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Розділ І. Постаті, персоналії, провідні диригенти у 

культурно-мистецькому житті України та діаспори 
 

УДК 78.071.1:008(477) 

Ольга Бенч, 

 кандидат мистецтвознавства, народна артистка 

України, професор Католицького університету у 

Ружомберку (Словаччина)  

  

АРХЕТИПИ УКРАЇНСЬКОЇ ОБРЯДОВОЇ КУЛЬТУРИ  

(НА ПРИКЛАДІ ХОРОВОЇ ТВОРЧОСТІ ГАННИ ГАВРИЛЕЦЬ) 

 

У статті висвітлено фольклорні архетипи у хоровій творчості 

відомого українського композитора Ганни Гаврилець. Розкрито один із 

пріоритетних напрямів сучасної української культури, насамперед – 

реконструкцію глибинних пластів співочої обрядової культури українців, а 

також її культурософське відображення у творчості митця.  

Ключові слова: українська національна культура, хорова творчість, 

пісенний синкретизм, фольклорні архетипи, культура особистості, природне 

середовище.  

Ольга Бенч, 

 кандидат искусствоведения, народная артистка 

Украины, профессор Католического университета 

г.Ружомберг (Словацкая республика) 

 

АРХЕТИПЫ УКРАИНСКОЙ ОБРЯДОВОЙ КУЛЬТУРЫ  

(НА ПРИМЕРЕ ХОРОВОГО ТВОРЧЕСТВА  

АННЫ ГАВРИЛЕЦ) 

В статье исследованы фольклорные архетипы в хоровом творчестве 

известного украинского композитора Анны Гаврилец. Раскрыто одно из 

приоритетных направлений современной украинской культуры и прежде всего 

– реконструкция глубинных пластов певческой обрядовой культуры украинцев, 

а также её культурософское отображение в творчестве композитора. 

 Ключевые слова: украинская национальная культура, хоровое 

творчество, песенный синкретизм, фольклорные архетипы, культура 

личности, естественная среда.  

Olga Bench,  

Ph. D. (Art), People's Artist of Ukraine, professor of the 

Catholic University v Ruzhomberku (Slovak Republic) 

 

ARCHITICS OF UKRAINIAN OBJECTIVE CULTURE 

(ON THE EXAMPLE CHORAL WORKS OF GANNY HAVRILETS) 

In article are displayed folklore archetypes in choral creativity of the well-

known Ukrainian composer Hannah Gavrilets. This article is about the one of 
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priority directions of modern Ukrainian culture, and, first of all the reconstruction of 

deep layers of Ukrainians sacral singing ceremonial culture and it reflection in 

creativity of the composer. 

 Key words: Ukrainian national culture, choral works, song syncretism, folk 

archetypes, personality’s culture, habitat 

 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Нині у хоровій 

творчості виявляється дуже перспективний напрям – шлях реконструкції 

найглибинніших пластів співочої обрядової культури українців. Найбільш 

виразно він представлений творами сучасних композиторів, які тяжіють до 

безпосереднього сприйняття інтонаційного пісенного досвіду. 

Метою дослідження є виокремлення архетипів хорової творчості Ганни 

Гаврилець у контексті осмислення та реконструкції обрядової культури українців.  

Виклад основного матеріалу. Пісенні витоки композитори 

осмислюють у двох напрямах. В одних випадках митці, вилучивши наспів із 

природного середовища, розривають зв’язки з соціально-побутовим контекстом 

і перетворюють його на матеріал для розвитку – музичну тему. Ця тема несе у 

собі особливості народного музичного мислення, але «живе» всередині уже 

нового музичного організму і підпорядковується його законам. Інший результат 

виникає тоді, коли композитор орієнтується на різноманітний життєвий 

контекст традиційного співу. Ідучи шляхом реконструкції зруйнованих 

первинних зв’язків, митець творить нову цілісність, споріднену першій, але 

вільно інтерпретовану ним. Основою тут слугує народний текст. «Збираючи» в 

єдине ціле розосереджені фольклорні одиниці, необхідні для подальшої 

реконструкції, композитор досягає високої концентрації ідеї твору. У результаті 

утворюється копія, яка іноді сприймається значно яскравіше, ніж 

першоджерело. 

Особливо багату реконструкцію дає поетичний текст. Композитор залюбки 

вривається у пісенний синкретизм і заново «переписує» народну пісню. 

