому стилі бідермайєр). Однак 
у ХІХ ст. не вдалося повністю вирішити проблеми формування романтичної 
жанрової системи, розв’язання цих задач було перенесено на майбутні часи.

ХІХ століття стало етапним періодом для розвитку національної оркестрової 
музики — уперше в історії вітчизняної культури з’явилася власне українська сим-
фонія (оркестрові опуси ХVІІІ ст. Д. Бортнянського та Є. Ванжури не були відомі 
в Україні). Композитори почали опановувати жанри й форми симфонічної музи-
ки, теорію та практику інструментування (адже у зв’язку з технічною революцією 
відбулися кардинальні зміни у складі симфонічного оркестру). І хоча кількість 
написаних у той час творів незначна, однак усі вони зорієнтовані на основні сим-
фонічні жанри, а саме: увертюру, концерт для оркестру із солюючим інструмен-
том, окремі оркестрові п’єси (фантазія, марш, полонез, мазурка, вальс), а також 
на знакове явище — симфонію, де чітко окреслився національно-визначений 
тематизм та особливості структури саме українського лірико-пісенного сонатно-
симфонічного циклу з ліричною другою частиною (Романсом, де тема звучить 
у солюючого інструменту або в дуету споріднених за тембром інструментів) та 
колористичним жанровим фіналом (Козачком). Такі твори, як Симфонія соль мі-
нор невідомого автора (1810), «Українська» М. Колачевського (1876), Симфонія 
В. Сокальського (1892) стали визнаними зразками української музики та ввій-
шли до її класичної спадщини.

Український театр, підвалини якого ще на початку ХІХ ст. заклали ви-
датні діячі української культури І. Котляревський і Г. Квітка-Основ’яненко, 
розвивався, спираючись на народнопісенну культуру. Динаміка часу, позна-
чена глибоким інтересом різних верств суспільства (насамперед різночинної, 
простонародної) до театрального дійства, зумовила появу багатьох водевілів, 
народних побутових оперет, історичних драм зі співами тощо. Суттєвою ри-
сою цього періоду була глибока криза українського театру. На кону панувала 
різномовна європейська антреприза — російська, польська, австро-німецька, 
італійська, французька. Тому українському театрові довелося виборювати — у 
прямому розуміні цього слова — своє право на сцену. Від 30-х років ХІХ ст. 
простежується динаміка еволюції — з’явилися нові сценічні твори українських 
авторів, які одразу визначили музично-драматичне спрямування національно-
го театру. Характерною особливістю їхньої музичної складової був щільний 
зв’язок із народнопісенними джерелами, іноді пряме цитування, а також актив-
на фольклоризація найкращих авторських зразків (пісень і танців). Популяр-
ності українського театру сприяла й мовна ситуація: хоча з усього ХІХ ст. не 
зможемо згадати й двох десятків років, коли не було гонінь на українську мову, 
проте саме театральний кін став тією своєрідною «мистецькою фрондою», яка 
живила мовний простір українства. У кінці ХІХ ст. на теренах України діяло 
вже багато різних вітчизняних антреприз, які до свого репертуару залучали на-
ціональні твори. З-поміж них особливо уславився театр корифеїв М. Кропив-
ницького і братів Тобілевичів — він став міцним фундаментом для майбутнього 
вітчизняного театру.

Становлення українського оперного театру також відбувалося в складних 
умовах. На початку ХІХ ст. його, фактично, як національного художнього яви-
ща не існувало — переважно звучали твори західноєвропейських і російських 
авторів, до того ж зазвичай у виконанні італійських і російських оперних труп. 
Однак із появою на історичній сцені С. Гулака-Артемовського, П. Сокальсько-
го, А. Вахнянина, М. Аркаса, а особливо такої реформаторської постаті, як 
М. Лисенко, стались активні зрушення в цій царині музичного мистецтва. На 
кінець століття в доробку українських композиторів майже повністю сформу-
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валася вся оперна жанрово-тематична система: лірико-героїчна опера, лірико-
побутова, лірико-фантастична, лірико-комічна, дитяча (казкова опера). У сю-
жети цих творів було покладено історичні події часів козаччини й гетьманщини, 
а також епізоди із селянського життя. На великій оперній сцені чи не вперше 
зазвучала українська мова — «Запорожець за Дунаєм» (поставлено в Санкт-
Петербурзі, 1863), «Різдвяна ніч» (Київ, 1873). А написання героїко-історичної 
опери «Тарас Бульба» (1890) ознаменувало появу на мистецькому обрії само-
бутнього зразка національної опери, який став яскравою титульною сторінкою 
української музичної культури наступного —ХХ — століття.

ХІХ століття було рушійним для розвитку концертного життя й артистич-
ного виконавства. Музичні зібрання, аристократичні й міщанські товариства в 
панських маєтках та міських салонах, починаючи від 1820-х років поступово 
відступили на другий план. При університетах, міських управах, різних громад-
ських закладах з’явилися спеціальні сцени для виступів талановитих співаків 
та інструменталістів. Дедалі частішими стали виступи музикантів-гастролерів, 
іноді знаменитостей європейського рангу — Ф. Ліста, Р. Шумана, К. Вік, Г. Ве-
нявського, А. Каталані, А.-Ф. Серве та ін. З часом виросло й нове покоління 
українських виконавців, які здобули освіту в російських і західноєвропей-
ських консерваторіях та у видатних майстрів Німеччини, Франції, Австрії, 
Італії. Активізація культурного життя викликала пожвавлення етнографічно-
фольклористичної та музично-критичної думки, які ще в першій половині сто-
ліття здебільшого просто фіксували, здійснювали огляди й рецензії на події 
часу, але, починаючи від 1840-х років, а особливо в останній третині ХІХ ст., 
переросли в наукову фольклористику (музичну етнографію) і музикознав-
ство з тенденцією до глибокого осмислення соціокультурних та інтонаційно-
структурних процесів. У тогочасному музико знавстві викристалізувалися такі 
основні напрями, як критика, публіцистика та педагогіка. Значного прогресу за-
знала й музична освіта: від приватних форм навчання в окремих музикантів (пе-
реважно іноземців, які проживали в Україні) на початку століття  до утворення 
спеціальних класів (при школах, гімназіях, різних артистичних товариствах), 
відкриття першої консерваторії в Галичині (Львів, 1854) та першого музичного 
училища в Наддніпрянській Україні (Київ, 1883).

Творчий потенціал української музики дедалі ширше ставав відомим за меж-
ами етнічної залюдненості, талановиті твори вітчизняної музики звучали в За-
хідній Європі та Росії, наші музиканти — співаки з чудовими голосами, хори та 
віртуози-інструменталісти — виступали на престижних світових сценах, отри-
мували захоплені відгуки поціновувачів. 

Досягнення українських митців у галузі музичної культури в ХІХ ст. ста-
ли етапним явищем, яке ознаменувало формування композиторської школи 
й національної музичної мови, вітчизняного виконавства, музикознавчої та 
етнографічно-фольклористичної думки як самобутнього, високопрофесійно-
го й національно-визначеного естетичного феномену. Озираючись н а початок 
ХІХ ст., із сумом доводиться констатувати пригнічення національної ідеї, втра-
ту Україною багатьох соціально-політичних та культурних позицій. Друга по-
ловина ХІХ ст. була позначена значним етнокультурним зростанням, насампе-
ред випроміненням тих життєдайних сил, що виявили себе в наступний період.
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 РЕЗЮМЕ

Другий том академічної шеститомної «Історії української музики» присвя-
чено музичній культурі України ХІХ ст. Його підготовлено відділом музикоз-
навства ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. У доповненому й переробле-
ному виданні охоплено все ХІХ ст. як вирішальне у формуванні національної 
самосвідомості українців та утвердженні самобутності духовної культури. Тут 
розкрито розвиток стилю романтизму в українській музиці, починаючи від 
першого десятиліття і до його вершинних проявів у останній третині ХІХ ст.

Матеріал подано за чотирма загальнотематичними рубриками: 1) Народна 
творчість; 2) Формування національної композиторської школи. Жанрово-
стильові засади; 3) Музичне життя; 4) Спеціальна освіта. Музикознавство. 
У першій рубриці висвітлено еволюцію жанрів пісенного фольклору та на-
родної інструментальної музики. Друга рубрика розпочинається з розділів про 
жанри, пов’язані зі словом, — богослужбова музична культура, хорова твор-
чість, хорові та сольні обробки народних пісень, солоспіви. Далі аналізується 
камерно-інструментальна та симфонічна музика. Завершують рубрику розділи 
про оперну творчість і музику в театрі. Зауважимо, що розділ «Богослужбова 
музична культура» написано спеціально для цього видання. У третій рубриці 
розглянуто концертне життя та український музичний театр, показано шляхи 
професіоналізації, поступового переходу від елітарних форм побутування му-
зичного мистецтва до широкодемократичних. У четвертій рубриці висвітлено 
становлення спеціальної музичної освіти та музикознавства.

У другому томі доповненого і переробленого видання «Історії української 
музики» висвітлено шлях розвитку романтизму в українському просторі.

РЕЗЮМЕ

Второй том академической шеститомной «Истории украинской музыки» пос-
вящeн музыкальной культуре ХІХ ст. Он подготовлен отделом музыковедения 
ИИФЭ им. М. Т. Рыльского НАН Украины. В дополненном и переработанном 
втором томе охвачено всe ХІХ ст. как показательное для формирования нацио-
нального самосознания украинцев и утверждения самобытной духовной куль-
туры. Прослежено развитие стиля романтизма в украинской музыке, начиная от 
первого десятилетия и до вершинного его проявления в последней трети ХІХ ст.
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Материал подан по четырём тематическим рубрикам: 1) Народное творчес-
тво; 2) Формирование национальной композиторской школы. Жанрово-сти-
левые основы; 3) Музыкальная жизнь; 4) Специальное образование. Музыко-
ведение. В первой рубрике освещена эволюция жанров песенного фольклора 
и народной инструментальной музыки. Вторая рубрика начинается с разделов 
о жанрах, связанных со словом, — богослужебная музыкальная культура, хоро-
вое творчество, хоровые и сольные обработки народных песен, романсы. Далее 
анализируется камерно-инструментальная и симфоническая музыка. Завер-
шают рубрику разделы об оперном творчестве и музыке в театре. Отметим, что 
раздел «Богослужебная музыкальная культура» был написан специально для 
этого издания. В третьей рубрике рассмотрены концертная жизнь и украинс-
кий музыкальный театр, прослежены пути профессионализации, постепенного 
перехода от элитарных форм бытования музыкального искусства к широко-
демократическим. В четвертой рубрике показано становление специального 
музыкального образования и музыковедения.

Во втором томе дополненного и переработанного издания «Истории 
украинской музыки» освещены пути развития романтизма в украинской 
культуре.

RESUME

The second volume of the academic six-volumes edition of «The history of the 
Ukrainian Music» is devoted to the Ukrainian music culture of the nineteenth 
century. It was prepared for the publication by the department of the Music 
Studies of the Rylsky Institute of NAS of Ukraine. The new edition is revised 
and edited with the extra materials in order to point out that nineteenth century 
was an epoch when the national identity and spiritual culture of Ukrainians were 
formed.

The edition is divided into four main thematic parts: 1) folklore, 2) the 
formation of the national composers’ school, genres and styles, 3) music life, 
4) specialized musical education. The first part discovers the evolution of the 
genre of the music folklore and Ukrainian folk instrumental music. The second 
part first addresses the topic of verbal forms of folk music art — liturgy music 
culture, choral art, solos, choir and solo performances of the folk songs. Then, it 
addresses the topic of instrumental and symphonic music. Finally this chapter 
addresses the issues of the opera art and theatre music. It is worth mentioning that 
the chapter «Liturgy Music Culture» was written specially for this edition. The 
third part is devoted to the concert life and Ukrainian music theatre, and to the 
problem of its development from an elite form of art into more democratic forms. 
The fourth part describes the development of the specialized musical education 
and music studies. 

The second revised volume also gives a full picture of Ukrainian Romanticism 
from its first steps to the full development in the late nineteenth century. 
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Абаза Аркадій Максимович (Макси-
міліанович) [1845 (за ін. відом. — 
1848) —1915] — 595

Аббер Г. (?—?) — 702
Абрамов І. (?—?) — 664
Абрисовський Савин Йосипович 

(1874—1900) — 431
Августинович Георгій Пантелеймоно-

вич (1784—1842) — 106
Агєєв М. (?—?) — 662
Агєєва М. Н. (?—?Я) — 697
Агренєв-Слов’янський (Сла в’янсь кий) 

Дми тро Олександрович (справж. — 
Агрєнєв, псевд. — Слов’янський) [1834 
(за ін. відом. — 1836) — 1908] — 8, 685

Адан Адольф-Шарль (1803—1856) — 587
Адлер Ґвідо (1855—1941) — 739, 754
Азадовський Марко Костянтинович 

(1888—1954) — 19
Азарова Антоніна Іванівна (нар. 1963) — 16
Азерська Єлизавета Григорівна (дів. — 

Платоновська) (1868—1946) — 698
Азєєв Євстафій Степанович (1851—

1918) — 105
Азовська Марія (Марфа) Олександрів-

на (бл. 1877—?) — 601, 607
Аксакян (?—?) — 422
Александров Володимир Степанович 

(1825—1893/1894) — 75, 339, 340, 
343, 353—355, 545, 561, 562, 569, 720

Александрова Людмила Володимирівна 
(XIX — початок XX ст.) — 343, 355

Александров-Колюпанов Б. Ф. (?—?) — 
608

Алексєєва-Юневич Марія Павлівна 
(1848—1922) — 692

Алеманов Дмитро Васильович (1867—
1918) — 105

Алоїз Владислав Францович (псевд. — 
Музикант) (1860—1918) — 391, 663, 
665, 685, 692, 697

Алчевська Христина (Христя) Олексі-
ївна (1882—1931) — 665, 681

Алчевський Іван Олексійович (1876—
1917) — 669

Альбрехт Людвіґ Карлович (1844—
1899) — 683, 691, 692

Альманредер (Альменредер) Карл 
(1786—1843) — 462

Альтані Іполит Карлович (1846—1919) — 
490, 594, 619, 689

Аляб’єв Олександр Олександрович 
(1787—1851) — 8, 11, 20, 22, 268—
270, 335, 362, 363, 368, 713, 714

Амброс Володимир (1890—1956) — 311
Амвросій, митрополит (у миру — Побє-

дов Андрій Іванович) (1799—?) — 78
Ампер Андре-Марі (1775—1836) — 18
Андреєв (?—?) — 630, 690
Андреєв Василь Васильович (1861—

1918) — 677
Андрієвський Федір Петрович (1854—

1914) — 619
Андріяшев Олексій Хомич (1826—1907) — 

486—489
Анишевський Т. (друга половина 

ХІХ ст.) — 141
Анненков Микола Миколайович [1793 (за 

ін. відом. — 1800) — 1865] — 71, 466
Анненков Павло Васильович [1812 (за 

ін. відом. — 1813) — 1887] — 73
Антонович Володимир Боніфатійович 

[1830 (за ін. відом. — 1834) —1908] — 
742, 753

Антонович Дмитро Володимирович 
(1877—1945) — 473

Антонович Мирослав Іванович (1917—
2006) — 108

Апостол Данило, гетьман (1654—
1734) — 219

Аренський Антон (Антоній) Степанович 
(1861—1906) — 105, 146, 639, 661

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК*

* В іменному покажчику використано відомості з першого видання тому, різних 
довідників, енциклопедій, а також Інтернету.
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Арістід (I ст. до н. е. — ?) — 760
Арістоксен (бл. 354 до н. е. — ?) — 760
Аркас Микола Миколайович (1852/1853—

1909) — 7, 13, 15, 469, 470, 523—526, 
600—602, 606—609, 766

Арнольд Юрій (Георгій) Карлович 
(1811—1898) — 105

Артем — див. Наруга Артем — 627
Архангельський Олександр Андрійович 

(1846—1924) — 686
Архімович Лідія Борисівна (1916—

1990) — 191, 479, 483
Арцимович Антон Францович 

(бл. 1871 — ?) — 609
Асаф’єв (псевд. — Ігор Глєбов) Борис Во-

лодимирович (1884—1949) — 218, 223
Аскоченський Віктор Іпатійович 

(1813—1879) — 672, 742
Ауер Леопольд (Семенович) (1845—

1930) — 639, 663, 690, 692, 697
Афанасьєв Микола Якович (1820/1821—

1898) — 105, 225, 510
Афанасьєв С. (?—?) — 571
Афанасьєв-Чужбинський Олександр 

Степанович (справж. — Афанасьєв) 
(1816—1875) — 340, 342, 688, 718

Ашкаренко Григорій Андрійович 
(1856—1922) — 14, 559, 567, 596, 597, 
609

Бабченко Іван (середина ХІХ ст.) — 74
Багалій Дмитро Іванович (1857—

1932) — 593, 742
Бадені Казимир, граф (1846—1909) — 49
Бажанська-Озаркевич Ольга-Олексан д-

ра (псевд. — Оксана, Олеся Б.) Пор-
фирівна (1866—1906) — 703

Бажанський Порфирій Іванович (1836—
1920) — 109, 126, 129, 131—135, 181, 
182, 262, 425, 431, 526, 574, 612, 614, 
701, 703, 704, 717, 730, 739, 741, 742, 
749, 750, 759, 761

Базилевич Анатолій Дмитрович (1926—
2005) — 589

Базилевич Г. (друга половина XVII ст.) — 22
Байрон Джордж-Ноел-Ґордон (1788—

1824) — 8, 18
Балакірев Мілій Олексійович (1836/1837—

1910) — 105, 208, 284, 287, 311, 720
Балл Едвард-Гагеруп (1855—1938) — 510
Балліна Олена Степанівна (?—?) — 12, 

717, 719
Бандровський-Сас Олександр (1860—

1913) — 622
Банька Дем’ян (?—?) — 67
Барабаш Міклош (1810—1898) —635
Баранович Георгій (Юрій) Прокопович 

[1772 (за ін. відом. — 1776) — ?) — 
106, 675

Барвінська Євгенія Максимівна (1854—
1913) — 647, 649, 653

Барвінський Василь Олександрович 
(1888—1963) — 398, 418

Барвінський Олександр Григорович 
(1847—1926) — 172, 352

Барток Бела (1881—1945) — 36, 424, 
722, 729

Барцал Антон Іванович (1847—1927) — 
618

Барцицький Адам Іванович (?—1843) — 
311, 339, 372, 537, 630, 637

Бах Йоганн-Себастьян (1685—1750) — 
387, 402, 404, 405, 421, 734

Бах Філіпп-Еммануїл (1714—1788) — 438
Бахметьєв Микола Іванович (1807—

1891) — 77, 105
Бачинська Теофілія Йосипівна (1837—

1906) — 611, 613
Бачинський Маркіян (нар. 1928) — 331
Бачинський Омелян Васильович (1833—

1907) — 141, 547, 611—614, 643
Бачинський Раймунд (?—?) — 527
Безак Олександр Павлович (1800—

1868) — 466
Безбородько Ілля Андрійович (1756—

1815) — 733
Безуглий Тимофій (за ін. відом. — Іван) 

(XIX ст.) — 360, 362, 388—390, 419, 
644

Безшлях Терентій Тимофійович (?—?) — 
344

Белей Іван Михайлович (псевд. і крипт. — 
Роман Розмарин, Гнат Перевізник, 
Ів. Б.-ей та ін.) (1856—1921) — 648, 
741

Белліні Вінченцо (1801—1835) — 8, 426, 
587, 617, 623, 635, 636, 752

Белло Ю. (?—?) — 345
Бем Теобальд (1794—1881) — 461
Беневський Василь Дмитрович (1864—

1930) — 146
Бенш Альберт Федорович (1867—1915) — 

694, 698
Берґер Фердинанд Георгійович (?—1875) — 

588, 595, 617, 618
Березовський (?—?) — 657
Березовський І. (?—?) — 270
Березовський Левко Володимирович 

(1898—1960) — 692
Березовський Максим Созонтович 

(1745—1777) — 11, 110, 121, 128, 152, 
159, 220, 244, 733

Берліоз Гектор (Ектор) Луї (1803—
1869) — 87, 219, 631

Бернард Матвій (Моріц) Іванович 
(1793/1794—1871) — 377

Бернацький Міхал-Мар’ян (1855—1936) — 
703

Бертольд Карл-Фридерик-Тео дор (1815—
1882) — 627

Берутті Артуро (1858—1938) — 8, 510
Бессель Василь Васильович (1843—

1907) — 508
Бетховен Людвіґ ван (1770—1827) — 8, 

78, 183, 219, 220, 271, 374, 387, 421, 
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Бор Віллем (Уїллем), де (1885—1962) — 
510

Борер Софія (?—?) — 631, 634, 636
Борисов Валентин Тихонович (1901—

1988) — 443
Борисюк (Борисяк) Костянтин Іванович 

(кінець ХІХ ст. — після 1915) — 353
Борисяк Андрій Олексійович (1885—

1962) — 694
Борковський (Бораковський) Григорій 

Максимович (1846—1890) — 555, 556
Борковський Пантелеймон (Пантилеон, 

сцен. ім’я — Леон) (1824—1911) — 
615, 648

Бородін Олександр Порфирович 
(1833—1887) — 8, 234, 469, 474, 604, 
653, 658, 663, 757, 759, 762

Борсук П. Г. (?—?) — 591
Бортнянський Дмитро Степанович 

(1751/1752—1825) — 6, 8, 11, 71, 73, 
74, 76—79, 81, 91—93, 100, 102, 105, 
106, 109—112, 115, 117, 121, 123, 126, 
128, 131, 133, 138, 141—144, 150, 152, 
159, 219—224, 244, 437, 438, 441, 451, 
452, 460, 629, 656, 674, 733, 736, 744, 
750, 755, 764, 765

Брагін Костянтин Олександрович 
(1843—?) — 692

Брамс Йоганнес (1833—1897) — 8, 407, 
418, 428, 707

Братиця Павло Савич (1843—1887) — 
15, 26, 725

Брісс Гіацинт (XIX ст.) — 678
Брукнер Антон (1824—1896) — 208, 739
Брусс Поль-Марі (1844—1912) — 48
Брюкнер Олександр (1856—1939) — 19
Брюховецький Іван Мартинович, геть-

ман (?—1668) — 219
Брянцев Олександр Дмитрович (Арсе-

ній, архієпископ) (1839—1914) — 73
Буальдьйо Франсуа-Адрієн (1775—

1834) — 421, 587, 629
Бугамеллі (Бугомеллі) Фридерико  

(1876—1949) — 694
Будлянський Олексій Михайлович 

(1763—1818/1819) — 633, 434
Будневич Віктор Георгійович (1891—

1957) — 698
Булат Тамара Павлівна (1933—2004) — 16
Булах Надія (?—?) — 486, 594
Булгарін Тадей Венедиктович (1789—

1859) — 222
Бусслер Людвіґ (1838—1900) — 745
Буф’є (Буфієр) Джованні (Жан-Батіст) 

(1819—?) — 225
Бучманівна (Бучма) Ольга Максимівна 

(1879—1919) — 615
Бюссар (Брюссар) Ж.-Ф. (?—?) — 48
Бюффе А. (?—?) — 461
Вагилевич Іван Миколайович (1811—

1866) — 21, 53
Вагнер Іван (бл. 1844—?) — 637

422, 447, 461, 627, 628, 635—638, 658, 
659, 662, 677, 752, 756

Бєльовський Август (1806—1886) — 308
Бєляєв Віктор Михайлович (1888—

1968) — 713
Біберович Іван (1854—1920) — 614
Бігдай Яким Дмитрович [1850 (за ін. ві-

дом. — 1855] — 1909) — 246, 331
Біднов Василь Олександрович (1874—

1935) — 73
Бізе Жорж (Олександр-Сезар-Лео-

польд) (1838—1875) — 620
Бікерстафф (?—?) — 472
Біликовський Іван Симеонович (Се-

менович) [1846 (за ін. відом. — 
1948) — 1922) — 142, 181, 207, 431, 
705, 747

Білиловський Кесар Олександрович 
(псевд. — Цезар Білило, Цезарко, 
Іван Кадило) [1859—1934 (за ін. ві-
дом. — 1938)] — 749

Білинська Марія Леонтіївна (1912—
1996) — 183

Білоградський Тимофій (початок 
XVIII ст. — після 1770) — 306

Білозерський Василь Михайлович 
(1825—1899) — 21

Білозерський Микола Михайлович 
(1833—1896) — 22

Біляшівський (Біляшевський) Микола 
Федотович (1867—1926) — 73

Бірей Ґотліб-Венедикт (Бенедикт) (1772—
1840) — 533

Бірюков В. А. (?—?) — 105, 693
Бліма Франц-Ксавер (1770—1811/ 

1812) — 531
Блюмель Л. (?—?) — 687
Блюмель Ф. (?—?) — 463
Блюменфельд (Блуменфельд) Станіс-

лав Михайлович [1850—1897 (за ін. 
відом. — 1898)] — 147, 685, 698

Бобир Діодор Миколайович (1907—
1980) — 524

Богданов Микола Олексійович (1837/
1838 — після 1920) — 658, 761

Богданович Ф. (?—?) — 693
Боґданський В. (?—?) — 666
Богданський Д. З. (?—?) — 708
Бодянський Осип Максимович (1808—

1877) — 21, 72
Бокшай Йосип Йосиепович (1891—

1975) — 708
Болгарський Дмитро Анатолійович 

(нар. 1969) — 70
Болховітінов Євфимій Олексійович 

(у чернецтві — Євгеній) (1767—
1837) — 73, 74, 107, 733

Бонковський Денис (Діонісій) Федоро-
вич (1816 — після 1869) — 311, 331, 
345, 377

Бонч-Бруєвич Володимир Дмитрович 
(1875—1955) — 668
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Венявський Юзеф (1837—1912) — 633, 
666

Вербицький Михайло Михайлович 
(1815—1870) — 9, 11, 13, 14, 71, 100, 
109, 112—114, 117—121, 123, 125—
128, 132, 136, 138, 139, 141, 143, 144, 
161—168, 170—173, 176—178, 180, 
181, 184—186, 190, 240, 262, 311, 312, 
352, 364, 369, 370, 382, 425, 428, 429, 
431, 437—441, 461, 526, 550—554, 
574—576, 579, 611, 612, 644, 649—
651, 653, 655, 669, 675, 700, 701, 713, 
735, 741, 742, 748, 750, 752, 755

Верді Джузеппе (1813—1901) — 8, 426, 
486—489, 611, 617, 619, 623, 665

Веребрюсов С. (?—?) — 626
Вересай Остап Микитович (1803—1890) — 

12, 15, 23, 25, 26, 52, 53, 66, 67, 285, 
409, 412, 414, 445, 640, 725, 726

Вержбилович Олександр Валер’янович 
(1848/1849—1911) — 697

Вериківський Михайло Іванович (1896—
1962) — 529

Вернадський Володимир Іванович (1863—
1945) — 755

Верстовський Олексій Миколайович 
(1799—1862) — 8, 227, 468, 487, 588, 
597, 618

Веселовський Олександр Миколайович 
(1838—1906) — 720

Вестфаль Рудольф (1826—1892) — 760
В’єтан Анрі (Генріх) (1820—1881) — 

632, 666, 684
Вигорницький Матвій Михайлович 

(1790 — бл. 1861) — 658, 676
Видинівський С. (?—?) — 656, 657
Виноградов Михайло Олександрович 

(1810—1888) — 105
Виноградський Олександр Миколайо-

вич (1855—1912) — 419, 444, 658
Висогурський (Виссоґурський) Ц. 

(?—?) — 684
Висотський Михайло Тимофійович 

(1790/1791—1837) — 270
Висоцький Валерій (Валеріан-Войцех) 

(1835—1907) — 704
Витвицький (Вітвицький) Йосип (Юзеф-

Домінік) Хомович (1813—1866) — 
360, 364, 368, 369, 381—383, 629, 630, 
684, 685, 715, 716

Витвицький Софрон (1819—1879) — 574
Відорт Грегор (Ґжеґож, Григорій Ада-

мович) (1764—1834) — 47, 307, 334
Відорт Каєтан (1804—1852) — 307
Відорт Франц (Францишек) (1831 — 

після 1892) — 47, 307, 642
Вік (за чоловіком — Шуман) Клара-

Жозефіна (1819—1896) — 387, 766
Вікторов-Пархомович В. (1852 — бл. 

1933) — 562
Вільбоа (Вільбуа) Костянтин Петрович 

(1817—1882) — 419, 510, 588, 650, 681

Ваґнер Ріхард-Вільгельм (1813—1883)  — 
219, 645, 658

Валентин, архімандрит (ХІХ ст.) — 148
Валлашек Ріхард (1860—1917) — 739
Валуєв Петро Олександрович, граф 

(1814—1890) — 643
Ванжура Ернест (бл. 1750—1802) — 219, 

434, 437, 441, 448, 450—452, 459, 461, 
765

Ванке Амадей Францович (1815 — 
бл. 1860) — 685

Ванке К. (?—?) — 685
Ванченко-Писанецький Костянтин Іпо-

литович (1863—1928) — 559, 609
Варламов Олександр Єгорович (1801—

1848) — 343, 489
Василевська Людмила Олексіївна 

(псевд. — Дніпрова Чайка) (1861—
1927) — 503

Василенко Зоя Іванівна (нар. 1918) — 
336

Василенко М. (?—?) — 662
Василенко Сергій Никифорович (1872—

1956) — 661
Васильєв (Васильєв-Святошенко) Мат-

вій Тимофійович (1863—1961) — 
339, 537, 566, 567, 569, 570—573, 595, 
600, 605—607

Васильєв М. (?—?) — 29
Васильченко Іван Матейович (нар. 

1823) — 59
Вахнянин Анатоль (Наталь) Климентович 

(крипт. і псевд. — В. Н., Н. В., Н. В-ъ, 
Н. із над Сяну, Наталь з-над Сяну, 
А. В., Еволюційник) (1841—1908) — 
13, 14, 49, 110, 129, 134, 138, 153, 181, 
183, 184, 186—190, 197, 201, 204, 206, 
207, 217, 240, 246, 253, 262, 263, 348, 
351, 352, 471, 526—529, 580, 644, 645, 
648—651, 653, 657, 658, 666, 669, 700, 
701, 703—706, 739, 741, 749, 750, 766

Вахнянин Іван (1847—1909) —654
Вацлав з Олеська — див. Залеський 

Вацлав  — 20, 716, 
Вашак (?—?) — 658
Ващенко-Захарченко Андрій Єгорович 

(1815—?) — 554, 611
Вебер Карл-Марія, фон (1786—1826) — 

271, 386, 387, 392, 421, 578, 635, 636, 
638, 659, 677, 684

Ведель Артемій Лук’янович (1767—
1808) — 11, 97, 100, 101, 110, 148, 
152, 224, 675, 742

Велінський (Вілинський) Василь М. 
(1842—1874) — 628, 690

Веліхов (XIX ст.) — 632, 732
Вельсовський (Велісовський) А. І. 

(1804 — після 1869) — 554, 611, 616
Венцель Ернест-Фердинанд (1808—

1880) — 687
Венявський Генрик Йосипович (1835—

1880) — 633, 634, 666, 690, 693, 766
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Воячек Богумил (Федір Іванович) 
(1857—1934) — 607, 665, 692

Врубель Михайло Олександрович 
(1856—1910) — 152, 158

Вукотич Костянтин (?–?) — 607
Вульфіус О. А. (?—?) — 697
Вшелячинський (Вшелочинський) Вла-

дислав (1847—1896) — 424, 425, 702
В’яземський Петро Андрійович (1792—

1878) — 326
Габель Станіслав Іванович (1849—

1924) — 594, 624
Гавриїл (Бакулеско-Бодоні), митропо-

лит (?—?) — 673
Гаврилов Костянтин (1862—1933) — 697
Гаде Нільс (1817—1890) — 432
Газенеєр Г. (?—?) — 462
Гайбель Е. (?—?) — 182
Гайдамака (Вертепов) Дмитро Абрамо-

вич (1864—1936) — 605, 610
Гайдн Йозеф-Франц (1732—1809) — 77, 

78, 128, 131, 219, 435, 628, 630, 638, 
676

Гайдн Михайло (1737—1806) — 128
Галеві Жак-Фроманталь (1799—1862) — 

617
Галяма Домінік Гнатович (XIX ст.) — 630
Ганслік Едуард (1825—1904) — 423, 428, 

756
Гарсія Ґаетано (?—?) — 618
Гарський (?—?) — 510
Гауптман (Хауптман) Моріц (1792—

1868) — 419
Гащенко Павло Михайлович (кінець 

ХVIII — початок ХІХ ст.) — 67
Ге Григорій Миколайович (псевд. — 

Григорій Лядава) (1830—1911) — 565
Ге Микола Миколайович (1831—

1894) — 10, 565
Геанк (?—?) — 650
Гейне Генріх (1797—1856) — 13, 18, 70, 

315, 323, 326, 330, 644, 653
Геккель Йоганн-Християн (1810—

1882) — 462,619
Гельм Рудольф (1842 — після 1899) — 698
Гельмер Герман-Ґотліб (1849—1919) — 589
Гембицька (Ґембицька) Ю. (1848 — по-

чаток XX ст.) — 613
Гембицький (Ґембицький) Т. (1842—

1908) — 575, 578, 612
Гендель Георг-Фрідріх (1685—1759) — 

78, 220, 223, 421
Геніка Ростислав Володимирович 

(1859 — після 1911) — 694, 738—740
Геннеберґ Й. (?—?) — 585
Георгієвський А. (?—?) — 146
Герасимчук Роман В. (?—?) — 371
Гербель М. В. (1827—1883) — 314
Гердер Йоганн-Ґотфрід (1744—1803) — 

18
Герман Г. (?—?) — 622
Герр М. (?—?) — 703

Вільчек Йосип (Йозеф) Еммануїлович 
(ХІХ ст.) — 627, 665, 687, 693

Вінцент (Вінцентгорляйн) Генріх-
Йосиф (1819 — після 1874) — 428

Вітковський Іван Матвійович (1777 — 
бл. 1844) — 375, 434, 461, 464, 626, 
629, 630, 637, 676, 677

Вітошинський Іван Анатолійович 
(псевд. — Іван із Вукової Айтале-
вич) (1828—1890) — 549

Вітошинський Йосип (Осип) Сильвестро-
вич (1838—1901) — 14, 141, 651, 699

Вітошинський Модест Петрович 
(1856—1901) — 704

Вітошинський Ярослав (1869—1946) — 
701

Влодек Фрол Тодосович (1879 — 
бл. 1930) — 647

Внуковський (справж. — Внученко) Гри-
горій Іванович (1879—?) — 609, 698

Вовк Хведір (Федір) Кіндратович 
(1847—1918) — 67

Водольський Іван (Ян) (друга половина 
XIX ст.) — 658, 688, 689

Вознесенський Іоанн Іоаннович 
(?—1838) — 146, 151

Возняк Михайло Степанович (1881—
1954) — 19

Воллан Г.-А. (де-Воллан), де (? — 
1915) — 728

Волик Федір Парамонович (1887—
1946) — 605

Волинський В. (?—?) — 658
Володимир Святославович, князь (бл. 963— 

1015) —105, 
Володкович Константи (1828—1906) — 527
Волошин Михайло Іванович (1877—

1943) — 207, 700
Волощакова (?—?) — 653
Вольман Борис Львович (1895—1971) — 

713
Вонсовський М. І. (?—?) — 664
Воржишек (Ворожішек) Ян-Вацлав 

(1791—1825) — 409
Воробкевич Григорій Іванович (1838—

1884) — 656
Воробкевич Сидір (Ісидор) Іванович 

(псевд. — Данило Млака, Морозенко)
 (1836—1903) — 14, 135, 137, 138, 158, 
181—184, 204, 211, 217, 311, 355, 360, 
382, 419, 424—426, 428, 431, 526, 577—
580, 613, 614, 616, 649, 651, 653, 656—
658, 666, 667, 669, 701, 704, 707, 708, 
730, 739—742, 746, 750, 751, 755, 761

Вороний Микола Кіндратович (1871—
1938) — 48, 315, 741

Воронько С. (1849—1911) — 555
Воротников Павло Максимович (1910—

1876) — 104, 105, 145
Востоков (справж. — Остенець) Олек-

сандр Християнович (1781—1864) — 
75, 222
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Голенищев-Кутузов А. А. (1748—
1913) — 326

Голенковський (Галенковський) Андрій 
Йосипович (1815—1864) — 359, 372, 
434, 461, 627, 631, 632

Голенковський (Галенковський) Арка-
дій Йосипович (1817 — після 1860) — 
359

Голицин (Голіцин) Микола Борисович, 
князь (1794—1866) — 631, 632, 637

Голицин (Голіцин) Федір Миколайо-
вич, князь (1751—1827) — 627

Головацький Яків Федорович (1814—
1888) — 21, 22, 27, 163, 168, 182, 308, 
347, 728, 736

Гольц-Міллер Іван Іванович (1842—
1871) — 227, 645

Гонорович (?—?) — 626
Гонорський, диякон (?—?) — 678
Гонорський Розумник Тимофійович 

(1791—1819) — 734
Гончаренко Гнат Тихонович (бл. 1835 — 

бл. 1913) — 67
Гончарова (?—?) — 607
Гоняєв М. (?—?) — 484, 509
Гординський А. (бл. 1840—?) — 391
Гордійчук Микола Максимович (1919—

1995) — 440
Гордовський П. (?—?) — 647
Горілий (Горєлов) Олександр Леонті-

йович (1863—1937) — 331
Гормузаті, барон (?—?) — 636
Горнбостель Е. (1877—1935) — 53
Горницький Нестор (1906—1978) — 704
Горський (Ґорський) Костянтин (Кон-

стантій) Костянтинович (1859—
1924) — 694

Горчинський М. (?—?) — 144
Горюхіна Надія Олександрівна (1918—

1998) — 191
Горячева (Шумська) Ірина (нар. 1952) — 

60
Гофман (?—?) — 554
Гофман Йосип (?—?) — 666
Гофман О. (?—?) — 401
Грабович Іларіон Мхайлович (1856—