Осмислюючи традиційний спів, сучасні митці намагаються у новій хоровій 

цілісності відтворити не лише мелодичну основу пісні, а й «живе» всередині. 

Музикознавча думка та сучасні проблеми музичної культури  інтонування з усіма 
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найтоншими відтінками, усі виконавські компоненти, до яких найчастіше 

звертаються композитори, можна доволі умовно розділити на кілька груп.  

Перша з них пов’язана із джерелом звуку: його якісну сторону 

представляють насамперед тембри голосів, кількісну сторону визначає склад 

співаків – багатоголосний хоровий чи ансамблевий спів, сольний спів, 

наявність інструментального супроводу.  

До другої групи входять конкретні технологічні прийоми, які вносять 

виконавці, але проявляють їх уже безпосередньо у процесі співу. Це – 

насамперед тембро-динамічна специфіка звуковисотного інтонування, 

артикуляція, агогіка, орнаментика наспіву, наявність різних рухових моментів. 

Усі ці елементи композитор втілює на різних рівнях наближеності до 

першоджерела: від цитування конкретного виконавського прийому через 

імітацію виконавської манери аж до творчого переінтонування первинного 

пісенного зразка.  

Як засвідчує сучасна хорова практика, найновіші творчі пошуки 

композиторів у галузі композиторської техніки і засобів їх відтворення 

народжуються передовсім під впливом традиційного виконавства, внаслідок 

серйозного його переосмислення.  

Ганна Гаврилець – одна з найяскравіших постатей сучасної української 

композиторської школи, у доробку якої фольклорні образи займають провідне 

місце. Якщо визначити причини, задля яких талановита мисткиня постійно 

повертається до «вічних тем», то їх можна окреслити у такій послідовності. 

Перше. Родинне оточення, магія місця народження. Ганна Гаврилець, уроджена 

Фроляк, походить з мальовничого карпатського села Видинова, яке віддавна 

було знане своїми багатими художніми і зокрема музично-співочими 

традиціями. Природно, що вона дуже оригінально перевтілює інтонації 

обрядового фольклору і часто звертається до такого глибинно закоріненого в 

традиціях нашого народу праобразу, як ритуальне дійство, символіка 

поклоніння природі. Друге. Навчання у класі видатного українського 

композитора Мирослава Скорика, який був і є одним із найяскравіших 
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представників «нової фольклорної хвилі» та має дуже великий вплив на свою 

талановиту ученицю. Третє. Відповідність саме такої традиції, такого матеріалу 

характеру творчого обдарування композиторки – яскравого, відкритого, 

експресивного – її світогляду, національно сформованого, із сильним відчуттям 

своєї приналежності до українського духовного континууму.  

«Кроковеє колесо» твір, жанр якого авторка окреслила як фольк-концерт 

для жіночого хору на народні тексти. Звертаючись до народної пісенної поезії, 

Г.  Гаврилець не цитує мелодій пісень, а подібно до Лесі Дичко у кантаті «Червона 

калина», знаходить власне музичне втілення народної поетичної мудрості.  

Г.  Гаврилець також не ставила собі за мету створити щось на зразок 

«попурі» чи «віночка українських пісень», де одна пісня змінюється іншою, і 

разом вони утворюють загальну народнопісенну панораму. Композиторка має 

дещо іншу мету: для неї музично-поетичний матеріал є лише матеріалом, з 

якого вона вибудовує свою драматургію. Увесь відібраний нею поетичний 

матеріал, переосмислений у звукових формах, стає засобом для втілення 

власної художньої ідеї, побудови власної музично-драматургічної конструкції. 

«Кроковеє колесо» – розгорнута двочастинна композиція, об’єднана 

єдиною потужною художньою ідеєю, в основу якої покладено образ Сонця як 

першооснови життя на Землі, як Божественного начала, якому поклонялися 

споконвіків наші предки. Упродовж цілого твору домінує лише один образ – 

Сонце, воно є ніби головним героєм усього музично-поетичного тексту. Одначе 

у процесі розгортання музичного матеріалу цей образ зазнає значних емоційно- 

драматургічних змін. 