1903) — 206
Грдлічка Матвій (?—?) — 678
Гребінка Євген Павлович (1812—

1848) — 532, 629, 643, 344
Греков Митрофан Борисович (1882—

1934) — 313
Греськів Іван (?—?) — 30
Гречанінов Олександр Тихонович (1864—

1956) — 105, 157
Гречулевич Василь Якович, протоієрей 

(1791 — 1876) — 74
Гржималі (Гржімалі) Адальберт-Войтех 

(1842—1908) — 428, 658, 666, 707, 740
Гржималі (Гржімалі) Іван (Йоганн) 

Войтехович (1844—1915) — 599
Григоренко Кость (?—?) — 23

Герсеванова Софія Миколаївна 
(бл. 1790—?) — 630

Герстенберг І. Д. (?—?) — 714
Герц Жак-Симон (1794—1880) — 629
Герцен Олександр Іванович (1812—

1870) — 540
Гесс де Кальве Ґустав (Адольф) Ґуста-

вович (1784—1838) — 360, 366, 367, 
637, 710, 734, 735

Гетьманець М. П. — див. Стариць -
кий М. П. — 191

Гіз (?—?) — 637
Гінзбург Ілля (?—?) — 693
Гіппіус Євген Володимирович (1903—

1985) — 365
Гладкий Гордій Павлович (1849—

1894) — 9, 46, 340, 353, 354, 384
Гладкий Йосип Михайлович [1789 (за 

ін. відом. — 1798) — 1866] — 472
Глазуненко Степан Олександрович 

(1870—1934) — 610
Глазунов Олександр Костянтинович 

(1865—1936) — 661
Глен (Ґлен) Адольф (Костянтин) Ед-

мундович, фон (1858—1927) — 694
Глинка (Глінка) Михайло Іванович 

(1804—1857) — 8, 104, 145, 219, 227, 
234, 282, 313, 315, 326, 342, 368, 373, 
384, 443, 454, 468, 469, 474, 486, 487, 
509, 510, 520, 532, 588, 604, 617, 618, 
634, 653, 661—664, 668, 669, 682, 683, 
745, 751, 752, 761

Глібов Леонід Іванович (1827—1893) — 
314, 340, 355, 384, 420, 484, 485, 556, 
591, 607

Глібова Параскева Федорівна (?—?) — 
591

Глієр (Ґлієр, Гліер) Карл Моріцович 
(?—?) — 467

Глієр (Ґлієр, Гліер) Моріц (?—?) — 467
Глієр (Ґлієр, Гліер) Рейнгольд Моріцо-

вич (1874—1956) — 467, 692
Глоба-Нефедов Микола Мартинович 

(?—1900) — 602, 607, 610
Глюк Христоф-Віллібальд (1714—

1787) — 421
Гмиря Борис Романович (1903—1969) — 

342
Гнатюк Володимир Михайлович (1871—

1926) — 31, 53, 67, 740
Гнєдич Микола Іванович (1784—

1833) — 224, 536
Гнилосиров (Гнилосир) Василь Степа-

нович (1836—1900) — 643
Гоголь (Гоголь-Яновський) Василь Пана-

сович (1777—1825) — 538, 593, 643, 710
Гоголь Микола Васильович (1809—

1852) — 6, 8, 10, 12, 13, 22, 53, 268, 
335, 363, 484, 485, 489, 490, 492, 498, 
501, 502, 508, 510, 511, 529, 556, 558, 
559, 593, 594, 629, 720, 749

Годван Василь (?—?) — 67
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Ґалаґан Петро Григорович (1892—
1855) — 359

Ґалясевич Ян-Кантій (1849—1911) — 578
Ґаубе (?—?) — 182
Ґлазер Сиґізмунд Самойлович 

(1862—?) — 663, 694
Ґодьо-Г. (?—?) — 510
Ґолембійовський О. (?—?) — 564
Ґольдмарк Карл (1830—1915) — 622
Ґрабовський Міхал (псевд. — Едвард 

Тарша) (1804—1863) — 712
Ґрамон Луїс де (?—?) — 510
Ґреденер Ґеорґ-Карл-Петер (1812—

1883) — 739
Ґріґ Едвард-Хагеруп (1843—1907) — 

432, 666
Ґроза Антон Олександрович (1807—

1873) — 565
Ґроссман Людвіґ (1835—?) — 527
Ґрунвальд (Ґрюнвальд) Донат (бл. 1806 — 

після 1858) — 583
Ґуневич Іґнац-Фелікс (?—?) — 431, 529, 

703
Ґуневич Мар’ян (?—1870) — 739
Ґуно Шарль-Франсуа (1818—1893) — 

650, 692
Давидов К. Ю. (1838—1888) — 691, 692
Давидов Степан Іванович (1777—

1825) — 11, 92—94, 100, 271, 365, 534
Давидович Карл (XIX ст.) — 431
Давидовський Григорій Митрофанович 

(1866—1952) — 344, 652
Далейрак (Далерак, д’Алерак) Нікола-

Марі (1753—1809) — 586
Даль Володимир Іванович (псевд. — 

Козак Луганський) (1801—1872) — 
736

Дальвімар Моріс (1788—1852) — 270
Дамсе Юзеф (?—?) — 308, 584
Данек Вінцентій (1812—1879) — 424
Данилевський Адріан Трохимович 

(?—1844) — 358, 372
Данилевський Григорій Трохимович 

(1772—1863/1864) — 626
Данилов Володимир Валер’янович 

(1881—1970) — 353
Дарвін Чарлз-Роберт (1809—1882) — 749
Даргомижський Олександр Сергійович 

(1813—1869) — 8, 219, 226, 372, 469, 
618, 665, 668, 745

Дворжак Антонін (1841—1904) — 311, 
409, 418, 483

Дворжачек Алоїз (1869—1931) — 527
Дворниченко Іван Никифорович 

(бл. 1855—1913) — 604, 605
Дегтярьов (Дехтярьов) Степан Аникі-

йович (1766—1813) — 11, 92, 96, 99, 
100, 152, 223, 244

Делер Теодор (1814—1856) — 634
Делюсто (?—?) — 626
Демарчук Пилип (?—?) — 67
Демнюк Іван Тимофійович (?—?) — 34

Григорій, архієпископ (у миру — Мит-
кевич Микола) (1807—1881) — 75

Григорович Іван (псевд. — Яницький) 
(1875/1876—1937) — 615

Гриневецький Іван Миколайович 
(1850—1889) — 614, 615

Грица Софія Йосипівна (нар. 1932) — 
16, 34

Грицай (Колчановський) Василь Овсі-
йович [1854 (за ін. відом. — 1856) — 
1910] — 602, 606

Грінберг П. (?—?) — 698
Грінберг Юлія (1827—1904) — 630
Грінченко Борис Дмитрович (псевд. — 

П. Вартовий, Василь Чайченко, 
Б. Вільхівський, Л. Яворенко, Ів. Пере -
котиполе, М. Гриман) (1863—
1910) — 12, 31, 48, 741

Грінченко Микола Олексійович (1888—
1942) — 47, 192, 334, 345, 346, 354, 357

Гротенко М. (?—?) — 558
Грушевський Михайло Сергійович 

(1866—1934) — 19, 47, 50, 73, 730, 
740, 753, 755—757

Губерт Микола Альбертович (1840—
1888) — 689

Гулак Микола Іванович (1822—1899) — 
21

Гулак-Артемовський Олексій Львович 
(1837—1904/1905) — 718, 719

Гулак-Артемовський Петро Петрович 
(справж. — Артемовський, псевд. і 
крипт. — П. Гулак, П. А. Г., Н-й, N, 
«-и») (1790—1865) — 18, 72, 735

Гулак-Артемовський (справж. — Ар-
темовський) Семен Степанович 
(1813—1873) — 7, 8, 11, 12, 14, 194, 
232, 312, 313, 469, 470, 472—474, 
483—485, 540, 542, 543, 547, 576, 606, 
613, 624, 644, 657, 668, 669, 750, 766

Гумбольдт Вільгельм (1767—1835) — 18
Гуменюк Андрій Іванович (1916—

1982) — 60
Гуммель (Хуммель) Йоганн (Ян) Непо-

мук (1778—1837) — 270
Гумпердінк Енґельберт (1854—1912) — 622
Гунчак Григорій Тихонович (нар. 

1929) — 59
Гус Ян (1371—1415) — 229
Гусаковський (Гуссаковськи й) Антон 

(Аполлон) Сильвестрович (Селі-
верстович) (1841—1875) — 372

Гушалевич Євген Іванович (1867—
1907) — 704

Гушалевич Іван Миколайович (1823—
1903) — 14, 161, 163, 165, 168, 172, 189, 
330, 575, 576, 611, 612, 615, 657, 736

Гюґо Віктор-Марі (1802—1885) — 634
Ґавронський (Ґавроньський) Войцех 

(1868—1910) — 527
Ґалаґан Григорій Павлович (1819—1903) — 

271, 336, 627, 633, 640, 715, 742
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Дондуков-Корсаков Олександр Михай-
лович, князь (1820—1893) — 466

Донець (псевд. — Донцов, Донськой, 
Салтанов, Чернов) Михайло Івано-
вич (1883—1941) — 698

Доніцетті Ґаетано (1797—1848) — 421, 
426, 473, 484, 611, 617, 623, 630, 636, 
659

Дорошенко Володимир Вікторович 
(1879 — після 1949) — 741

Дорошенко Йосип —див. Ясінсь-
кий М. А. — 383

Дорундяк Степан (?—?) — 143
Дочевський-Александрович С. (?—?) — 

694
Драгоманов Михайло Петрович (1841—

1895) — 12, 13, 191, 212, 486, 593, 
742, 753

Древченко (справж. — Древкін) Петро 
Семенович (бл. 1863—1934) — 67

Дрейшок Олександр (1818—1869) — 637
Дремлюга Микола Васильович (1917—

1998) — 359
Дроґойовський Л. (?—?) — 636
Дронсейко (Дронсейко-Мироно вич) Б. І. 

(?—?) — 697
Друзякіна (Ментцер) Софія Іванівна 

(1880—1953) — 698
Думитрашко Костянтин Данилович 

(1814—1886) — 344, 345
Дурилін Сергій Миколайович (1877—

1954) — 600
Духнович Олександр Васильович 

(1803—1865) — 161
Дюбюк Олександр Іванович (1812—

1897) — 364
Дюжиков (справж. — Ірошников) Павло 

Миколайович (1836—1890) — 472
Дюков Микола Миколайович (?—1882) — 

588, 618
Дяков (?—?) — 607
Еберс Ц.-Ф. (?—?) — 533
Еверарді (справж. — Еврар) Камілло 

(Камілл-Франсуа) (1825—1899) — 
594, 601, 692

Евклід (III ст. до н. е.) — 760
Еллінґ Катарініус (Катарінус) (1858—

1942) — 8
Ельснер Юзеф-Ксаверій (1769—1854) — 

311, 586, 638
Еммануель Микола Б. (1848—?) — 624
Ерар Себастьян (1852—1834) — 461
Естрайхер Кароль (1827—1908) — 532
Євгеньєв Андрій Іванович (1833—

1890) — 693
Єдлічка Алоїз В’ячеславович (Венце-

славович) (1821—1894) — 12, 20, 
245, 272—278, 287, 336, 337, 339, 341, 
353, 360, 377, 381, 382, 426, 537, 566, 
596, 626, 664, 665, 716, 729, 753

Єлизавета Петрівна, імператриця (1709—
1762) — 20

Демуцький Порфирій Данилович 
(1860—1927) — 25, 651, 652, 720

Денисов Н. (?—?) — 607
Державін Гаврило Романович (1743—

1816) — 220—222
Деркач Георгій Йосипович (1846—

1900) — 567, 571, 600, 602, 609 ,610
Дешко А. П. (?—?) — 728
Джервазі Луїджі (XIX ст.) — 695
Джордано (Джордані) Умберто (1868—

1948) — 622
Дзбанівський Олександр Тихонович 

(1870—1938) — 462, 465
Дилецький (Ділецький) Микола Пав-

лович (бл. 1650—1723) — 11, 743
Диткевич Костянтин Дорофійович 

(?—?) — 559
Дідинський (Дидинський) Владислав 

Михайлович (1824—1865) — 425
Дідинський (Дидинський) Михайло 

(?—1870) — 425
Дідицький Богдан Андрійович (1825—

1909) — 163, 166
Дідич (?—?) — 651
Дітмар Ф. (?—?) — 714
Дмитренко Дмитро (середина XIX ст.) — 

554, 592, 611, 616
Дмитрієв Микола Дмитрович (1829—

1893) — 627
Дмитрієвський Олексій Афанасійович 

(1856—1924) — 147
Дмушевський Людвіґ (1777—

1847/1848) — 586
Добкевич Антон Казимирович (1875—

1956) — 691
Добриловський (Добрильовський) 

Юліан (1760—1825) — 161
Добровольський В. (?—?) — 267
Добрянський Андрій (нар. 1930) — 161
Довбуш Олекса Васильович (1700—

1745) — 299
Довіаковська Броніслава (1840—

1910) — 622
Додонов Олександр Михайлович (1837—

1914) — 618
Доленґа-Ходаковський Зоріан 

(справж. — Чарноцький Адам) 
(1784—1825) — 21

Доліна Марія Іванівна (1868—1919) — 
529

Доліста Франц (Франтішек) (1842—
1896) — 615

Дольницький Антін (1853 — 1954) — 648
Дольницький Ісидор Іванович (1830—

1924) — 143
Доманицький Василь Миколайович 

(1877—1910) — 73
Домбровський Мар’ян Павлович 

(1876—1958) — 691
Домерщиков Олексій Миколайович 

(псевд. — Олексієнко) (1863—
1942) — 605, 610
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Замбоні (Цамбоні) Луїджі (середина 
ХVІІІ — перша третина ХІХ ст.) — 
468, 582, 589

Занотті (Цанотті) Анджело (середина 
ХІХ ст.) — 695

Заньковецька (за чоловіком — Адасов-
ська) Марія Костянтинівна (1854—
1934) — 14, 598—600, 604, 606, 622

Заревич Федір Іванович (1835—1879) — 
580

Заремба Владислав Іванович (1833—
1902) — 311, 312, 331, 341, 355, 360, 
381, 384, 385, 419, 545, 683, 685, 704

Заремба Зиґмунд (Сиґізмунд) Влади-
славович (1861—1915) — 311

Заремба Микола Іванович (1821—
1879) — 145

Заремба Ч. (?—?) — 704
Зарембський Юліуш-Кароль (1854—

1885) — 311, 634, 683
Зарницька (справж. — Азгуріді) Єф-

росинія Пилипівна (1867—1936) — 
600, 609, 610

Затиркевич-Карпинська (дів. — Ков-
туненко) Ганна Петрівна (1855—
1921) — 14

Захаренко (?—?) — 270
Захаренко Василь Іванович (кі-

нець XIX — початок XX ст.) — 559
Збіржховська (дів. — Бучацька, псевд. — 

А. Флоріані-Збіржховська) Антоні-
на (1872—1930) — 704

Зегарковський М. (?—?) — 703
Зеленка Ладислав (1881—1957) — 697
Зелінський, князь (?—?) — 589
Зенкевич Яків (?—?) — 677
Зентарський Віктор Ромуальдович 

(1854—?) — 377
Зентарський Ромуальд Григорович 

(1829—1874) — 381
Зізерін (?—?) — 596
Зілоті Олександр Ілліч (1863—1945) — 

639
Зінків Ірина Ярославівна (нар. 1956) — 16
Змієвський (Жмійовський) Антон Петро-

вич (1769 — після 1834) — 583—585
Золотарьов І. Я. (?—?) — 311
Зопот Я. (?—?) — 703
Зубкович (?—?) — 626
Зубрицький Денис (1777—1862) — 20, 

710, 729
Зуппе Франц, фон (1819—1895) — 611
Іваницький Анатолій Іванович (нар. 

1936) — 16
Іванов (Кабраченський) (1810—1880) — 8
Іванов Володимир Федорович (нар. 

1937) — 224
Іванов Михайло Михайлович (1849—

1927) — 755
Івановський Діонізій (?—1869) — 636
Івануса М. (?—?) — 146
Іванців І. (?—?) — 328

Єлінек Густав Карлович (середина 
ХІХ ст. — після 1912) — 666

Єрема Гафія (?—?) — 67
Єрохін, князь (?—?) — 589
Єршов Іван Васильович (1867—1943) — 

621
Єсипова Анна Миколаївна (1851—1914) — 

691
Єфименко Петро Савич (1835—1908) — 

761
Єфремов Сергій Олександрович (1876—

1937) — 10, 73
Желенський (Желеньський) Владислав 

(1834—1921) — 352
Желіховський Євген Ієронімович 

(1844—1885) — 551
Живов Олександр Федорович (1818—

1885) — 472
Житецький Павло Гнатович [1836 (за 

ін. відом. — 1837) — 1911] — 73, 742
Жишевський А. (?—?) — 582
Жмайлов С. (?—?) — 678
Жуковський Василь Андрійович 

(1783—1852) — 222, 227
Жуковський О.-М. (?—?) — 308
Жураховський Данило Данилович 

(?—1867) — 532
Забела-Врубель (Забелло-Врубель) На-

дія Іванівна (1868—1913) — 588, 621
Забіла Віктор Миколайович (1808—

1896) — 340, 342—345
Заборовський Раорейл (?—?) — 672
Завадський Михайло (Міхал) Адамо-

вич (1828—1887) — 311, 360, 381, 
385—387, 409, 419, 527

Загайкевич Марія Петрівна (нар. 
1926) — 9, 16, 359, 369, 370

Загорська-Ходот Меланія Овдіївна 
(1837—1891) — 299, 591

Зажицький (Заржицький, Зарицький) 
Олександр (1834—1895) — 624

Заклинський Олексій Онуфрійович, 
отець (1819—1894) — 350

Закревська (справж. — Менцер) Марта 
Іванівна (1885—1950) — 698

Закревський Микола Васильович 
(1805—1871) — 716, 729

Закржевський (Закревський) Юліан 
Федорович (1852—1915) — 615, 619, 
700, 704

Закс Курт (1881—1959) — 53
Залеський Богдан-Юзеф (1802—

1886) — 308, 712
Залеський Вацлав (Вацлав-Міхал, псевд. — 

Вацлав з Олеська) (1799—1849) — 8, 
11, 20, 172, 308, 348, 362, 363, 369, 421, 
426, 551, 711—713, 715, 718, 721, 729

Залеський (Залевський) Зиґмунд 
(Сиґізмунд-Адам Сиґізмундович) 
(1885—1945) — 308

Замбоні (Цамбоні) Густавіна (XIX ст.) — 
589

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

778

Каменецький Данило Семенович 
(1830—1880/1881) — 715

Каменська Олександра Іванівна 
(бл. 1795—?) — 630

Камінський (Каміньський) Ян-Непо-
муцен (1777—1855) — 533, 586, 622

Каневцов (Канівцев) Олександр Олек-
сандрович (1870—1929) — 746, 751

Канцелярі Енріко (?—?) — 617
Канюс М. (?—?) — 67
Капніст Василь Васильович (1757—