Якщо у першій частині відтворено образ Сонця у контексті 

веснянкових, ігрових образів, і ця частина умовно пов’язана з періодом Весни, 

то у другій переважають більш експресивні образи, пов’язані з динамікою дії і 

символізують собою прихід Літа. Як і в природі, відчуваємо поступове 

наростання тепла з настанням Літа, так і в музиці другої частини твору чуємо 

дещо тривожні інтонації, спостерігаємо «закипання» емоцій, прискорення дії, 

що досягає апогею, так звану смислову кульмінацію, де на найвищому 
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драматургічному й емоційному рівнях звучить фінальна пісня «Запалилася 

вишня-черешня од Сонця». Слід зауважити, що музична канва цього твору 

творилася з поетичних текстів українських народних пісень здебільшого 

обрядового характеру. Народнопоетичні тексти підбиралися за принципом 

яскравості і виразності їхніх образів, а також їх контрастного чергування. 

Відповідно, принцип контрасту закладений і у музичному втіленні художньої 

ідеї. Усі вісім пісень, які лягли в основу хорового концерту, стали тим 

своєрідним «будівельним» матеріалом, з якого постала уся ця музична 

архітектоніка. Усі пісні різні за своїм характером, образним наповненням, за 

мелодичними і ладогармонічними характеристиками. Різняться вони і за 

регіональним походженням: від Наддніпрянщини через Полісся аж до 

Лемківщини. При всій розмаїтості цих унікальних шедеврів української усної 

поетичної творчості, усі вони органічно поєдналися у єдиній музично-

поетичній композиції завдяки спільному глибинному розумінню Гармонії і 

Краси, що становить суть українського світовідчуття.  

Дві частини концерту співвідносяться між собою за принципом 

контрасту доповнення, тобто є доволі цілісним образом, у якому головна лінія 

лише збагачується деякими новими відтінками змісту. Авторські ремарки щодо 

характеру виконання – у першій частині «Радісно», у другій «Урочисто» – 

вказують, відповідно, на перевагу танцювально-обертового руху у першій 

частині, та гімнічно-ритуального поступу – у другій. За ладотональною 

основою фольк-концерт вибагливо поєднує принципи дванадцятитонової 

діатоніки, теоретичне обґрунтування якої здійснив її учитель Мирослав Скорик, 

і модерне трактування дисонантних напластувань, які вказують на засвоєння 

новітніх засад композиторського письма.  

Дуже точно знайдене авторкою жанрове визначення «Крокового 

колеса»: фольк-концерт. Адже, з одного боку, тут, безперечно, збережена 

весняно-купальська обрядова основа, якою передбачено ведення колом 

спільного хороводу. Цей танець прикметний ще й тим, що він є символічною 

лінією, яку композиторка цікаво відтворює в графіці свого письма. У цій грі 
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хлопці і дівчата беруться за руки, утворюють замкнене коло, а на його площині 

ставлять три кілочки, ніби по кутах уявного трикутника. Потім гурт співає 

пісню, а на вибраних словах ведучий-хлопець розриває коло і веде учасників 

гри змійкою, спочатку перед першим кілком, потім поза другим, потім знову 

перед третім, і так увесь час. Таким чином, утворюється нескінчена крива лінія, 

яка то сходиться в коло, то знову від нього розходиться. Цю нескінченну лінію, 

яка то змикається у колоподібному русі окремих хорових голосів, то знову 

розмикається на вибагливе звивисте мереживо, дуже винахідливо імітує 

композиторка у розташуванні партій у фактурі. Мелодична лінія вільно в’ється 

поміж голосами, що створює враження водночас і об’ємного   простору, і імітує 

переклички учасників гри, коли кожен із «персонажів» передає свою фразу 

наступному. Функцію «кілочків» виконує у цій грі інтервальне співвіднесення 

двох кварт: спочатку ре – соль – до, потім – наприкінці першої вони 

зміщуються по вісі – ля – мі – сі. У другій частині композиторка доволі вільно 

застосовує ладогармонічні барви, особливо ж фраза «Проти Івана сонце іграло» 

і деякі аналогічні відзначаються застосуванням емансипованих дисонансів. В 

останньому фінальному акорді знову сходяться початкові опори – ре – соль – 

до, утворюючи смислову арку всього циклу. 

На відміну від обробки народної пісні М. Лисенка, що увійшла до другої 

збірки «Веснянок» і в якій композитор створює яскраво контрастну, експресивну за 

палітрою настроїв концепцію, характерну для романтичного світогляду та 

ставлення до фольклору, Г. Гаврилець узагальнює мелодичну основу не лише цієї 

народної пісні, а й інших, аналогічних за жанром, що так само належать до 

колодчаних, великодніх танкових пісень (зокрема «Кривого танка»). Основними 

інтонаційними стрижнями всього концерту є, крім згаданих опорних тонів, 

тетрахордні поспівки, які в різних комбінаціях повторюються протягом усього 

концерту: переважно в мелодичному, горизонтальному викладі в першій частині, у 

вертикальному, коли кварта є опорою всього акордового комплексу, – у другій. 