1823) — 710
Каразін Василь Назарович (1773—

1842) — 7
Карасьов Олексій Миколайович (1854—

1914) — 686
Карбулька Йосип (Йозеф) Йосипович 

(1866—1920) — 697
Карл V (1500—1558) — 462
Кармалюк (Кармелюк) Устим Якимо-

вич (1787—1835) — 6
Карпенко Степан (Стецько) Данило-

вич (псевд. — Стецько Паливода-
Карпенко, Васильківський соловей) 
(1817—1886) — 25, 272, 277, 336, 337, 
353, 377, 378, 716, 729

Карпенко-Карий (справж. — Тобілевич) 
Іван Карпович (1845—1907) — 25, 
470, 535, 597, 601, 603, 605

Карпінський (Карпіньський) Франті-
шек (?—1825) — 268, 308

Карташов О. (?—?) — 621
Кастальський Олександр Дмитрович 

(1856—1926) — 70, 84, 101, 105, 137, 
152, 153

Кастеллано (Кастеляно) Ф. (?—?) — 621
Катакузенос (?—?) — 486
Каталані Анджеліка (1780—1849) — 222, 

633, 766, 
Катерина II, імператриця (1729—

1796) — 20
Кауер Фердинанд-Август (1751—

1831) — 93, 532—534, 586
Каульфус (Каульбарс) Бернгард (Бер-

нард) Ернестович (1823—1894) — 
662, 685, 688, 689

Кауфман Леонід Сергійович [1904 (за 
ін. відом. — 1907) —1973] — 339, 344, 
482, 483

Качинський Микола Мартинович 
(?—?) — 559

Кашкадамова Наталія Борисівна (нар. 
1946) — 359, 361

Кашперов Володимир Микитович (1826—
1894) — 510

Квінтіліан Марк-Фабій (бл. 35 — бл. 
96) — 760

Квітка Климент Васильович (псевд. — 
К., К. К., Кл. Кв., Тиміш Борейко, 
Юхим Бойко) (1880—1953) — 19, 
22, 26, 27, 51, 378, 453, 691, 713—715, 
722, 725, 729, 751

Івасюк Микола Іванович (1865—1937) — 
649

Ігошев Л. (?—?) — 83, 84
Ідзіковський Леон Вікентійович (1827—

1865) — 15, 344
Ізотов Д. П. (?—?) — 608
Іллєнко Л. (?—?) — 372
Іллінський (Ільїнський, Ільїньський) 

Юзеф-Август, граф (?—?) — 468, 
582, 583

Іллінський (Ільїнський, Ільїньський) 
Януш-Станіслав, граф (1795—
1840) — 582

Ільїн Павло (?—?) — 473
Ільїна (Дондукова-Корсакова) Марія 

Іванівна (бл. 1850—?) — 619
Ільїнський Олександр Олександрович 

(1859—1920) — 746
Ільницький Василь Степанович, граф 

(1823—1895) — 579, 628
Інокентій, архієпископ (у миру — Бо-

рисов Іван Олексійович) (1800—
1857) — 74, 148

Іоанн (Снігурський), єпископ — див. Сні-
гурський І. — 108, 111, 129, 655, 674

Іпатович Степан О. (?—?) — 74
Іполитов-Іванов Михайло Михайлович 

(1859—1935) — 469, 505, 661
Ісидор, митрополит (у миру — Николь-

ський Іаков-Сергій) (1799—1892) — 75
Іщенко Г. (?—?) — 299
Їжак Володимир Іванович (псевд. — Ро-

берт) (1857—1920) — 623
Їжакевич Іван Сидорович (1864—

1962) — 53
Йоахим Йозеф (1831—1907) — 689
Йогансен Август Рейнгольдович (1829—

1875) — 540
Йогансен Юлій Іванович (1826—

1904) — 692
Йомеллі Ніколо (1714—1774) — 482
Кавос Катерино (Альбертович) 

(1775/1776—1840) — 532, 534
Кагадєєв Леонід Павлович (1861—

1944) — 639
Кадміна Євлалія Павлівна (1853—

1881) — 588, 618
Каетані (Ґаетані) (друга половина 

XVIII ст.) — 586
Казбирюк Андрій Федорович (1849—

1885) — 691, 739, 745
Калениченко Анатолій Павлович 

(нар. 1955) — 16
Калинников (Калінніков) Василь Сер-

гійович (1866—1900/1901) — 146, 
658, 659

Калиновський Степан (?—?) — 672
Калішевський Яків Степанович (1856—

1923) — 149, 152, 157, 693
Калоусек Франц (друга половина 

XIX ст.) — 666, 667, 707
Кальчевський М. А. (?—?) — 591
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Козаченко Георгій (Юрій) Олексійович 
(1858—1938) — 529

Козицький Пилип Омелянович (1893—
1960) — 227, 340, 398, 512, 673, 675

Козлов Віктор Миколайович (нар. 
1946) — 424

Козловська Зоф’я (1871—1958) — 704
Козловський Іван Семенович (1900—

1993) — 342
Козловський Осип (Юзеф) Антонович 

(1757—1831) — 219, 222
Колаковський Олексій Антонович 

(1856—1912) — 689
Колачевський (Калачевський) Михай-

ло Миколайович (1851—1907) — 12, 
326, 327, 360, 392, 419, 444—449, 452, 
454, 457, 461, 659, 765

Колесса Іван Михайлович (1864—
1898) — 52, 263, 730

Колесса Микола Філаретович (1903—
2006) — 424

Колесса Олександр Михайлович 
(1867—1945) — 49

Колесса Філарет Михайлович (1871—
1947) — 14, 22, 25—27, 31, 49—52, 55, 
66, 143, 144, 181, 197, 200, 201, 208—
210, 216, 247, 262—264, 266, 295, 297, 
333, 351, 352, 653, 654, 701, 706, 722, 
725, 728, 730, 739, 751, 754

Коллар Ян (1793—1852) — 22
Кологривов Василь Олексійович (1827—

1875) — 659, 688, 689—691, 693
Колосов А. (перша половина ХІХ ст.) — 

339, 537
Кольберґ Оскар-Генрик (1814—1890) — 

27, 50, 52, 172, 308, 527, 721, 728, 729, 
760

Кольцов Олексій Васильович (1809—
1842) — 313, 510

Комарницький Ян (?—?) — 307
Коморовський Іґнацій-Марцелій (Гнат) 

(1824—1857) — 527
Компаніолі (?—?) — 682
Кон Ілля (?—?) — 678
Кониський Олександр Якович (псевд. — 

А. К-ский, Конисский-Перебендя) 
(1836—1900) — 9, 328, 565, 741

Конопницька Марія (1842—1910) — 
308

Конощенко (справж. — Грабенко) Ан-
дрій Михайлович (1857—1932) — 
25

Константинов — див. Мороз-Ходо-
ровський Г. К. — 419

Контський Антоній (1816/1817—
1899) — 684

Контський Аполлон (1825/1826—
1879) — 631, 633, 634, 637

Концевич Максим (Михайло) Прохо-
рович (XVIII ст.) — 147

Концевич Олександр (1824—1894) — 
612, 614, 623

Квітка Н. (?—?) — 463
Квітка-Основ’яненко Григорій Федо-

рович (1778—1843) — 11, 14, 19, 53, 
66, 74, 337, 339, 340, 461, 484, 492, 
526, 541—543, 549, 561, 564, 575, 
580, 589, 590—592, 611, 616, 625, 
631, 765

Квятковський Вікентій (друга половина 
XIX ст.) — 564, 611

Келдиш Юрій (Георгій) Всеволодович 
(1907—1995) — 224, 532

Кемпфе Йоганнес (псевд. — Ганс Ебер-
хард) (1891—1951) — 510

Кернер (?—?) — 182
Керубіні Марія-Луїджі-Карло-Зенобіо-

Сальваторе (1760—1842) — 78, 146, 
219, 586, 659, 677

Кесслер Йозеф-Кристоф (1800—1872) — 
636, 638

Кестлер Ф. (Й.) (?—?) — 645, 696
Кипріян Іван [1856—1920 (за ін. ві-

дом. — 1924)] — 128, 141, 143, 144, 
704, 705, 742

Кирило, святий (у миру — Костянтин) 
(826/827—869) — 105

Кирчів Богдан Олексійович (1856—
1900) — 185, 206

Киселевський О. (?—?) — 656
Кишакевич Йосиф (Йосип, Осип) Мар-

келович (1872—1953) — 158, 197, 
198, 235, 240, 243, 704

Кияновська Любов Олександрівна (нар. 
1955) — 132, 165

Кілик Мирослав Онуфрійович (нар. 
1934) — 64

Кілик Остап Онуфрійович (нар. 1940) — 
64

Кіндінгер А. (?—?) — 377
Климов Дмитро Дмитрович 

(1850/1851—1917) — 662, 691, 696
Климовський (Климов) Семен (перша 

половина XVIII ст.) — 270, 271, 532
Кліндворт Карл (1830—1916) — 419, 687
Клішевська (справж. — Веселовська) 

Кароліна (1864—1927) — 614, 615
Клебель Ф. (?—?) — 462
Ключарьов Олексій Йосифович (Амв-

росій, отець) (1821—1901) — 73
Кобзар Костянтин Захарович (нар. 

1921) — 55
Кобилянська Ольга Юліанівна (1863—

1942) — 10, 53
Кобринська Наталія Іванівна (1855—

1920) — 163
Ковальчук Федір (псевд. — Феррарі Те-

одор) (?—?) — 359
Коженьовський Юзеф (1797—1863) — 

47, 308, 549, 552, 598, 611
Кожушко Григорій Семенович (1880—

1924) — 67, 640
Козаренко Олександр Володимирович 

(нар. 1963) — 228, 401, 428
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Кочубей (Кочубеївна) Мотрона (Мо-
тря) Василівна (кінець XVII — по-
чаток XVIII ст.) — 471

Кочубей М., князь (?—?) — 689
Кошиць Олександр Антонович (1875—

1944) — 25, 146, 147, 153, 254, 266, 
297, 340, 686, 698

Кошовий Іван (?—?) — 334
Кравцов Петро Іванович (1856—1928) — 

15, 665
Кравченко Михайло Степанович 

(1858—1917) — 15
Кравченко Уляна (справж. — Шнайдер 

Юлія Юліївна) (1860—1947) — 329
Кравченко-Крюковський (справж. — 

Кравченко) Іван Григорович (1820—
1885) — 67

Кравчуківна-Лопатинська Ф. М. — див. 
Лопатинська Ф. М. — 615

Крагельська Аліна Леонтіївна (за пер-
шим чоловіком — Кисіль, за дру-
гим — Костомарова) (1831—1908) — 
629, 635

Крайський І. (?—?) — 684
Крамаровський Петро (?—?) — 675
Красицька (Красіцька) Віра (?—?) — 715
Краснопольський Н. (перша половина 

XIX ст.) — 93, 534
Крауз Віктор (?—?) — 381, 382
Краузе Домінік (1786—?) — 359
Крашевський Юзеф-Іґнацій (1812—

1887) — 569, 583
Кребс С. (?—?) — 703
Крейцер Рудольф (1766—1831) — 628, 659
Кренн Ф. (?—?) — 135, 707
Кржижановський Гліб Максиміліано-

вич (1872—1959) — 48, 49, 187
Кривоніс Максим (?—1648) — 247
Кривоший-Шевченко (?—?) — 67
Крижанівський Григорій Якович 

(1858—?) — 147
Крижанівський Данило Якович (1856—

1894) — 9, 46, 340, 353, 354
Крилов Іван Андрійович (1768/1769—

1844) — 222
Кримський Агатангел Юхимович 

(1871—1941/1942) — 741, 744
Крон Ільмарі-Генрик-Рейнгольд (1867—

1960) — 722
Кропивницький Марко Лукич (1840—

1910) — 14, 194, 331, 341, 355, 470, 
523, 545, 556—560, 568, 571, 573, 590, 
592, 593, 595—597, 600—609, 613, 
614, 751, 766

Крохмалюк (?—?) — 657
Крутикова Олександра Павлівна 

(1851—1919) — 618
Крушельницька Ганна Амвросіївна 

(1887—1965) — 704
Крушельницька Емілія Амвросіївна 

(за чоловіком — Стернюк) (1875—
1965) — 207

Копилов Олександр Олександрович 
(1854—1911) — 105

Копко Максим [1859—1918 (за ін. ві-
дом. — 1919)] — 142, 144, 705, 741

Корганова-Даріані Ніна (?—?) — 697
Кордес І. Ф. (?—?) — 467
Корейво Болеслав Вікентійович 

(?—?) — 15, 409
Корній Лідія Пилипівна (нар. 1942) — 

173, 191, 358, 359, 412
Корф Микола Олександрович (1834—

1883) — 680
Косач Петро Антонович (1841—1909) — 

742
Косенко Віктор Степанович (1896—

1938) — 406
Коссак Михайло Андрійович (1874—

1948) — 615
Коссак Юліуш-Фортунат (1824—

1899) — 636
Коссаківна (дів. — Коссак, за чолові-

ком — Рубчакова) Катерина Андрі-
ївна (1881—1919) — 615

Коссовський (?—?) — 632
Костилецький Віктор (перша половина 

ХІХ ст. — початок ХХ ст.) — 666
Костомаров Микола Іванович (псевд. 

і крипт. — Ієремія Галка, Іван Бо-
гучаров, Николай Н., Равви, Н. К., 
Н. К-ва та ін.) (1817—1885) — 18, 21, 
53, 472, 629, 649, 742, 753

Костомарова Тетяна Петрівна [1798 (за 
ін. відом. — 1800) — 1875] — 287

Костюк К. (?—?) — 67
Костюк Наталія Олександрівна (нар. 

1968) — 16, 84, 132
Костянтин (Романов), Великий Князь 

(1827—1892) — 582
Котек Йосип (Йозеф) (1855—1885) — 

689
Котляревський Іван Петрович (1769—

1838) — 6, 7, 10, 11, 14, 15, 19, 45, 72, 
191, 235, 312, 313, 337, 339, 382, 401, 
445, 484, 492, 505, 526, 532, 535—541, 
543, 548—550, 560, 565, 566, 580, 583, 
589, 591, 592, 598, 599, 605, 606, 611, 
616, 641—644, 657, 710, 736, 765

Котляров Прокіп Степанович (1797—
1856) — 543

Коханський (Коханьський) (справж. — 
Каган) Павло Йосипович (1887—
1934) — 697

Коцебу Август-Фрідріх-Фердинанд, 
фон (1761—1819) — 549

Коціан Ярослав (1883—1950) — 697
Коціпінський (Коціпіньський)Антон 

Ґіацинтович (1816—1866) — 245, 
272, 275—277, 336, 337, 363, 377, 381, 
551, 715, 718

Коцюбинський Михайло Михайлович 
(1864—1913) — 10, 53, 742

Кочальський Рауль (1884—1948) — 422
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Лаврівський (Лавровський) Юліан 
(1821—1873) — 610

Лавровська Єлизавета Андріївна 
(1845—1919) — 661

Лавровський Петро Олексійович 
[1824 (за ін. відом. — 1827) — 
1886] — 643

Лаґлер К. Ф. (кінець ХІХ — початок 
ХХ ст.) — 696, 698

Лазаревський Олександр Матвійович 
(1834—1902) — 742

Лазаревський Федір Матвійович 
(1820—1890) — 45

Ланцетті Д. (?—?) — 626, 693
Ларош Герман Августович (1845—

1904) — 284, 304, 726, 743
Лау Карл, фон (XVIII ст.) — 462
Лафон Шарль-Філіпп (1781—1839) — 

627, 633
Лебедєв Василь Володимирович (нар. 

1910) — 224
Лебединцев Феофан Гаврилович 

(?—1888) — 73
Леванідов Андрій Якович (1740—

1802/1803) — 100
Левашов Євгеній Михайлович (?—?) — 

123
Левицький Володимир (псевд. — Василь 

Лукич) (1856—1932) — 740, 748
Левицький Дмитро Григорович (1735—

1822) — 224
Левицький Йосиф (Йосип) Петрович 

(псевд. і крипт. — І. Л., Іос. Лев., 
І…цький, Йосиф з Болшова, Йосиф 
з Покуття, Йосиф із Заболотова, 
Лірвак-Селюк, Покутський) (1810—
1863) — 111, 129, 161, 674, 735, 736, 
742

Левицький Микола Левович (псевд. і 
крипт. — М. Лев, М. Л., Л.) (1870—
1944) — 704

Левицький Михайло, отець (1774—
1858) — 161, 735

Левицький Модест Олександрович 
(1873—1927) — 649

Левицький Орест Іванович (1848—
1922) — 73, 594

Левицький Остап (Євстахій) (1834—
1903) — 188

Левицький Петро (?—?) — 10
Левицький Федір Петрович (бл. 1850—

1899) — 145, 744
Лейдесдорф (?—?) — 630
Лейхтенберзька (справж. — Романова 

Олександра Федорівна), княгиня 
(1798—1860) — 87

Лекок Шарль (1832—1918) — 614
Ленкавський Олександр (перша поло-

вина ХІХ ст.) — 533, 584, 586
Ленчевський Станістав (друга половина 

XIX — початок XX ст.) — 623
Леонов (?—?) — 624

Крушельницька Соломія Амвросіївна 
(1872—1952) — 14, 328, 615, 623, 649, 
653, 654, 669, 670, 699, 704

Крушельницький Амвросій Васильович, 
отець (1841—1902) — 651, 699, 141

Куба Людвік (1863—1956/1957) — 13, 25
Кугач (Кох) Франс-Ксавер (1834—

1911) — 13, 25, 27, 305, 667
Кугушев Георгій Іванович (1896—

1971) — 486
Кудрик Борис Павлович (1897—1952) — 

348
Кужеля Антон (1837—1905) — 431
Кузик Валентина Володимирівна (нар. 