Лейткомплекси повторюються протягом концерту, пересуваючись на півтону, 
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переміщуючись регістрами, наче створюючи яскраву візуальну асоціацію 

великодньої обрядової гри. 

Іншим надзвичайно важливим елементом виразовості в цьому фольк-

концерті є ритміка. Авторка широко користується засобами, які долають 

метрортимічну періодичність – перемінною метрикою, униканням підкресленої 

сильної долі. Власне через цю специфічну форму організації музичного часу 

досягається дуже вдалий ефект ігрової свободи, того гордовитого відчуття 

творчості «тут і тепер», заради чистого  задоволення від процесу, без усіляких 

прихованих амбіцій чи очікування вигоди, про яке дослідник гри, філософ 

Йоган Гойзінга писав: «Середньовічний ремісничий цех був повен технічних 

змагань – як і середньовічний університет. І не було великої різниці, чи при 

цьому дається індивідуальне завдання, а чи призу добивається багато 

конкурентів» . Така альтруїстична спрямованість фольклорної обрядової гри, 

через яку наші предки пізнавали світ, усвідомлювали свою єдність із природою, 

а тому відчували радість і піднесення – а не азарт, як приносять ігри сучасної 

цивілізації. – дуже тонко відчута сучасною композиторкою.  

Цікаво, що Г. Гаврилець обрала тут саме жіночий склад хору, хоча 

традиційно «Кроковеє колесо» співається і дівчатами, і хлопцями, на відміну 

від «Кривого танцю», справді призначеного винятково для дівчат. Але вона, 

очевидно, звернулася до цього хорового складу з кількох причин. По-перше, 

дійсно пісні весняного обрядового циклу – веснянки, гаївки, колодчані та інші – 

більше асоціюються з жіночими образами, по-друге, ясний чистий тембр 

жіночих голосів більш адекватно втілював ті прозорі, ясні і чисті барви 

звукової палітри, які характеризують авторський задум.  

Перша частина символізує весняний період, тут використані тексти 

пісень: «Гелело, гелело» (авторка наповнює ці слова закличними музичними 

інтонаціями), «Ой, Весна, Весна, днем красна» (цьому текстові композиторка 

надає світло-ліричного забарвлення з елементами ігрової дії, що так виразно 

підкреслює природу походження поетичного матеріалу).  
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Після ліричної попередньої замальовки з’являються характерні інтонації 

зозульки: «Ти, зозуленько сива…», де змінюється ладове забарвлення і метро-

ритмічна організація музичного матеріалу. У цьому фрагменті твору чуємо 

дещо тривожні інтонації, які покликані відтворити неспокій та  очікування від 

кування зозулі і пов’язаного з ним передчуття подальшої долі.  

Завершується перша частина лірико-драматичним епізодом, де знову ж 

таки використаний поетичний образ зозулі, але вже у зовсім іншій іпостасі. 

«Ой, летіла зозуленька через поле, гай» – так називається остання, завершальна 

пісня першої частини концерту. За своїм походженням вона дещо відрізняється 

від попередніх: належить радше не до обрядових пісень, а до родинних, 

сирітських. У музиці переважають тужливі інтонації щему і болю, які 

відтворюють важку сирітську долю. Хоча ця пісня і вийшла за рамки свого 

жанрового походження, проте вона органічно вписалася у сюжетно-

драматургічну канву твору.  

Уся перша частина спирається на активний обертовий рух, який 

викликає яскраві асоціації з колоподібністю, із самою метафорою гри. 

Диригентові, який звернеться до цього твору, дуже важливо одразу спочатку 

відчути просторовий, об’ємний ефект, що підкреслений перекличками сопрано 

і альтів, передати відчуття віддалених між собою голосів, які перегукуються, 

ставши в коло. Властиво, уся перша частина побудована як нескінченний 

ланцюжок поспівок, більш чи менш точно похідних від квартового інваріанту. 