1944) — 16
Кузьминський Іван Михайлович 

(псевд. — Бемоль) (1866—?) — 645, 
695, 697

Кузьмін Микола Іванович (1911—
1988) — 626

Кузьмінський К. (?—?) — 567
Куїнджі Архип Іванович (1841—1910) — 

10
Кукольник Нестор Васильович (1809—

1868) — 629
Куліш Пантелеймон Олександрович 

(1819—1897) — 6, 8, 12, 18, 21—23, 
50, 53, 74, 75, 153, 743, 751, 757

Кумановський Микола (1846—1927) — 
263, 650

Купчинський Євген Іванович, отець 
(1867—1938) — 331

Куракін Олександр Борисович, князь 
(1752—1818) — 640

Курбас (справж. — Янович) Степан Пи-
липович (1867—1908) — 615

Курковський Григорій Васильович 
(1898—1982) — 359, 415

Курпінський (Курпіньський) Кароль 
(1785—1857) — 308, 583, 586

Курянський Вінсент (?—?) — 111, 161, 
674

Кутиль Іван (?—?) — 697, 698
Кухаренко Яків Герасимович [1798 (за 

ін. відом. — 1800) — 1862] — 340, 
490, 546, 562, 592, 593

Кучера Франтішек-Ян (1745—1836) — 
661, 662, 666, 694

Кучугура-Кучеренко (справж. — Куче-
ренко) Іван Йович [1869 (за ін. ві-
дом. — 1874, 1878) — 1943] — 67

Кушлик Наталія Іванівна (?—?) — 132
Кюї Цезар Антонович (1835—1918) — 753
Кюнер Василь Васильович (1840—?) — 

509, 510
Лаврецька Йоанна (?—?) — 702
Лаврівський Іван Андрійович, отець 

(1822—1873) — 14, 100, 126—129, 
131, 138, 161, 163, 164, 166—171, 185, 
186, 262, 352, 431, 526, 576, 579, 611, 
643—645, 649—651, 655, 669, 673, 
675, 700, 701, 735, 741, 744, 750
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Лисенко Софія Кононівна (1865—
1946) — 743

Лисицин (Лісіцин) Михайло Олександ-
рович [1871 (за ін. відом. — 1872) — 
1918] — 147, 148, 743, 744

Лисько Зиновій (псевд. — Е. Чабанен-
ко) (1895—1969) —126, 161, 163, 
472—474

Литвиненко-Вольгемут Марія Іванівна 
(1892—1966) — 692

Литвинович (Спиридон), митрополит 
(1810—1869) —127, 161, 163

Лихварчик Михайло (середина 
ХІХ ст.) —708

Лілеєва (справж. — Шеффердекер) Емі-
лія Августівна (1823—1893) — 472

Ліндфорс (за чоловіком — Русова) 
Софія Федорівна (1856—1940) — 593

Ліндфорс Марія Федорівна (1844—
1876) —593

Ліницька (за чоловіком — Загорська) 
Любов Павлівна (1865—1924) — 601

Ліницький (?—?) —607
Ліньова Євгенія Едуардівна (1854—

1919) — 298
Ліпінський (Ліпіньський) Кароль-

Юзеф (1790—1861) — 8, 11, 20, 25, 
311, 348, 359, 362, 363, 369, 420—423, 
426, 434, 461, 533, 551, 553, 632—634, 
636—638, 710—713, 718, 729

Ліст Ференц (Франц) (1811—1886) — 8, 
14, 219, 308, 311, 339, 359, 360, 383, 
387, 398, 409, 411, 416, 627, 629, 630, 
632, 634—637, 639, 649, 658, 662, 663, 
669, 683, 684, 698, 702, 752, 766

Літинський А. (?—?) — 647
Лобанов-Ростовський Олександр Бори-

сович, князь (1824—1897) — 640
Лобода В. (?—?) — 591
Лобожовський С. (?—?) — 106
Лозинський Іван Олександрович 

(бл. 1770 — бл. 1850) — 375, 434, 461, 
630, 637, 677

Лозинський Йосип Іванович (1807—
1889) — 161

Ломакін Гаврило (Гавриїл) Якимович 
(1812—1885) — 104, 105, 145, 682

Лопатинська (дів. — Кравчук) Філоме-
на Миколаївна (1873—1940) — 615, 
616, 653, 657, 704

Лопатинський Лев Васильович (1868—
1914) — 352

Лопатинський Ярослав Йосипович (1871—
1936) — 329, 330, 419, 431

Лоренц Франц (1815—1863) — 126, 129, 
186, 554

Лотоцький (перша половина ХІХ ст.) — 
584, 585

Лотоцький Олександр Гнатович (1870—
1939) —73, 74

Лубковська (дів. — Бардецька) Марія 
Мечиславівна (1858—1934) — 620

Леонова Дарія Михайлівна [1829 (за ін. 
відом. — 1834) —1896] — 472, 663, 
668, 743, 744

Леонтович Денис Теодорович (1868—
1887) — 750

Леонтович Микола Дмитрович (1877—
1921) — 54, 147, 157, 203, 256, 266, 340

Леонтович Павло Іванович (псевд. — Пав-
ло із Шуткова) (1825—1880) — 163

Леонтович Теодор-Богдан (Федір) Івано-
вич (1812—1886) — 161, 736, 741, 748

Лепеха (перша половина XIX ст.) — 434, 
538

Лепкий Богдан Сильвестрович (1872—
1941) — 418, 741

Лермонтов Михайло Юрійович (1814—
1841) — 47, 313, 326, 510

Лесневич-Носова М. К. (?—?) — 698
Лессель Франц (бл. 1780—1839) — 270
Леся Українка (справж. — Косач-Квітка 

Лариса Петрівна, крипт. — Л. П.) 
(1871—1913) — 12, 13, 25, 315, 323, 
324, 497, 511, 741, 742

Лешетицький Теодор (Федір) Осипо-
вич (1830—1915) — 419, 687, 691

Лизогуб Андрій Іванович (1804—
1865) — 375

Лизогуб Ілля Іванович (1786/1787—
1867) — 358, 373, 374, 376

Лизогуб Олександр Іванович (1790—
1839) — 271, 364, 365

Ликов Й. (?—?) — 106
Липська Л. (?—?) — 594
Лисенко (дів. — О’Коннор, Деконор) 

Ольга Олександрівна [1850 (за ін. 
відом. — 1854) — 1930 (за ін. відом. 
1922)] — 486, 595

Лисенко Микола Віталійович (1842—
1912) — 7—9, 11—15, 21, 24—28, 47, 
50, 51, 52, 60, 66, 67, 71, 144, 152, 153, 
156, 157, 172, 180, 181, 190—192, 194, 
197—201, 206—209, 211, 215, 217, 
228—230, 234, 235, 238—241, 243—
248, 251—256, 258, 259, 261—264, 
266, 282, 284, 291, 293, 295—299, 301, 
303—305, 307, 311—313, 315, 317, 
319, 320, 322—324, 326, 328—332, 
334, 337, 339, 352, 355, 357, 360, 361, 
376, 377, 384, 390, 391, 394, 395, 398, 
400—402, 404, 405, 408—410, 412—
419, 425, 430—433, 440—445, 447, 
451, 452, 454, 456, 461, 469—471, 484, 
486, 487, 489—492, 494, 495, 497—
505, 508—513, 515, 516, 520—523, 
526, 529, 537, 547, 557, 562—564, 566, 
567, 569, 576, 588, 591, 593—596, 598, 
600—602, 604—607, 609, 614, 615, 
624, 626—628, 642—654, 657—659, 
664—669, 680, 685, 687, 690—692, 
704, 706, 707, 712, 716, 720, 722—726, 
729, 738, 739, 741—744, 748, 749, 751, 
753—755, 759—761, 763—766
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50, 74, 199, 268, 269, 335, 341, 353, 
362, 363, 713, 714, 735

Малашкін Леонід Дмитрович (1842—
1902) — 8, 149, 150, 468, 623, 720

Малер Ґустав (1860—1911) — 416
Малина В. (?—?) — 605
Малішевський Вітольд Йосипович 

(1873—1939) — 739
Мальчевський Антоній (1793—1826) — 

527
Мамонтов Сава Іванович (1841—

1918) — 621
Манареллі (?—?) — 582
Мандичевський Євсевій (Євсебій) (1857—

1929) — 8, 157, 428, 707, 738, 739
Мандичевський Іван (?—?) — 649
Мантовані (Монтовані) Джованні 

(1764—?) — 589
Маньковський Владислав (?—?) — 702
Марек Йозеф (перша половина 

ХІХ ст.) — 733
Марек Людвік (1837—1893) — 422, 702, 

703
Маренич Григорій Олексійович [1833 

(за ін. відом. 1836) —1918] — 745
Маркевич Андрій Миколайович (1830—

1907) — 12, 23, 24, 247, 271, 280, 683, 
715, 729

Маркевич Артем (?—?) — 67
Маркевич Григорій Іпатійович (1847—

1923) — 605
Маркевич Микола Андрійович (1804—

1860) — 20, 23, 25, 271, 301, 311, 335, 
336, 342, 363, 377, 382, 626, 714, 715, 
718, 729, 753

Маркевичева К. (?—?) — 702
Марко Вовчок (справж. — Вілінська Ма-

рія Олександрівна) (1833—1907) — 
8, 24, 272, 277, 280, 336, 717, 729

Маркович Опанас (Афанасій) Васильо-
вич (1822—1867) — 21, 24, 280—282, 
339, 537, 565, 566, 591, 668, 743, 751, 
757

Марковський Леонтій Іванович (друга 
половина ХІХ ст.) — 593

Маркс Адольф-Бернгард (1795—
1866) — 683

Мартос Іван Степанович (1754—1835) — 
224

Маруся Чурай (справж. — Чурай Марія 
Гордіївна) (середина XVII ст.) — 
339, 545

Марчук Д. (?—?) — 67
Мар’яненко (справж. — Петліщен-

ко) Іван Олександрович (1878—
1962) — 598

Масалов К. М. (?—?) — 645, 696
Маслов Олександр Леонтійович 

(псевд. — А. Ливин) (1876—1914) — 
718, 722

Масляк Володимир Іванович (1858—
1924) — 164, 243, 328

Луганська Катерина Миколаївна 
(нар. 1936) — 16

Лукашевич Платон Якимович (1806—
1887) — 50

Лукка Паоліна (1841—1908) — 617
Лукович П. (?—?) — 621
Лучицький Людвік Т. (1840—1932) — 

605, 609
Львов Микола Олександрович (1751—

1803/1804) — 20, 335, 733
Львов Олексій Федорович (1798—

1870) — 104, 105, 130, 133, 145
Львов Т. (?—?) — 698
Львов Федір Петрович (1766—1836) — 

78, 83, 100, 123, 127
Львовський Григорій Федотович (1830—

1894) — 100, 105, 145
Любисток Григорій Михайлович 

(XVIII ст.) —306
Любович Петро (1826—1869) — 130, 

161, 425, 426, 673, 713
Любомирський Григорій Львович 

(1865—1937) — 739
Любошиць Анна Саулівна (1887—

1975) — 697
Людкевич Антон (1856—1890) — 612
Людкевич Станіслав Пилипович (1879—

1979) — 9, 14, 26, 27, 47, 49, 50, 129, 
138, 139, 162—164, 172, 180, 183, 185, 
190, 198, 203, 211, 212, 215, 216, 224, 
266, 329, 330, 339, 348, 349, 351, 359, 
360, 362, 369, 389, 398, 401, 402, 416, 
419, 425, 428—432, 440, 653, 705, 722, 
723, 730, 739, 741, 749, 751, 758

Людовік XI (1423—1483) — 462
Люценко Любов Миколаївна (1856—

1920) — 619
Лядава Григорій — див. Ге Г. М. — 565
Лядов Костянтин Миколайович (1820—

1871) — 469, 472
Ляйбольд К. (?—?) — 611
Ляндвер (Ландвер) Ян (Іван) (1826—

1863) — 339, 565, 566
Ляров (Гіляров) Олександр Андрійович 

(1839—1914) — 617, 619
Лясковський Ксаверій (1856—1909) — 612
Лясоцький Г. (?—?) — 623
Магадин Трихон (бл. 1801 — після 

1876) — 640
Мазевський (?—?) — 683
Мазепа Іван Степанович, гетьман [1644 

(за ін. відом. — 1629, 1639) —1709] — 
2, 8, 19, 269, 333

Мазіні Анджело (1844—1926) — 617
Мазнович Осип (?—?) — 672
Макаревич Р. (?—?) — 666
Макарій (Булгаков), ієромонах (1816—

1882) — 74
Маковей Осип Степанович (1867—

1925) — 200, 208, 210, 706
Максимович Михайло Олександрович 

(1804—1873) — 7, 11, 18, 20, 22, 25, 
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Металов Василь Михайлович, протоіє-
рей (1862—1926) — 144, 146, 147

Метлинський Амвросій Лук’янович 
(1814—1870) — 22, 72, 308, 311

Мефодій, святий (у миру — Михайло) 
(814—885) — 105

Мєшков В. М. (1824—1883) — 689
Мидловський Ісидор (Сидір) Михайло-

вич, отець (1854—1916) — 526, 577, 
578, 612

Миклашевський Йосип Михайлович 
(1882—1959) — 627, 632, 739

Микола I (Павлович), імператор (1786—
1855) — 71

Милорадович А., граф (?—?) — 627
Миров-Бедюх П. С. (?—1909) — 609
Мироненко Борис (?—?) — 697
Миропольський Сергій (1842—1907) — 

679, 680
Мирославський-Винников Костянтин П. 

(друга половина ХІХ ст.) — 555
Мислівечек Йозеф (1737—1781) — 697
Михайлов Костянтин Миколайович 

(1882—1961) — 691
Михайловський М. (?—?) — 613, 689
Михаляк М. І. (нар. 1953) — 62
Мишуга Олександр Пилипович 

(псевд. — Філіппі-Мишуга) (1853—
1922) — 14, 328, 615, 621—623, 653, 
669, 670, 700, 704

Мікулі Кароль (1819 [за ін. відом. — 
1821) — 1897] — 383, 420, 422—425, 
428, 429, 638, 666, 702, 704, 739

Мілевський Н. (?—?) — 534
Мілеккер Карл (1842—1899) — 614, 615
Мілеський Ю. (?—?) — 583
Мілле А. (?—?) — 270
Міллер В. (?—?) — 703
Міхаловський К. (?—?) — 534
Міцкевич Адам-Бернард (1798—1855) — 

13, 18, 308, 315, 623, 644, 653, 749
Млинарський Еміль К. (1870—1935) — 

696, 697
Млотковський (Молотковський) Люд-

віґ Юрійович (бл. 1795—1855) — 
541, 584, 588

Мова (справж. — Петров) Денис Мико-
лайович (бл. 1860—1922) — 601, 606

Мовчан Єгор Хомич (1898—1968) — 640
Могила Петро Симеонович (1596/1597—

1647) — 74, 106
Могильницький Іван (Іоанн) (1777—

1831) — 161
Модест (Карпенко), ієромонах (?—?) — 

148
Модзалевський Лев (?—?) — 679
Мозер (?—?) — 595
Мокрицький Аполлон Миколайович 

(1810—1870) — 6, 8
Моленцька Ольга Й. (справж. — Мо-

ральовська Фердинанда) (1850—
1893) — 612

Массіні Катерина Августівна (1843—
1912) — 619

Массне Жюль (1842—1912) — 622
Мастищак В. (?—?) — 141
Матвєєв (Матвіїв) А. О. (?—?) — 594
Матвєєв Володимир Максимович 

(1828—1891) — 472
Матезонський Костянтин (1794—

1858) — 128, 162, 708
Матушевський Федір Павлович [1869 

(за ін. відом. 1871) — 1919] — 73
Матюк Віктор Григорович (1852—

1912) — 9, 13, 14, 138—141, 144, 169, 
171, 181, 182, 184—186, 217, 240, 330, 
425, 431, 526, 551, 577—579, 612, 614, 
616, 653, 669, 700, 701, 703—706, 708, 
739—742, 746, 749, 750, 755, 759

Махіна Юліна Яківна (1850—1902) — 
619

Мацієвський Ігор Володимирович (?—?) — 
60

Мацьковий (?—?) — 651
Метеля Сильвестр (?—?) — 185
Меґюль (Меюль) Етьєн-Нікола (1763—

1817) — 677
Медведєв (справж. — Бернштейн) Ми-

хайло Юхимович (1852—1925) — 
620, 621, 624

Медведик Петро Костянтинович 
(1925—2006) — 201

Медвецій Андрій (?—?) — 708
Медеріг-Галлюс Ян (Йоганн) (?—?) — 638
Мейєр Леопольд (?—?) — 632
Мейєрбер Джакомо (1791—1864) — 487, 

489, 617, 623, 659, 663
Меленський Андрій Іванович (1766—

1833) — 584
Мелетій (у миру — Іван Носков), ієро-

монах (?—?) — 107
Мельгунов Микола Олександрович 

(1804—1867) — 298
Мельников (?—?) — 624
Мельтцер І. (1869—1928) — 277
Мельцер-Щавінський Генрик (1869—

1928) — 424, 425, 527
Мендельсон-Бартольді Якоб-Людвіґ-

Фелікс (1809—1847) — 387, 394, 396, 
398, 416, 421, 423, 429, 443, 444, 447, 
452, 627, 628, 638, 653, 658, 659, 677

Ментер С. О. (1846—1918) — 663
Менцинський Еміль (Омельян) (?—?) — 

163, 169
Менцинський Модест Омелянович 

(1875/1876—1935) — 615, 653, 669, 
687, 704

Мережко І. (?—?) — 67
Мертке Едуард (1833—1895) — 24, 247, 

272, 277—279, 287, 336, 717, 729
Мерунович Климент (друга половина 

ХІХ ст.) — 573
Мессіан Олів’є Шарль-Етьєн-Проспер 

(1908—1994) — 413
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Наполеон Бонапарт (1769—1821) — 222, 
340, 374

Направник Едуард Францович (1839—
1916) — 697

Наруга Артем (бл. 1810—?) — 359, 627
Наумович Іван Григорович (1826—

1891) — 549
Невядомський Станіслав (1859—

1936) — 424, 425, 702
Негіллєр М. (?—?) — 422
Недбал Оскар (1874—1930) — 666, 683, 697
Неєфе Християн-Глоб (1748—1798) — 472
Нейгауз Генріх Ґуставович (1888—

1964) — 698
Нейгауз Ґустав Вільгельмович (1853—

1937) — 698
Нейнквич (?—?) — 687
Некрасов Микола Олексійович (1821—

1878) — 653
Нелединський-Мелецький Юрій Олек-

сандрович (1751—1828) — 92
Немеровський (Немировський) Олек-

сандр Сергійович (1859—?) — 344
Неметц С. В. (?—?) — 659, 697
Немкович Олена Миколаївна (нар. 

1959) — 16
Ненчіні (?—?) — 468
Неронович Яків О., отець (1801—

1899) — 111, 128, 162, 674
Нечуй-Левицький (справж. — Левиць-

кий) Іван Семенович (1838—1918) — 
10, 53, 56, 72, 76, 340, 512, 521, 522

Нижанківський Володимир Йосипович 
(1864—1904) — 654

Нижанківський Нестор Остапович 
(1893—1940) — 418

Нижанківський Остап Йосипович, 
отець (1862/1863—1919) — 13, 144, 
163, 173, 181, 185, 187, 198, 201, 203—
208, 217, 240, 262, 263, 328—330, 360, 
389, 419, 425, 430, 431, 649—651, 653, 
654, 657, 658, 666, 667, 669, 701, 704, 
706, 730, 740, 750, 759

Никанор, єпископ (у миру — Бровко-
вич Олександр Іванович), (1827—
1900) — 151

Никифор, ігумен (?—?) — 70
Никоненко Андрій (?—?) — 23
Ніжинський Хома (Фома) (?—?) — 147, 

607
Нікітін (Нікітін-Проворов) В. В. 