Кожна з них, своєї черги, розвивається інтенсивно завдяки і точній повторності, 

і – що значно частіше – мікроваріантним змінам. Це справді викликає яскраві 

аналогії з безконечною вервечкою учасників гри, які старанно кружляють, 

обходячи кілочки в розірваному кроковому колі. Це враження рухомої спіралі, 

яка колишеться, піднімається, повертає, змінює напрямок руху, але ні на мить 

не зупиняється, дуже важливо зуміти передати у виконанні.  

Ганна Гаврилець дуже рельєфно передала той енергетичний імпульс 

вічного життя, який закладений у старовинних обрядових іграх – адже цей 

безкінечний рух звивистими стежками, які учасники гри самі собі визначили, – 
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своєрідна алегорія життя. Тому вагомість кожного проспіваного тону. 

Музикознавча думка та сучасні проблеми музичної культури слід осмислити в 

цьому етичному ракурсі. Заклики «Гелело, гелело», якими ще наші пращури 

закликали весну і проганяли зиму («аби зиму одмело») сповнені не тільки 

радості зустрічі весни, але й певної войовничої рішучості у протистоянні 

зимовим холодам.  

Друга частина символізує прихід Літа. Починається вона, а точніше 

сказати, вривається знову ж таки закличними інтонаціями пісні «Кроковеє 

колесо», що відтворює відчуття радості і світла, якими наповнюється весь 

навколишній світ у період, коли Сонце входить у свою найвищу енергетичну 

фазу. Уся ця частина ще більше, аніж попередня, написана «під знаком Сонця». 

Але тут ми відчуваємо потужніший промінь, який здатен не лише обігріти, а й 

обпекти. Швидко і стрімко змінюються образи: у наступній пісні – «Проти 

Івана сонце іграло» знову ж таки відтворено ігрове дійство, без чого не 

мислиме святкування Купала. Якраз у цьому епізоді досягається найвищий 

рівень експресії; як і в період літнього сонцестояння, саме тут найяскравіші 

барви, найвищий рівень динаміки. Можна було би з упевненістю стверджувати, 

що найвища точка музичного розвитку міститься саме тут, одначе правдива так 

звана «смислова» кульмінація ще попереду.  

«Кругом, женчики, кругом» – наступна сходинка у драматургічній 

побудові твору. Вона належить до жнивних пісень і символізує обряд збору 

врожаю, коли Сонце ще перебуває у зеніті своєї сили. Так і в музичному 

втіленні панує високий експресивний режим, і на вершині розвитку 

інтонаційного матеріалу цієї пісні відбувається плавний перехід до фінального 

епізоду не лише другої частини твору, а й усієї композиції. Одна музична ідея 

накладається на іншу, усе це відбувається зненацька, несподівано, і водночас 

цілком очікувано і логічно. Адже це і є та «смислова» кульмінація твору, та 

квінтесенція художньої ідеї, заради якої, можливо, і писався увесь цей твір. 

«Запалилася вишня-черешня од сонця» – це своєрідна ода Сонцю, хвала його 

силі і могутності. В  основі цього епізоду лежить поетичний текст лемківської 
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пісні. Хоча ми відносимо її до циклу купальських пісень, зате деякі ознаки 

свідчать і про можливу її належність до обрядово-весільних. Автор найбільш 

яскраво підкреслює весільну природу цієї пісні завдяки внутрішній глибокій 

експресії музики, її глибинному особистісному спрямуванню, широті і 

розлогості вокально-поліфонічних пластів. Очевидно, що маємо справу із 

жанровою трансформацією (купальських і весільних пісень), а точніше, злиттям 

тих жанрових ознак, які, об’єднавшись, підносять ту чи ту пісню на якісно 

новий смисловий рівень. В останній пісні злилися воєдино високі емоції любові 

і туги, радості і смутку, прекрасні барви світла і тіні. Співаючи хвалу Сонцю, 

ми підносимося до його висот, зігріваємося його теплом.  

Інтонаційний лейткомплекс другої частини в основі своїй містить 

висхідний хід звуками тризвуку (не визначаємо цей початок в Ля мажорі як 

опорний, оскільки надалі ладотональна опора постійно змінюватиметься і на 

початку застосована доволі умовно), що протягом частини постійно 

експонується, але – подібно до мотиву першої частини – у численних 

мікроваріантах, лише вже більше відчутних у вертикальному, ніж у 

горизонтальному зрізі.  

Узагалі ж ця частина містить у собі також і контраст фактури: щільний 

вертикальний об’єм постійно то доповнюється, то прорізається мелодичними 

поспівками. Іноді вони лунають над колористично виписаними (як кластер) 

органними пунктами, іноді тканина раптом «розріджується» і залишаються лише дві 

основні мелодичні лінії, які перегукуються між собою. Узагалі для диригента ця 

частина становить прекрасне поле для творчого експерименту і цікавих 

інтерпретаційних концепцій. Можна основний акцент зробити на багатстві звукової 

колористики, просторових ефектах, відтінити несподівані зблиски і світлотіні 

гармонічної перемінності, показати всі виразові можливості дванадцятитонової 

діатоніки, яка тут представлена в усіх своїх іпостасях. Можна, навпаки, зосередитися 

на енергетиці безнастанного руху, продовжуючи лінію першої частини, показати, як 

цей рух набуває певної ігрової екстатичності, обрядово-ритуальної несамовитості, 

що певною мірою споріднює цю частину фольк-концерту Г. Гаврилець з «Великой 
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священной пляской» з «Весни священної» І. Стравінського. Можна і зосередитись на 

визвученні кожного мікроваріанту мотивів, випукло підкреслити кожну виразову 

деталь, тим самим показати мудрість зосередження наших предків на «малому», на 

тих елементах життя і природи, які оточували їх щодня, без потреби розширювати 

свій життєвий простір на далекі мандри в незнаний світ. Кожен з означених підходів 

матиме свій сенс. Твір Ганни Гаврилець містить ту важливу множинність смислів, 

яка притаманна не лише кожному справжньому творові мистецтва, а яка ще значно 

більше властива фольклорним зразкам, що творилися художньою традицією 

багатьох поколінь і закодували, міфологізували ті стосунки людини з природою, які 

містили в собі і гармонію постійності, і здатність змінюватися, не втрачаючи при тім 

основного стержня життєдіяльності.  

До найбільш вдалих зразків перевтілення національного фольклору 

належить і музичне дійство «Золотий камінь посіємо…». Воно виявляє ще один 

цікавий етап в осмисленні первинних пісенних витоків. Тут традицію 

національної музичної культури композиторка подає у глибокій історичній 

ретроспективі.  

Національна музична традиція постає у цьому творі органічно, 

художньо довершено, а водночас співзвучно до сучасних художніх тенденцій. 

Музика через багату оркестрову різнотембровість, у єдності зі словом, танцем, 

костюмом, виявляє первинний синкретизм української культури, розкриває її 

обрядову сутність. Різностильовими музичними засобами розкривається жива 

історія України.  

Розгортання музичного дійства розпочинається смисловим зачином – 

прадавньою колядкою-символом:  

…А серед моря зелений явір,  

На явороньку три голубоньки,  

Радоньку радять, як світ сновати.  

Та спустимося на дно моря,  

Та дістанемо золотий камінь,  

Золотий камінь посіємо ми…  
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Подальші частини дійства – «Весна Світу», «Прадавня Русь» і «Княжа 

доба» – показано через обрядові пісні-молитви: веснянки, русальні, купальські, 

петрівчані, християнізовані колядки та щедрівки. Кожен музичний епізод 

дійства – це своєрідний знак-символ епохи. «Козацька держава» трактується 

через кантову стилістику. Образ України та її дітей розкривається відомою 

українською народною піснею «Ой горе тій чайці» (на слова козацького 

гетьмана, оборонця української волі І. Мазепи) в оригінальній авторській 

інтерпретації.  

Фінал твору – «Увійди і ти у цей Собор» (слова Софії Майданської) – 

засобами оркестру, хору та сольного співу утверджує одвічні світові істини – 

Гармонію, Лад, Надію, Благодать, їх животворна сила проймає всі етапи історії 

української культури.  

«Золотий камінь посіємо» є своєрідним символом національної 

традиції: як корінь культури нашої, зазнавши нищення, оживає з глибин 

української душі і є джерелом відродження духу, волі.  

Ганна Гаврилець працювала над масштабним твором «Золотий камінь 

посіємо» у кількох напрямах. Це – насамперед численні опрацювання різних за 

жанрами народнопісенних зразків для голосу з камерним оркестром і для хору 

хлопчиків та юнаків із камерними ансамблями. Композиторка також написала 

оригінальні розгорнуті симфонічні композиції з хореографічним втіленням, такі 

як «Створення Світу», «Заклинання до роду. Жертвоприношення», «Слава  

стольному Києву», «Орда», музику до колядки «Гей питалася княжа корона» та 

фіналу сценічного дійства.  