(1874—?) — 605, 609
Нікітін Іван Микитович (бл. 1690—

1742) — 326, 327
Ніколаєв Леонід Володимирович 

(1878—1942) — 691
Ніколаєв М. (?—?) — 587
Ніколіні Ернест-Ніколо (1834—1898) — 

617
Нікольський Федір Калинович (1828—

1898) — 668
Нільсон Христине (1843—1921) — 617

Моленцький (справж. — Найбок) Антон 
Матвійович (1843—1874) — 612

Моллер Ф.-А. (?—?) — 594
Молчанов Порфирій Устинович (1863—

1945) — 461, 524, 663
Мольєр (справж. — Поклен) Жан-Батіст 

(1622—1673) — 549
Монастирський (?—?) — 715
Монастирський О. (?—?) — 657
Монтані (?—?) — 589
Монюшко Станіслав (1819—1872) — 

308, 311, 352, 419, 527, 600, 611, 623, 
645, 661, 666, 669, 670, 703, 738

Мораріу-Андрієвич Сильвестр (1880—
1895) — 157

Морачевський Пилип Семенович 
(1806—1879) — 75

Мороз-Ходоровський (Ходоровський, 
псевд. — Константинов) Григорій 
Костянтинович (1853—1927) — 360, 
664, 687

Морський Микола (?—?) — 675
Москвичов Дмитро (?—?) — 588
Мотте Селіна (?—?) — 694
Мохнацький Маврицій (1804—1834) — 

754
Мохов Йосип Омельянович, отець 

(?—?) — 106, 675
Моцарт Вольфґанґ-Амадей (1756—

1791) — 78, 128, 219, 223, 366, 420, 
421, 435, 436, 473, 484, 627—630, 636, 
638, 658, 677, 694

Моцарт Франц-Ксавер-Вольфґанґ 
(1791—1844) — 420, 638

Мочалов (?—?) — 589
Мошелес Іґнац (1794—1870) — 419, 687
Мошинський Казимир (1887—1959) — 

53
Мошков В. А. (?—?) — 53
Музическу (справж. — Музиченко) Гав-

рило (Гавриїл) Вакулович (1847—
1903) — 8, 145, 424

Муромцева (Климентьєва-Муромце-
ва) М. М. (1857—1946) — 662

Мусатова-Кульженко Єлизавета Іванів-
на (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) — 
653

Мусоргський Модест Петрович (1839—
1881) — 8, 301, 311, 469, 499, 512, 
520, 604, 620, 663, 668, 682, 723, 743, 
744, 757, 762

Муха Антон Іванович (1928—2008) — 16
Мюнхгаймер Адам-Сиґізмунд (1830—

1904) — 471, 527
Навроцький Василь Корнійович (1897—

1975) — 328
Надсон Семен Якович (1862—1887) — 

315, 653
Нанке Алоїз, отець (1790—1835) — 111, 

112, 128, 129, 161, 186, 674
Нападієвич Микола (кінець XVIII — 

перша половина ХІХ ст.) — 111
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Осиповичева (дів. — Скршиван) Анто-
ніна (1855—1926) — 614, 615

Оскнер Оттон (Антон) Вікторович 
(1854 — після 1916) — 605

Основ’яненко Г. Ф. — див. Квітка-
Основ’яненко Г. Ф. — 532

Осовський (Оссовський) Г. (?—?) — 564
Остап Вишня (справж. — Губенко Павло 

Михайлович) (1889—1956) — 484
Островський Олександр Миколайович 

(1823—1886) — 469, 592, 593
Острянський (?—?) — 626
Оффенбах (справж. — Ебершт) Жак 

(1819—1880) — 611, 614
П’ятигорович Казимир О. (1855—?) — 

401, 653, 692
Павлик Михайло Іванович (1853—

1915) — 12, 30, 49, 648, 649, 741
Павликівна М. (?—?) — 666
Павло І (Романов Павло Петрович), ім-

ператор (1754—1801) — 78
Павлович А. (?—?) — 627, 693
Павловська Емілія Карлівна [1853 (за 

ін. відом. — 1857) — 1935] — 618
Павловський Мефодій Іванович 

(?—?) — 73, 647
Паґаніні Ніколо (1782—1840) — 370, 

372, 633, 634
Падеревський Іґнацій-Ян (1860—

1941) — 669
Падурра (Падура) Тимко (Томаш) 

(1801—1871) — 307, 348, 352, 561, 710
Паер Фердинандо (1771—1839) — 589
Паїзіелло Джованні (1740—1816) — 589
Палагнюк В. (?—?) — 30
Палестріна Джованні-П’єрлуїджі (бл. 

1525—1594) — 628
Палечнюк В. С. (нар. 1920) — 64
Паливода Г. (?—?) — 591
Палицин (Паліце, Паліцин) Теодор-

Богдан (Федір) (1868—1916) — 666
Пальчиков Микола Євграфович (1832—

1888) — 298
Пальчинський А. Б. (?—?) — 624
Панас Мирний (справж. — Рудченко 

Панас Якович) (1849—1920) — 10, 
53, 55, 742

Паночіні (справж. — Паноцний) Ало-
їз Йосипович (1820—1863) — 630, 
685, 687

Паньківський Кость Федорович (1855—
1915) — 705, 747, 752

Паращенко Л. (1867— після 1930) — 
653

Партицький Йосип (?—?) — 670
Пархоменко Лю Олександрівна (нар. 

1930) — 16, 150
Паста Ме-Мазі (?—?) — 632
Пасюга Степан Артемович (1862—

1933) — 67, 640
Патті Аделіна (1843—1919) — 617
Пачовський Василь (1878—1942) — 206

Ніс Степан Данилович (псевд. — С. Во-
лошин) (1829—1901) — 591

Ніссен-Саломан (Генріетта (1819—
1879) — 631

Ніщинський Петро Іванович (1832—
1896) — 12, 13, 73, 181, 194, 197, 253, 
572, 573, 593, 602, 603, 610, 614, 644, 
645, 647, 650, 657, 658, 666, 667, 669, 
743, 750

Новак А. (?—?) — 693
Новиков Михайло Миколайович 

(1777—1822) — 20, 92
Новиков С. (?—?) — 595, 609
Новицький Василь Вікторович (?—?) — 

594
Нодь М. (?—1862) — 728
Носалевич Олександр (Модестович) 

(1874—1959) — 615, 653
Носков Іван — див. Мелетій — 106
Обер Даніель-Француа-Еспрі (1782—

1871) — 587
Овсянико-Куликовський Микола Дмит-

рович (1787—1846) — 434
Огоновський Омелян Михайлович 

(1833—1894) — 491, 579, 580
Одоєвський Володимир Федорович, князь 

(1804—1869) — 104, 105, 506, 736
Озаркевич Іван (1795—1854) — 339, 549, 

550
Озерова (?—?) — 607
Олександр І (Павлович), імператор 

(1777—1825) — 19, 72, 78, 83, 222, 583
Олександр Олесь (справж. — Канди-

ба Олександр Іванович) (1878—
1944) — 315

Олексієнко Федір — 561
Олексієнко О. М. — див. Домерщиков 

О. М. — 605
Олексій із Розворян (?—?) — 67
Олена Павлівна (справж. — Вюртен-

бергська Фредерика), Велика Кня-
гиня (1806—1873) — 466

Олена Пчілка (справж. — Косач Ольга 
Петрівна) (1849—1930) — 355, 486

Олесницький Євген (1860—1917) — 614
Ольгіна (справж. — Йозефович) Оль-

га Миколаївна (кінець XIX — поча-
ток XX ст.) — 609

Ольшанський Михайло (1863—1908) — 
615

Омельський Іполит (1873—?) — 730
Ондржичек Франтішек (1837—1920) — 666
Онищенко (?—?) — 607
Опенський (Опєньський) Генрик 

(1870—1942) — 527
Орлов Василь Сергійович (1856/1857—

1907) — 152
Орлов Дмитро Олександрович (1842—

1919) — 619
Орлов Микола Павлович (?—?) — 486
Орловський Володимир Донатович 

(1842—1914) — 10

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

787

Померанцев Юрій Миколайович 
(1878—1933) — 689

Пономаренко М. Т. (кінець XIX — поча-
ток XX ст.) — 605

Поппер Давид (1843—1913) — 663
Порумбеску Чипріан (1853—1883) — 

424, 667, 707
Потапенко В’ячеслав Опанасович 

(1863/1864—1942) — 571
Потебня Олександр Опанасович (1835—

1891) — 18, 21, 22, 50, 333, 717, 719
Потоцький Болеслав (?—?) — 565, 583, 

635
Потулов Микола Михайлович (1810—

1873) — 104
Правдюк Олександр Андрійович 

(1926—1994) — 16
Прач Іван (Ян-Богумир) (середина 

XVIII ст. — 1818) — 11, 20, 267, 270, 
335, 714, 720, 721, 733

Прегер Г.-А. (?—?) — 270
Преображенський Антонін (Олександр) 

Вікторович (1870—1929) — 79, 146
Прибик (Прібік) Йосип (Йосеф) 

В’ячеславович (1855—1937) — 619, 
620, 666, 697

Причард Д. (?—?) — 19
Пріцак Омелян Йосипович (1919—

2006) — 757
Провора Хома (?—?) — 67
Прокешівна (Прокеш) Галина (?—?) — 

702
Прокешівна (Прокеш) Олена (?—?) — 702
Прокопович В’ячеслав Костянтинович 

(1881—1942) — 73
Прохазка Ян-Людвіґ (Людевіт) (1837—

1888) — 305, 405, 667
Прохорова-Мауреллі Ксенія Олексіївна 

(1836—1902) — 693
Прянишников Іполит Петрович (1847—

1921) — 620, 621
Птицин Н. В. (?—?) — 698
Пулюй Іван Павлович (1845—1918) — 8, 

75, 76, 153
Пускова Ольга Олександрівна (1857—

1912/1913) — 619
Пустарнаков Павло (?—?) — 697
Пухальський Володимир В’ячеславович 

(1848—1933) — 392, 419, 444, 461, 
659, 691—693

Пуччіні Джакомо (1858—1924) — 670
Пушкін Олександр Сергійович (1799—

1837) — 13, 18, 22, 225, 314, 471, 644, 
653

Пфейфер (?—?) — 565
Пфеніґ Роберт А. (1824—1899) — 342, 

659, 683, 688, 689
Пшездецький Костанти (1782—1856) — 

636
Радін Леонід Петрович (1860—1900) — 49
Размадзе Олександр Соломонович 

(1845—1896) — 747

Пашков А. (?—?) — 632
Пащенко Василь (1822—1891) — 360, 

381, 390
Педрель Феліппе (1841—1922) — 741
Перепелицин (Перепеліцин) Полікарп 

Дмитрович (1818—1887) — 747
Перетц Володимир Миколайович 

(1870—1935) — 19, 333, 334
Перман Йосип В. (?—?) — 697
Петлюра Симон Васильович (1879—

1926) — 73
Петр Вацлав (В’ячеслав) Іванович 

(1869—1923) — 760
Петренко Михайло Миколайович 

(1817—1862) — 340, 343—345
Петраківська Г. (?—?) — 610
Петро I (Романов Петро Олексійович), 

імператор (1672—1725) — 19
Петров Йосип (Осип) Опанасович 

(1807—1878) — 8, 532
Петрушевський Василь Григорович 

(1864—?) — 147
Пєнткевич К. (?—?) — 49
Пивода (Півода) Франтішек (1824—

1898) — 669
Пименова А. А. (?—?) — 692
Пимоненко Микола Корнилович 

(1862—1912) — 10
Пирогов Микола Іванович (1810—

1881) — 7
Писаревський Степан (псевд. — Стець-

ко Шерепер’я) (80-ті роки XVIII 
ст. — 1839) — 271, 337, 339—341, 345, 
545, 546, 560

Писканівський (?—?) — 72
Підгорецький Борис Володимирович 

(1837—1919) — 734, 738, 739
Піон Моріс (1801—1869) — 584, 588
Піфагор (580 до н. е. — 500 до н. е.) — 560
Пішнек (?—?) — 684
Планкет Роберт (1848—1903) — 614
Пледі (?—?) — 419
Плейєль Іґнац-Йосиф (1757—1831) — 629
Плосайкевич Любомир (?—?) — 344
Плошевський Владислав-Казимир 

(1853—1892) — 614
Побєдоносцев Констянтин Петрович 

(1827—1907) — 151
Погодін Михайло Петрович (1800—

1875) — 22
Позднєєв Олексій Матвійович (1851—

1920) — 19
Позен Леонід Володимирович (1849—

1921) — 10
Полежаєв Олександр Іванович [1804 (за 

ін. відом. — 1805) — 1838] — 313
Полотнюк Іван (?—?) — 131, 141
Полторацький Марко Федорович 

(1729—1795) — 219, 224
Поль (?—?) — 684
Поляничевський Максим Григорович 

(1867—1897) — 688, 689
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Рігельман Микола (?–?) — 626, 689, 690
Ріґль Алоїз (1858–1905) — 754
Ріман Гуґо (1849–1919) — 745
Рісс (бл. 1880—1948) — 633
Ріхтер Ернест-Фрідріх-Едуард (1808–

1879) — 419, 687
Ріхтер Ернст (1903–?) — 510
Рішельє Арман-Еммануель-Софі-Сеп-

ти ма ні дю Плессі, граф (1766–
1822) — 589

Роговий Лев (?–?) — 698
Родзянко Аделаїда Олександрівна 

(1830–1893) — 685
Рожнов Олександр Іванович (1821–

1878) — 682, 683, 686
Роздольский Осип (Йосип) (1872–

1945) — 46, 263, 730
Розенталь Манюель (1904–?) — 422
Розсудов-Кулябко В. І. (1850–1916) — 607
Розумовський Андрій Кирилович, граф 

(1752–1836) — 710
Розумовський Кирило Григорович, геть-

ман (1728–1803) — 463—465, 529
Розумовський Олексій Григорович 

(?–?) — 531
Роллан Ромен (1866–1944) — 754
Роллечек Вацлав — 129
Романі (?–?) — 582
Романович (справж. – Рожанковська) 

Марія Федорівна (1852–1933) — 
614, 615

Романович (справж. – Рожанковська) 
Теофілія Федорівна (1842–1924) — 
612, 613

Ромберґ Бернхард-Генріх (1767–1841) — 
627, 632, 633

Росіна Юлія Вікторівна (1877–1960) — 
609

Рослен Олександр (1718–1793) — 220
Россіні Джоаккіно-Антоніо (1792–

1866) — 8, 421, 432, 484, 586, 587, 
589, 617, 623, 630, 635, 636, 638, 659, 
677, 752

Рубець Олександр Іванович (1838–
1913) — 275, 284—287, 305, 312, 336, 
360, 378, 501, 683, 715, 718, 721—723, 
726, 743, 745, 753, 760, 762

Рубінштейн Антон Григорович (1829–
1894) — 14, 425, 619, 620, 622, 645, 
646, 659, 661, 662, 664, 665, 669, 683, 
689, 693, 694, 696, 751

Рубінштейн В. (?–?) — 690
Рубінштейн Микола Григорович (1835–

1881) — 219, 661, 694
Рубчак Іван Дем’янович (1874–1952) — 

615
Руґе, пастор (?–?) — 684
Руданський Степан Васильович 

(1833/1834–1873) — 28, 340, 355, 
559, 657, 720

Рудченко Іван Якович (псевд. — Іван 
Білик) (1845—1905) — 724

Разумовський Димитрій Васильович, 
протоієрей (1818—1889) — 145, 146

Райчинець М. (?—?) — 67
Ракович Олександр Федорович (?—?) — 

640, 641
Раппопорт Маврикій Якович (1827—

1884) — 473
Раппорт Олександр Семенович (1843—

1908) — 618
Ратмирова Олена Павлівна (1869—

1927) — 600, 607
Рафалович (?—?) — 144
Рахманінов Сергій Васильович (1873—

1943) — 14, 157, 417, 620, 659, 661
Рахміль Г. (?—?) — 698
Рачинський (Рачин) Андрій Андрійо-

вич, отець (1724—1794) — 370
Рачинський Гаврило Андрійович 

(1777—1843) — 370, 371, 637
Рачинський Іван Іванович (1861 — 

бл. 1921) — 311, 398, 739
Ревуцький Дмитро Миколайович (1881—

1941) — 26, 472—474, 482, 647
Ревуцький Левко Миколайович (1889—

1977) — 297, 687
Рейнеке Карл-Генріх-Карстен (1824—

1910) — 419, 687
Рендавець Дмитро (?—?) — 30
Рессель Дем’ян Францович, фон 

(1852—?) — 662, 696, 698
Решанек І. (?—?) — 684
Рєпін Ілля Юхимович (1844—1930) — 6, 

8, 53
Рєпніна Варвара Миколаївна (1808—

1891) — 465
Рєпнін-Волконський Микола Григоро-

вич (1778—1845) — 640
Ржевуський (Жевуцький, псевд. — Ре-

вуха-Золота Борода) Вацлав-Се верин 
(1785—1831) — 47, 306, 307, 334

Ржегорж Ф. (1857—1899) — 651
Риб Євген Августович (1859—1924) — 

529, 692, 739, 746
Рибальський Дмитро (?—?) — 676
Рикановський (Рекановський) Петро 

(?—?) — 584, 587, 589
Рилєєв Кіндрат Федорович (1795—

1826) — 18
Рильський Максим Тадейович (1895—

1964) — 16, 474
Рильський Тадей Розеславович (1841—

1902) — 720
Римський-Корсаков Микола Андрійо-

вич (1844–1908) — 8, 14, 25, 105, 144, 
146, 153, 188, 191, 208, 284, 315, 469, 
474, 485, 490—492, 498—502, 512, 
521, 522, 620, 624, 645, 646, 664, 723, 
745, 757, 762

Рихлінг Вінцентій (1841–1896) — 527
Рицарева Марина Григорівна (нар. 1946) — 

224
Рібер Ф.-А. (?–?) — 422
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хурський, Д. Лозовський) (1841—
1876) — 523

Свенціцький В. (?—?) — 48
Свєчін Д. (?—?) — 634
Свидницький Анатоль (справж. — Пе-

триченко) (1834—1871) — 72, 340, 
352, 355, 356

Себійо Поль (?—?) — 19
Седляк (Седлак) Людвік (?—1887) — 

129, 144, 675
Селецький Петро (1821—1880) — 359, 

375, 434, 627, 632, 689
Семененко Наталія Федорівна 

(нар. 1948) — 16
Сементовський М. (?—?) — 537
Семенський (Сємєнський) Люціян-

Іполіт (1807—1877) — 308
Сен-Санс Каміль (1835—1921) — 658
Серапіон Александровський, митро-

полит (у миру — Рожинцев Олек-
сандр) (1747—1824) — 673

Сервачинський (Сервачиньський) Ста-
ніслав (1791—1859) — 638

Серве Адрієн-Франсуа (1807—1866) — 
626, 627, 631, 632, 634, 637, 766

Серебряков Костянтин Терентійович 
(1852—1919) — 529

Серебрякова Галина Йосипівна (1905—
1980) — 684

Серсавій Вікенцій (справж. — Зрза-
ві Вінкент) (1802—1957) — 111, 128, 
129, 186, 554, 674

Сєров Олександр Миколайович (1820—
1871) — 8, 12, 13, 21, 24, 268, 280—
283, 287, 304, 363, 490, 510, 618, 659, 
668, 719, 720, 726, 739, 743, 757, 761

Сєтов (справж. — Сетгофер) Йосиф Яко-
вич (1826—1894) — 597, 618—621

Сибеліус (Сібеліус) Ян (Юхан) (1865—
1957) — 432

Сирокомля Владислав (справж. — 
Кондратович Людвіґ-Владислав) 
(1823—1862) — 308

Сікард Михайло Михайлович (1868—
1937) — 400, 401, 653, 692

Сікевич Володимир (?—?) — 472
Сікорська Ірина Михайлівна 

(нар. 1959) — 16
Сікорський П. (Полікарп, митрополит) 