«Золотий камінь посіємо» – своєрідна музична енциклопедія для 

дитячого хорового виконавства. Музичне дійство виявляє чудові зразки 

дитячих пісень і забав. Ці хорові твори постійно звучать із концертної естради і 

мають визнання у слухача.  

В осягненні прадавніх основ української народної духовної традиції 

Ганну Гаврилець вирізняє глибока проникливість у сутність українського 

міфологічного сприйняття і світовідчуття. Композиторка інтерпретує 
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першотворчі елементи засобами сучасної музичної мови, не порушуючи 

первинної Гармонії і Краси. І завдяки цим одвічним цінностям її творчість 

знають і люблять як в Україні, так і у світі.  
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ВИДАТНИЙ ПРЕДСТАВНИК МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ: ДИРИГЕНТ ЮРІЙ ОРАНСЬКИЙ   

(ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 

 

У статті розкривається творча постать визначного діяча 

українського хорового мистецтва з діаспори, диригента, композитора і 

педагога Юрія Оранського. Аналізується діяльність митця у справі організації 

молодіжних ансамблів (хорів «Співоче товариство ім. Тараса Шевченка», 

«Кобзар») при УМІА, згодом струнного та повного симфонічного оркестру.  

Ю. Оранський – особистість, яка поєднувала глибокі теоретичні 

знання, диригентську практику та творчий запал для виховання молодого 

покоління у національному дусі далеко за межами своєї Батьківщини, для 

створення хорів і музичних колективів, для виконання нових творів українських 

композиторів діаспори та вивчення і популяризації їхньої творчості у світі. 

Ключові слова: Юрій Оранський, диригент, композитор, педагог, хор, 

симфонічний оркестр, діаспора. 
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ВЫДАЮЩИЙСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА УКРАИНСКОЙ ДИАСПОРЫ: ДИРИЖЕР ЮРИЙ 

ОРАНСКИЙ (К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

 

Статья раскрывает творческий портрет видного деятеля украинского 

хорового искусства диаспоры, дирижёра, композитора и педагога Юрия 

Оранского. Анализируется его деятельность в сфере организации молодежных 

ансамблей (хор «Поющее общество имени Тараса Шевченко», «Кобзарь») в 

УМИА, а также струнного и полного симфонического оркестров.   

Ю. Оранский – личность, которая объединила глубокие теоретические 

знания, дирижерскую практику и творческое рвение в воспитании молодого 

поколения в национальном духе далеко за пределами своей родины, для создания 
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хоров и музыкальных коллективов, для исполнения новых произведений 

украинских композиторов диаспоры, изучения и популяризации их творчества в 

мире.  

Ключевые слова: Юрий Оранский, дирижёр, композитор, педагог, хор, 

симфонический оркестр, диаспора. 
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THE OUTSTANDING REPRESENTATIVE OF MUSICAL ART OF THE 

UKRAINIAN DIASPORA: A CONDUCTOR YURII ORANSKYI 

(COMMEMORATING THE 100 BIRTH ANNIVERSARY) 

 

The article of the creative figure of the honorable worker of choir art from 

diaspora, a conductor and educator Yurii Oranskyi are to highlight. Thorough 

learning and comprehension of Ukrainian diaspora artists’ heritage as well as its 

creative application in modern conditions of the development of the Ukrainian 

society is necessary for realization of recent processes in social cultural and 

educational sphere. The activity of the artist connected with participation in 

organization of youth ensembles (choir «Spivoche Tovarystvo named after T. 

Shevchenko», «Kobzar») and also string an symphonic orchestras are analyzed in the 

paper.  

Y. Oranskyi is a personality connected deep theoretical knowledge, 

conductor’s practice and creative passion with upbringing of young generation in 

national spirit outside of Motherland, for creation of choir and musical collectives, 

for playing new pieces of diaspora Ukrainian composers, learning and popularizing 

their works in the world. 

Key words: Yurii Oranskyi, conductor, composer, educator, choir, symphonic 

orchestras, diaspora. 

 

Постановка проблеми. Національне мистецтво та педагогіка володіють 

неоціненними духовними здобутками. Чималий внесок до цієї скарбниці 

зробили митці української діаспори. Ґрунтовне вивчення і осмислення їхньої 

спадщини, а також творче використання в сучасних умовах розвитку 

українського суспільства є необхідним для розуміння новітніх процесів у 

соціокультурній і освітній сфері. 