(1875—1953) — 73
Сільвай Іван Антонович (1838—1904) — 

708
Сінкевич Іван-Хризостом (Хризосом) 

[1805 (за ін. відом. — 1814) — ?] — 128, 
162, 364, 655, 656, 701, 735, 741, 750

Сіоницька (Дейша-Сіоницька) Марія 
Адріанівна (1859—1932) — 664

Січинський Денис Володимирович 
(1865—1909) — 13, 110, 181, 183, 184, 
198, 201, 206, 228, 240, 241, 263, 329, 
360, 422, 424, 425, 428—430

Скаліш Йосип (?—?) — 430

Рудчук Юрій Антонович (нар. 1945) — 16
Руже де Ліль Клод-Жозеф (1760–

1836) — 48
Ружицький Станіслав Францович 

(1831–1902) — 698
Рукґабер Йоганн (Жан) (справж. — 

Монтальбо Жан, де) (1799–1876) — 
420—422, 638, 702

Румшинський С. Г. (1847–1915) — 698
Русов Олександр Олександрович 

(1847–1915) — 486, 593, 594, 683
Русова С. Ф. — див. Ліндфорс С. Ф. — 

409, 593
Рутковський (Рудковський) Матвій 

(1808–1887) — 131
Руф Г. (?–?) — 628, 630, 695
Руцинська (Руцінська) Люція (?–?) — 

683
Савін М. М. (?—?) — 619, 620
Савінов В. (?—?) — 536
Садовська-Барілотті (дів. — Тобілевич) 

Марія Карпівна (1855—1891) — 14, 
597, 598, 606

Садовський (справж. — Тобілевич) Ми-
кола Карпович (1856—1933) — 14, 
19, 25, 590, 591, 595, 597, 598, 603—606

Садовський Володимир Іванович 
(псевд. — Домет) (1865—1940) — 
109, 144, 153

Сайн-Вітгенштейн Кароліна (1819—
1887) — 635

Саккетті Ліверій Антонович (1852—
1916) — 739, 747

Сакмейєр (?—?) — 626
Сакс Адольф-Антуан-Жозеф (1814—

1894) — 461
Саксаганський (справж. — Тобілевич) 

Панас Карпович (1859—1940) — 14, 
19, 590, 595, 597, 598, 603—606, 608

Салін Василь Захарович (1842—1907) — 
662, 693

Саллівен Артур (1842—1900) — 615
Салтиков-Щедрін (справж. — Салти-

ков, псевд. — Н. Щедрін) Михайло 
Євграфович (1826—1889) — 749

Самійленко Володимир Іванович 
(1864—1925) — 229, 315

Самюель-Руссо Марсель (1882—
1955) — 510

Сантагано-Горчакова Олександра Олек-
сандрівна (1842—1913) — 617, 697

Сантіс Михайло Людвіґович (1826—
1879) — 468

Сапельников Василь Львович (Леонті-
йович) (1867—1941) — 663, 695

Сарнецький Зиґмунт (1837—1922) — 534
Сарсе Франциск (1827—1899) — 600
Сарті Джузеппе (1729—1802) — 92, 93, 

96, 100, 223
Сатель Т. (?—?) — 761
Свенціцький (Свєнціцький) Павлин 

(псевд. — Павло Свій, Павлин Ста-
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644, 645, 659, 667, 668, 679, 680, 695, 
725—728, 738, 739, 743, 744, 747, 748, 
750—753, 756, 757, 759—761, 766

Соколов (?—?) —619
Соколов Ю.(?—?) — 19
Соколовський К. (?—?) — 673
Соколовський І. (?—?) — 664
Соколовський Михайло Матвійович 

(друга половина ХVIII ст.) — 531, 586
Соловйов Д. (?—?) — 104, 150
Соловйов Микола Феопемптович 

(1846—1916) — 490, 755, 762
Соловйова-Мацулевич А. (?—?) — 620
Солтановський Автоном (?—?) — 632
Солтис Мечислав (1863—1929) — 422, 

437, 527, 702
Солуха (у чернецтві — Іаннуарій) 

(?—?) — 148
Сорокін Н. (?—?) — 467
Сошенко Іван Максимович (1807—

1876) — 8
Спасський (?—?) — 678
Спендіаров (Спендіарян) Олександр 

Афанасійович (Опанасович) (1871—
1928) — 661

Спонтіні Луїджі (Ґаспаре-Луїджі-Пачі-
фіко) (1777—1851) — 77

Срезневський Ізмаїл Іванович (1812—
1880) — 18, 21, 75, 535, 735, 753

Старицький Михайло Петрович (псевд. — 
Гетьманець) (1840—1904) — 13, 25, 
191, 198, 315, 331, 355, 470, 486, 489, 
491, 492, 497, 498, 505, 509—512, 547, 
556, 558, 562, 564, 568—570, 573, 574, 
590, 593—596, 600—608, 614, 626

Стасов Володимир Васильович (1824—
1906) — 754

Статковський Роман (1859—1929) — 527
Стащук (?—?) — 30
Стебельський Володимир (1848—

1891) — 163
Степаненко Михайло Борисович 

(нар. 1942) — 339, 360, 372
Стефаник Василь Семенович (1871—

1936) — 10, 741
Стефані Ян (1746—1829) — 585
Стефанович Михайло Павлович (1898—

1970) — 624
Стеценко Кирило Григорович (1882—

1922) — 9, 73, 147, 157, 197, 198, 228, 
266, 328, 340, 502, 542, 604, 647

Стечинський Андрій Федорович 
(псевд. — Мужик) (1849—1896) — 
574, 613, 615

Стешко Федір Миколайович (1877—
1944) — 129

Столярський Петро Соломонович 
(1871—1944) — 697

Стороженко Андрій Якович (псевд. — 
Андрій Царинний) (1790—1857) — 626

Стороженко Олекса (Олексій) Петро-
вич (1805—1874) — 8, 505

Скарбек Станіслав, граф (1780—1848) — 
534, 622, 623, 636

Скарлатті Доменіко (1685—1757) — 437
Скачковський Лука (?—?) — 73
Скибінська (?—?) — 684
Скобельський Іван (?—?) — 128, 162
Сковорода Григорій Савович (1722—

1794) — 45, 337, 366, 579, 735
Скорик Мирослав Михайлович 

(нар. 1938) — 529
Скоропадський Іван Ілліч, гетьман 

(1646—1722) — 219
Скорута І. (?—?) — 685
Скрецький Григорій Михайлович (нар. 

1950) — 64
Славинський (Славінський, псевд. — 

Макс Стависький) Максим Антоно-
вич (1868—1945) — 323, 324

Сластін М. (?—?) — 555
Сластіон Опанас Григорович (1855—

1933) — 25, 26, 53, 66, 67
Слатін Ілля Ілліч (1845—1931) — 639, 

659, 661, 662, 693—695
Сливицький  (?—?) — 678
Слободзінський Л. (?—?) — 583
Слободян М. (?—?) — 615
Слов’янський Д. О. — див. Агренєв-

Слов’янський Д. О. — 647
Словацький Юліуш (1809—1849) — 308, 

471, 623, 653
Слюсарчук А. (?—?) —141
Смаль-Стоцький Степан Йосипович 

(1859—1939) — 347, 656, 740
Смацяжинський Войцех (1819—1874) — 

611
Сметана Бедржих (1824—1884) — 417
Смоленський Л. А. (1844—1905) — 48
Смоленський Степан Васильович 

(1848—1909) — 70, 146
Снігурович (?—?) — 651
Снігурський Іоанн, архієпископ (1784—

1847) — 107, 109, 111, 161, 655, 674, 
735

Собінов Леонід Віталійович (1872—
1934) — 622, 639

Соболевський Олексій Іванович 
(1856/1857—1929) — 27

Совінський (Совіньський) Войцех-
Адальберт (Альберт) [1805 (за ін. 
відом. — 1803) — 1880] — 268, 311

Сокальський Володимир Іванович 
(1863—1919) — 12, 13, 244, 330, 360, 
392, 419, 420, 448, 452, 453, 455, 457—
461, 497, 502, 557, 661, 662, 664, 667, 
694, 737, 739, 740, 742, 747, 748, 751, 
753, 756, 757, 765

Сокальський Петро Петрович (1832—
1887) — 7, 12, 13, 15, 21, 22, 26, 27, 
50—52, 181, 208, 225—228, 277, 284, 
287—290, 312—315, 333, 390—392, 
419, 469—471, 484—486, 497, 498, 
505—510, 512, 529, 624—626, 628, 637, 
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Тіц Михайло Дмитрович (1898—
1978) — 484

Ткачук Володимир Федорович (нар. 
1952) — 59

Тобілевич І. К. — див. Карпенко-Ка-
рий І. К. — 592, 593

Тобілевич М. К. — див. Садовська-
Барілотті М. К. — 592

Тобілевич М. К. — див. Садовський М. К. — 
592, 593, 598

Тобілевич П. К. — див. Саксагансь-
кий П. К. — 592

Тобілевич Софія Віталіївна (1860—
1953) — 598, 601, 602, 607

Товачевський А. (Товачовський-Ферхт-
гот) (1825—1874) — 352, 666, 668

Толстой Олексій Костянтинович 
(1817—1875) — 529

Тома де Томон Жак (1760—1813) — 589
Томашек Вацлав-Ян (Іоанн)(1774—

1850) — 386, 409
Томс В.-Г. — 18
Топольницький Генрик Генрикович 

(псевд. — Тополя) (1869—1920) — 
181, 184, 201—204, 241—243, 263, 
330, 653, 701, 741

Тополя Кирило (справж. Тополинсь-
кий) (середина ХІХ ст.) — 544, 545

Тофійчук Дмитро Михайлович (нар. 
1970) — 62

Тофійчук Микола Михайлович (нар. 
1972) — 62

Тофійчук Михайло Миколайович (нар. 
1939) — 62

Тофійчук Юрій Михайлович (нар. 
1963) — 62

Тохнер К. В. (?—?) — 689
Трембіцький Анатолій (?—?) — 67
Трієберт Ф. (?—?) — 462
Трощинський Дмитро Прокопович 

(1754—1829) — 538, 640, 710
Трубаль Микола Іванович (нар. 1922) — 

57
Трубецькой Микола (Микита) Мики-

тович (1744—1821) — 92
Трутовський Василь Федорович (бл. 

1740 — бл. 1810) — 11, 20, 267, 334, 
335, 714

Трутовський Костянтин Олександро-
вич (1826—1893) — 8, 53

Турковець Хома (?—?) — 67
Турчанінов Петро Іванович (1779—

1856) — 11, 100—105, 123, 127, 129, 
145, 152

Тутковський Микола Аполлонович 
(1857—1931) — 653, 691, 698, 738, 
739, 742

Тюменєв І. (?—?) — 720
Урбанек Д. (?—?) — 645
Усатов Дмитро Андрійович (1847—

1913) — 618
Устенко-Гармаш Ф. (?—?) — 559

Стоян-Максимович К. (псевд. — К. Свєт-
лов-Стоян, К. Стоян) — 602, 606

Стравинський Ігор Федорович (1882—
1971) — 8, 529

Стравинський Федір Гнатович (1843—
1902) — 8, 14, 529, 618, 619

Страдиварі Антоніо (1644—1737) — 632
Строганов Олександр Сергійович 

(1733—1811) — 220
Студинський Кирило Йосипович 

(1868—1941) — 651
Ступка Франтішек (1879—1965) — 697
Ступницький Василь (1879—1945) — 73
Субжинський В. (?—?) — 106
Суворов Олександр Васильович (1729—

1800) — 222
Сук В’ячеслав Іванович (1861—1933) — 

621, 622, 666
Сук Йозеф (1874—1935) — 666
Суслов (справж. — Резников) Онисим 

Зиновійович (1858—1929) — 609
Суходольський Олексій Львович 

(1863—1936) — 609, 610
Сушицький Феоктист (Теоктист) 

(1883—1920) — 73
Сушіл Франтішек (1804—1868) — 259
Талапкович Е. (?—?) — 708
Талапкович І. (1806—1884) — 728
Тальберґ Сиґізмунд (1812—1871) — 387, 

630
Тальновський О. М. (?—?) — 698
Тамарова (Фюрер) Серафима Василів-

на (1861—1942) — 621
Танєєв Сергій Іванович (1856—1915) — 

14, 662
Таранов Гліб Павлович (1904—1989) — 524
Тарновський Арсентій (ХІХ ст.) — 371
Тарновський Василь Васильович 

(1837—1899) — 342, 565
Тартаков Іояким (Йоаким) Вікторович 

(1860—1923) — 619—621
Таур Ф. (?—?) — 707
Тедеско Іґнац-Амадей (1817—1882) — 

628, 630, 397
Тендетников (Тандетников) І. І. 

(?—?) — 555
Терещенко Алла Костянтинівна (нар. 

1938) — 16
Терлецький Остап Степанович 

(псевд. — В. Кістка, Ів. Заневич, 
В. Марк) (1850—1902) — 649

Тетеря Павло Іванович, гетьман 
(?—1670) — 522

Тимковський Ілля Федорович (1772—
1853) — 629

Тимольський Фаб’ян (1828—1885) — 
424, 611

Тимофєєв Г. (?—?) — 713
Тихонов М. (1877—1944) — 694
Тідге Христофор-Авґуст (1752—1841) — 

271
Тікітанс (?—?) — 589
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199, 204, 211, 212, 214—216, 263, 299, 
315, 363, 498, 511, 538, 549, 552, 568, 
579, 615, 616, 648, 649, 670, 706, 730, 
740, 741, 744, 749, 750, 752, 755, 756

Фюрер Отто-Роберт (1839—1906) — 701
Хай Михайло Йосипович (нар. 1946) — 

16, 55, 57, 59, 62, 64
Хандошкін (Хандошко) Іван Остапович 

(1740—1804) — 361, 733
Химиченко Олександр Васильович 

(1856—1947)
Хмельницький Богдан-Зиновій Михай-

лович, гетьман (бл. 1595—1657) — 
247, 521, 626

Хмельницький Микола Іванович 
(1791—1845) — 8

Ходоровський Г. К. — див. Мороз-
Ходоровський Г. К. — 276, 360, 378—
381, 392, 419, 687, 691, 720

Ходоровський Костянтин (?—?) — 720
Хоткевич Гнат Мартинович (псевд. — 

Гнат Галайда) (1877—1938) — 51
Худякова З. І. (?—?) — 698
Цабель Альберт Генріхович (1835—

1910) — 690
Цар І. (?—?) — 163
Целлер Карл (1842—1898) — 615
Цельтер Карл-Фрідріх (1768—1832) — 

160
Цемлінський Олександр, фон (1871—

1942) — 739
Цертелєв (Цертелі) Микола Андрійо-

вич (1790—1869) — 22, 50
Цесарський Савелій (?—?) — 673
Цетвінський С. (?—?) — 666
Цибульська К. (?—?) — 666
Цимбаліст Єфрем Олександрович 

(1889—1985) — 639
Чайковський Петро Ілліч (1840—

1893) — 8, 13, 14, 77, 104, 105, 121, 
144, 146, 148, 208, 234, 311, 315, 323, 
326, 384, 390, 392, 416, 419, 420, 449, 
452, 454, 457, 468, 469, 471, 490, 511, 
543, 553, 619—622, 653, 658, 659, 
661—664, 689, 693, 694, 697, 723, 745, 
761

Чайченко В. — див. Грінченко Б. Д. — 
240

Чапек І. (?—?) — 684
Чарнова Ганна (?—?) — 697
Чарновська Н. Ф. (1872—?) — 609
Чацький Тадеуш (1765—1813) — 306
Челліні (?—?) — 630
Червенський (Червеньський) Болеслав 

(1851—1888) — 48
Червінський Вільгельм (?—?) — 702
Червов Вадим Сергійович (1930—

2000) — 373
Чернецький Мартин Йосипович 

(?—?) — 678
Чернишов І. — 353
Чернишов, граф (?—?) —596, 608

Устиянович Корнило Миколайович 
(1839—1903) — 49, 121, 187, 580, 649

Устиянович Михайло Леонтійович 
(1811—1885) — 47, 161, 163, 168, 549

Уткін Микола Іванович (1780—1863) — 
221

Ушинський Костянтин Дмитрович 
(1824—1871) — 680

Фабіан-Біанкі Валентина Львівна 
(1839—1884) — 617

Фабрі А. (?—?) — 693
Фальковський Іриней (Іван Якимович) 

(1762—1823) — 106, 675
Фамінцин Олександр Сергійович 

(1841—1896) — 760
Фасмер Й. (?—?) — 30
Фатєєв Олександр Семенович (?—?) — 

148
Федецький Константій (1815—1856) — 

584
Федор Й. (?—?) — 270
Федорович Іван Андрійович (1811—

1870) — 648
Федькович Юрій (Осип) Адальберто-

вич (1834—1888) — 10, 162, 163, 167, 
172, 182, 204—206, 350—352, 355, 
430, 644, 649, 650, 656, 657, 666, 729

Фейст К., фон (?—?) —698
Фельнер Фердинанд (1847—1916) — 

589
Феофан (у миру — Александров), архі-

мандрит (1785—1852) — 104
Феррарі Теодор — див. Ковальчук Фе-

дір — 359
Фет (Шеншин) Опанас (Афанасій) 

Опанасович (1820—1892) — 507, 
510, 636

Фігнер Микола Іванович (1857—
1918) — 621

Фідельман Макс (?—?) — 697, 698
Філарет (у миру — Дроздов Василь 

Михайлович), митрополит (1782—
1867) — 104, 105

Фільд Джон (1782—1837) — 366
Фільц Богдана-Марія Михайлівна 

(нар. 1932) — 16
Фітінгоф-Шель Борис Олександрович 

(1829—1901) — 468, 486
Фіхтнер Ґотліб-Фрідріх (?—?) — 676
Фішгоф Йосип (1804—1857) — 387
Фліз Домінік-П’єр, де ля(?—?) — 53
Фліс, фон де (?—?) — 627
Флоріанський В. (?—?) — 622
Флотов Фрідріх, фон (1812—1883) — 

426
Фоґт Ж. (?—?) — 48
Фодор Й. (?—?) — 629
Форстер К. (?—?) — 636
Фрайт Оксана Володимирівна 

(нар. 1962) — 426
Франко Іван Якович (1856—1916) — 6, 

12, 13, 20—25, 31, 47, 48, 50, 182, 198, 
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Шемита Микола (?—?) — 67
Шереметєв Микола Петрович (1751—

1808) — 96, 145, 223
Шерепер’я Стецько — див. Писарев-

ський С. — 545, 546
Шестакова Людмила Іванівна (1816—

1906) — 663
Шеффер Тамара Василівна (1909—

1991) — 16
Шиллер Йоганн-Фрідріх (1759—1805) — 

18
Шиманський  Йосип (1870—1941) — 

653
Шипош Е. (?—?) — 565
Ширай Дмитро (?—?) — 587
Шипек (?—?) — 665
Шихматов (Ширинський-Шихматов) 

Олександр Прохорович, князь 
(1822—1884) — 486

Шіффе Саймур (Сеймур) (?—?) — 626, 
634

Шкаба Й. (?—?) — 670
Шковорода Адам (?—?) — 67
Шлезінґер Ю. (?—?) — 622
Шлюнцель Р. (?—?) — 664
Шмідгоф Евеліна (Єва) (1828—1860) — 

587
Шмідгоф Карл (перша половина 

ХІХ ст.) — 584, 587
Шміт де Берґ О. (?—?) — 683
Шнайдер (?—?) — 684
Шопен Фридерик-Францишек (Фран-

цішек) (1810—1849) — 308, 311, 366, 
381, 385, 387, 388, 390, 392, 416, 421—
423, 429, 431, 630, 635, 636, 638, 653, 
668, 702, 739

Шопський Н. (?—?) — 729
Шостаківська Юлія Степанівна (1871—

1939) — 610
Шостакович Дмитро Дмитрович (1906—

1975) — 187
Шпажинський Іполит Васильович 

(1844—1917) —510
Шпаковський Тимофій (1829—1861) — 

360, 387, 388, 409, 419
Шпек І. (?—?) — 715
Шпор Людвіґ (1784—1859) — 628
Шраг Людвік (?—?) — 664
Шрамченко О. (?—?) — 591
Шреєр-Ткаченко Онисія Яківна (1905—

1985) — 359
Штадлер Адольф (?—?) — 703
Штейн Іван Федорович (?—1837) — 584, 

587, 588, 610
Штейнман (?—?) — 610
Штейнпрес Борис Соломонович (1908—

1986) — 713
Штельцель Г. (С.?) (?—?) — 463
Штернберг Василь Іванович (1818—

1845) — 10
Штефура Іван (?—?) — 67
Штосс-Петрова О. (?—1923) — 691

Черняхівський Марко Ісайович (1860—
1936) — 604, 607

Чеховський (Чехівський) Володимир 
Мусійович (1876 — бл. 1938) — 73

Чечотт Віктор Антонович (1846—1917) — 
468, 620, 659, 685, 738, 739, 742—744, 
746, 747, 750, 755, 757, 759—761, 768

Чимароза Домініко (1749—1801) — 589
Чубинський Павло Платонович (1839—

1884) — 9, 22, 25, 27, 50, 53, 163, 165, 
593, 595, 724

Чубський (?—?) — 705
Чумачевський (?—?) — 668
Чупринка Григорій Оврумович (Овра-

мович) (1879—1921) — 741
Шадек Йозеф (?—?) — 683—685, 688, 689
Шадек К. (?—?) — 653
Шаєрович Леон (?—?) — 564
Шаєрович С. (?—?) — 564
Шаляпін Федір Іванович (1873—

1938) — 14, 610, 618, 621, 622
Шаповал К. (?—?) — 560, 575
Шапорович Ст. (?—?) — 565
Шарко Е. (XIX ст.) — 148
Шатковський Олександр Феофілович 

(?—?) — 609, 610
Шаховськой Олександр Олександро-

вич, князь (1777—1846) — 532, 534, 
549, 585, 589

Шашкевич Антін (?—?) — 331, 349
Шашкевич Володимир Маркіянович 

(1839—1885) — 163, 168, 170, 171
Шашкевич Маркіян Семенович 

(псевд. — Руслан Шашкевич) 
(1811—1843) — 18, 21, 28, 46, 162, 
163, 182, 330, 644, 648, 657

Шварц Рудольф (1859—?) — 702
Шебелик Я. (?—?) — 692
Шевченко Тарас Григорович (1814—

1861) — 6, 8, 12—14, 18, 21, 24, 28, 45, 
46, 53, 55, 162, 165, 178, 180, 182—184, 
187, 191, 192, 198—203, 206, 208—212, 
228, 229, 235, 236, 239—241, 243, 244, 
281, 308, 311, 314, 315, 322, 328, 329, 
331, 337, 342, 343, 353—355, 359, 
373—376, 384, 392, 420, 445, 484, 485, 
510, 516, 523, 540, 555, 561—563, 565, 
572, 573, 580, 593, 626, 637, 642—644, 
650, 651, 653, 655, 657, 668, 749, 751, 
754, 757

Шевченко-Гамалій Дарія Іванівна 
(1870—?) — 601, 607

Шевчик Отакар (Йосипович) (1852—
1834) — 391, 665, 691, 692

Шевчук Оксана Василівна (нар. 1949) — 
16

Шедива Йозеф (?—?) — 466
Шекспір Вільям (1564—1616) — 595
Шеліґовський Тадеуш (1896—1963) — 471
Шеллі Персі-Біші (1792—1822) — 18
Шеллінґ Фрідріх-Вільгельм (1775—

1854) — 18
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Яворницький (Еварницький) Дмитро 
Іванович (1855—1940) — 53, 754

Яворський Болеслав Леопольдович 
(1877—1942) — 691, 738, 739

Язвінська (Язьвіньська) В. (?—?) — 715
Язовицька Ельза Едуардівна (1907—

1967) — 221
Якименко (Акименко) Федір Степано-

вич (1876—1945) — 694, 739
Якимович Гнат (1831—1878) — 579, 612
Яковлев Леонід Георгійович (1858—

1919) — 529, 597, 608, 621
Ямпольський Ізраїль Маркович (1905—

1976) — 371
Ямпольський Марко Ілліч (1879—

1951) — 692
Яначек Леош (Лео-Еуген) (1854—

1928) — 311
Яниковська (?—?) — 624
Янковський Антоній (?—?) — 555, 598, 

611, 616
Янковський Ю. (?—?) — 555
Янович Андрій (?—?) — 683
Яновський (справж. — Зіґль) Борис 

Карлович (1875—1933) — 529, 687, 
738

Янса (Янсо) Марія Яківна (бл. 1880—?) — 
698

Янчук Микола Андрійович (1859—
1921) — 523, 555, 556, 559, 614

Ярецький Генрик (1846—1918) — 622, 
623

Яронський (Яроньський) Фелікс 
(1827—1877) — 381

Ярославенко (справж. — Вінцков-
ський) Ярослав Дмитрович (1880—
1958) —197

Ярошевич Р. (?—?) — 670
Ясінський (Ясинський, Ясіньський) 

Марцелій Антонович (псевд. — Йо-
сип Дорошенко, Марцелій) (1837—
1867) — 381, 383, 384

Ястребцев (Ястребцов) Василь Васи-
льович (1866—1934) — 491

Яхимович Григорій (1792—1863) — 112
Яциневич Яків Михайлович (1869—

1945) — 25, 646
Яшний Самійло Харитонович (1813 — 

початок ХХ ст.) — 67

Штраус Йоганн Молодший (1825—
1899) — 614

Штрогофер О. (?—?) — 683
Штром Іван Васильович (1823—1887) — 

584, 585
Штундер Зиновія Костянтинівна 

(нар. 1927) — 191
Штясний Ф. (?—?) — 684
Шуберт Франц (1797—1828) — 170, 327, 

352, 373, 392, 405, 409, 416, 429, 447, 
553, 627, 628, 630, 635, 636, 653, 663

Шуйський О. (?—?) — 623
Шульц Федір (?—?) — 677
Шульц-Евлер Андрій Васильович 

(1852—1905) — 661
Шуман О. (?—?) — 677
Шуман Роберт (1810—1856) — 324, 392, 

407, 409, 416, 423, 443, 766
Шут Андрій (?—1873) — 22, 23
Шухевич Володимир Осипович (1849—

1915) — 51, 52, 207, 653
Шухевичева (дів. — Любович) Герміна 

(1852—1939) — 207
Щасний (?—?) — 684
Щасний Соломон (?—?) — 551, 553
Щедрін Л. (?—?) — 607
Щепкін Михайло Семенович (1788—

1863) — 540
Щоголів Яків Іванович (1823—1898) — 

355
Щурат Василь Григорович (1871—

1948) — 351, 740—742
Щуровський Петро Андрійович (1850—

1908) — 354, 469, 490, 510, 659
Юдельсон Е. З. (?—?) — 698
Юдкін-Ріпун Ігор Миколайович 

(нар. 1948) — 515
Юзефович Володимир Михайлович 

(1792—1863) — 486
Юнкельман А. (?—?) — 693
Юр’євич К. (?—?) — 468
Юр’ян Андрій Андрійович (1856—

1922) — 662, 694, 739, 740
Юргенсон Петро Іванович (1836—

1903/1904) — 223
Юрченко О. (?—?) — 354
Яблоновський Антон Васильович 

(1842 — бл. 1890) — 580
Яворенко Л. — див. Грінченко Б. Д.  — 48
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Аграм — тепер місто Загреб — столиця 
Хорватії 

Астрахань — обласний центр у РФ 
Банилів — село Вижницького р-ну Чер-

нівецької обл.
Батурин — місто Бахмацького р-ну Чер-

нігівської обл.
Бердичів — районний центр у Жито-

мирській обл.
Бердянськ — місто в Запорізькій обл.
Бережани — районний центр у Терно-

пільській обл.
Бєлгород** — обласний центр у РФ
Біла Церква — районний центр у Київ-

ській обл.
Біла — село Тернопільського р-ну 

Терно пільської обл.
Бобринець — районний центр у Кірово-

градській обл.
Богуслав — районний центр у Київ-

ській обл.
Болград — районний центр в Одесь кій обл.
Болонья — місто в Італії
Бориспіль — районний центр у Київ-

ській обл.
Брест** — обласний центр, Білорусь
Брно — місто в Чехії
Броди — районний центр у Львівській обл.
Бучач — районний центр у Тернопіль-

ській обл.
Вирлів — село Зборівського р-ну Терно-

пільської обл.
Вікно — село Заставнівського р-ну Чер-

нівецької обл.
Воєгоща — село Камінь-Каширського р-ну 

Волинської обл.
Вознесенськ — районний центр у Мико-

лаївській обл.
Воронинці — тепер село Воронівці 

Хміль ницького р-ну Вінницької обл.

Гадяч — районний центр у Полтав -
ській обл.

Гатчина — адміністративний центр 
Гатчинського муніципального р-ну 
Ленінградської обл., РФ

Гейдельберг — місто в Німеччині
Глухи — село Старовижівського р-ну 

Волинської обл.
Глухів — районний центр у Сумській обл.
Городенка — районний центр в Івано-

Франківській обл.
Грудки — село Камінь-Каширського р-ну 

Волинської обл.
Гуляйполе — районний центр у Запо-

різькій обл.
Гусятин — районний центр у Тернопіль-

ській обл.
Денисів — село Козівського р-ну Терно-

пільської обл.
Дігтярі — селище Срібнянського р-ну 

Чернігівської обл.
Дорогобуж — село в складі Горбаків-

ської сільради Гощанського р-ну 
Рівненської обл.

Дрезден — місто в Німеччині
Дубно — районний центр у Рівненській обл.
Єлисаветград — тепер місто Кіровоград
Житомир — у ХІХ ст. — центр Волин-

ської губернії (від 1804 року)
Заліщики — районний центр у Терно-

пільській обл.
Зборів — районний центр у Тернопіль-

ській обл.
Золотоноша — районний центр у Чер-

каській обл.
Золочів — районний центр у Львівсь-

кій обл.
Ізмаїл — районний центр в Одеській обл.
Іржавець — село Ічнянського р-ну Чер-

нігівської обл.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК*

* У географічному покажчику подано зазначені в текстах розділів назви населених 
пунктів за сучасним територіально-адміністративним поділом.

** Зірочками позначено міста етнічного заселення українців у ХІХ ст.
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Млини — село Гадяцького р-ну Полтав-
ської обл.

Моринці — село Звенигородського р-ну 
Полтавської обл.

Наугейм — місто-курорт у Німеччині
Немирів — районний центр у Вінниць-

кій обл.
Нижнів — село Тлумацього р-ну Івано-

Франківської обл.
Ніжин — районний центр у Чернігів-

ській обл.
Новоград-Волинський — районний 

центр у Житомирській обл.
Новочеркаськ — місто в Ростовській обл., 

РФ (у ХІХ ст. — центр Донського 
козацтва)

Обухівка — тепер село Велика Обухів-
ка Миргородського р-ну Полтавсь -
кої обл.

Олександрівськ — тепер місто Запоріжжя
Острів — село Тернопільського р-ну 

Тернопільської обл.
Острог — районний центр у Рівненсь -

кій обл.
Охматів — село Жашківського р-ну 

Черкаської обл.
Панчево — місто в Сербії
Перемишль** — тепер Пшемисль — по-

вітове місто в Підкарпатському воє-
водстві Польщі

Перемишляни — районний центр у 
Львівській обл.

Пилявці — селище Володимир-
Волинського р-ну Волинської обл.

Пінськ** — місто обласного підпоряд-
кування, районний центр у Брестсь-
кій обл., Білорусь

Пряшів** — місто в Словаччині
Радомишль — районний центр у Жито-

мирській обл.
Рахів — районний центр у Закарпатсь-

кій обл.
Ревель — тепер місто Таллінн — столи-

ця Естонії
Регенсбург — місто в Німеччині
Римарівка — село Гадяцького р-ну Пол-

тавської обл.
Розворяни — село Золочівського р-ну 

Львівської обл.
Романів — районний центр у Житомир-

ській обл.
Ромни — районний центр у Сумській обл.
Ростов-на-Дону — обласний центр у РФ
Саврань — районний центр в Одесь-

кій обл.
Самара — обласний центр у РФ
Самбір — районний центр у Львівсь-

кій обл.
Саратов — обласний центр у РФ
Седнів — селище міського типу Черні-

гівського р-ну Чернігівської обл.
Симбірськ — тепер місто Ульяновськ, РФ

Казань — столиця Республіки Татар-
стан, РФ

Каліш — місто у Великопольському 
воєводстві в Польщі (у 1837–1844, 
1867–1917 роках — центр Каліської 
губернії в Росії)

Кам’янець-Подільський — районний центр 
у Хмельницькій обл. (у ХІХ ст. — 
центр Подільської губернії)

Камишин — районний центр у Волго-
градській обл., РФ

Катеринодар** — тепер місто Крас-
нодар  — адміністративний центр 
Краснодарського краю на Кубані, 
РФ

Катеринослав — тепер місто Дніпропет-
ровськ

Качанівка — село Ічнянського р-ну Чер-
нігівської обл.

Кибинці — село Миргородського р-ну 
Полтавської обл.

Кіцмань — районний центр у Чернівець-
кій обл.

Козятин — районний центр у Вінниць-
кій обл.

Коломия — районний центр в Івано-
Франківській обл.

Конопківка — село Теребовлянсько-
го р-ну Тернопільської обл.

Константинополь — тепер місто Стам-
бул у Туреччині

Копичинці — місто районного значення 
в Гусятинському р-ні Тернопіль-
ської обл.

Краків — адміністративний центр Ма-
лопольського воєводства Польщі

Красний Кут — тепер Краснокутськ — 
районний центр у Харківській обл.

Кременець — районний центр у Терно-
пільській обл.

Кременчук — районний центр у Полтав-
ській обл.

Куп’янськ — районний центр у Харків-
ській обл.

Курилівка — село Літинського р-ну Він-
ницької обл.

Курськ** — обласний центр у РФ
Лейпциг — місто в Німеччині
Липецьк — обласний центр у РФ
Магдебург — місто в Німеччині
Мамаївці — село Кіцманського р-ну 

Чернівецької обл.
Марибор — місто в Словенії
Маріуполь — місто в Донецькій обл.
Мена — районний центр у Чернігівсь-

кій обл. 
Микитинці — село в Івано-Франківсь -

кій обл. (підорядковане Івано-Фран-
ків  ській міськраді)

Микулинці — селище міського типу Тере-
бовлянського р-ну Тернопільської обл.
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Тульчин — районний центр у Вінниць-
кій обл.

Угорники — село в Івано-Франківській 
обл. (підорядковане Івано-Франків-
ській міськраді)

Умань — районний центр у Черкась кій обл.
Холм** — тепер місто Хелм у Польщі
Хорол — районний центр у Полтавсь-

кій обл.
Хоростків — місто Гусятинського р-ну 

Тернопільської обл.
Христианія — тепер місто Осло — сто-

лиця Норвегії
Царицин — тепер місто Волгоград — об-

ласний центр у РФ
Цюрих — місто у Швейцарії
Чаплинка — районний центр у Херсон-

ській обл.
Чорний Острів — селище міського типу 

Хмельницького р-ну Хмельниць-
кої обл.

Чортків — районний центр у Тернопіль-
ській обл.

Шацьк — районний центр у Волинсь-
кій обл.

Шкло — селище міського типу Яворів-
ського р-ну Львівської обл.

Штеттін — тепер місто Щецін у Польщі
Юзівка — тепер місто Донецьк
Ярослав** — повітове місто в Підкар-

патському воєводстві Польщі
Ясси — місто в Румунії

Сміла — районний центр у Черкаській обл.
Снятин — районний центр в Івано-

Франківській обл.
Соляний городок — тепер Соляний про-

вулок у Санкт-Петербурзі, РФ
Сорочинці — тепер село Великі Соро-

чинці Миргородського р-ну Полтав-
ської обл.

Ставрополь** — адміністративний 
центр Ставропольського краю, РФ

Станіславів (у 1939–1962 роках — 
Станіслав) — тепер місто Івано-
Франківськ

Старі Богородчани — село Богородчан-
ського р-ну Житомирської обл.

Стародуб** — районний центр у Брянсь-
кій обл., РФ

Стеблів — село Корсунь-Шевченків-
ського р-ну Черкаської обл.

Стрий — районний центр у Львівсь -
кій обл.

Таганрог** — місто в Ростовській обл., РФ 
Тарту — місто в Естонії
Теребовля — районний центр у Терно-

пільській обл.
Тисмениця — районний центр в Івано-

Франківській обл.
Тифліс — тепер місто Тбілісі — столиця 

Грузії
Товмач — село Кам’янка-Бузького р-ну 

Львівської обл.
Трієст — місто в Італії

ВУАН — Всеукраїнська академія наук
ГМТ — Галицьке музичне товариство
ЗНТШ — Записки Наукового товари-

ства імені Шевченка
ИРМО — Императорское российское 

музыкальное общество
ІР НБУВ — Інститут рукописів Наці-

ональної бібліотеки України іме-
ні В. І. Вернадського

ІРМТ — Імператорське російське му-
зичне товариство

ЛНМА — Львівська національна музич-
на академія імені М. В. Лисенка

ЛННБ — Львівська національна науко-
ва бібліотека імені Василя Стефа-
ника

НАН України — Національна академія 
наук України

НАФРФ ІМФЕ — Наукові архівні 
фонди рукописів та фонозапи-
сів Інституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського НАН України

НБУВ — Національна бібліотека Украї-
ни імені В. І. Вернадського

НМАУ — Національна музична ака-
демія України імені П. І. Чайков-
ського

РГО — Русское географическое обще-
ство

РГТ — Російське географічне товари-
ство

РМТ — Російське музичне товариство
РНБ — Російська національна бібліоте-

ка (Санкт-Петербург)
РФ — Російська Федерація
США — Сполучені Штати Америки
УАПЦ — Українська автокефальна 

право славна церква 
УПА — Українська повстанська армія
УРСР — Українська Радянська Соціа-

лістична Республіка
ЦДІАЛ — Центральний державний іс-

торичний архів у місті Львові
ЦДІАУ — Центральний державний іс-

торичний архів України
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