Юрій Оранський – диригент, педагог, концертмейстер, автор обробок, 

рецензент і музикознавець. Як зазначав бібліограф зі США Роман Савицький-
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мол. (1938 – 2015), Ю. Оранський був «не теоретичний музиколог, а радше 

практичний. Крізь десятиліття його праця й досвід диригента вможливлює 

йому глибше розуміти музичні процеси, орієнтуватись на публічну реакцію, та 

такі чи інші успіхи на музичних (іноді крутих) стежках і сценах життя» [12, 2].  

Аналіз основних досліджень та публікацій. Дослідженню музично-

педагогічної діяльності Ю. Оранського присвячена доволі незначна кількість 

праць. Життєпис і творчий шлях співака фрагментарно висвітлено в 

публікаціях Р. Савицького-мол. [10-11], Н. Шумакової [16], М. Стадницької-

Гельбіґ [14], Б. Тодоріва [15]. Творчий доробок композитора частково 

аналізують статті Л. Коваленко [3], М. Скала-Старицького [12], М. Рибака [9], 

Т. Богданської [1], С. Павлишин [8], монографія Г. Карась [2]. Велику цінність 

складають рецензії на концертні програми за участі митця у часописі 

«Свобода». Втім, ці наукові матеріали не охоплюють цілісно концертну, 

педагогічну і громадську діяльність Ю. Оранського.  

Мета дослідження полягає у висвітленні творчої постаті визначного 

діяча українського хорового мистецтва з діаспори, диригента і педагога Юрія 

Оранського.  

Виклад основного матеріалу. Юрій Плевако-Оранський народився 

30 січня 1917 р. в Харкові. У дитячому віці захоплювався біологією та 

тваринами. Разом з батьками пережив в умовах великого міста страшний 

Голодомор 1932 – 1933 рр., але незабаром, за часів сталінського терору проти 

української інтелігенції, втратив їх. Від того часу його виховувала бабуся. Доля 

Миколи Плевако (1890 – 1941) – уродженця слобожанського краю, батька Юрія 

Плевако-Оранського виявилася трагічною. Він увійшов до історії української 

науки, культури, педагогіки як відомий літературознавець, бібліограф, педагог, 

автор двотомної «Хрестоматії нової української літератури», праць, 

присвячених творчості Т. Шевченка («Шевченко й критика (еволюція поглядів 

на Шевченка)», «Шевченків «Щоденник», «Поезії. «Кобзар» Т. Г. Шевченка»), 

уклав вичерпну на той час бібліографію поета. Від 1919 р. викладав українську 

літературу і українознавство у Кам’янець-Подільському державному 
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українському університеті, Київському архітектурному інституті (1920 – 1922), 

від осені 1922 – професор Харківського інституту народної освіти, очолював 

кафедру історії української літератури. 1930 р. став початком хвилі репресій 

української інтелігенції. М. Плевако, якого звинувачували у націоналізмі, 

прагнучи уникнути переслідувань, у 1934 р. переїхав до Києва, де постійно 

займався виданням творів Т. Шевченка. Проте і тут його позбавили праці, 

17 травня 1938 р. заарештували за звинуваченням у причетності до 

«контрреволюційного табору Єфремових та Річицьких та інших літераторів-

націоналістів». Відбуваючи заслання на станції Вишнівка у Казахстані, трагічно 

загинув за нез’ясованих обставин 25 квітня 1941 р. [5, 145]. Такою ж трагічною 

є й доля матері Ю. Оранського. 27 вересня 1941 р. її арештували, а відбувати 

покарання посаджено до Холодногірської в’язниці. Там її, як і всіх інших в’язнів, 

страчено у зв’язку з тим, що не було можливості евакуювати [16, 24]. 

За спогадами учениці Ю. Оранського Марії Стадницької-Гельбіг, 

довідуємося, що «музикою молодий Ю. Плевако-Оранський почав цікавитися 

від 15 року життя. Випустив на волю усіх птахів та звірят, що мав вдома, а до 

своєї кімнати перетягнув з вітальні піяніно. Працював наполегливо. Замість 

завданого одного етюду, приготовляв три» [14, 25].  

Виховуючись у мистецькій атмосфері, Юрій у 18-річному віці вступив до 

харківської консерваторії та навчався там в 1935 – 43 рр. (у визначного педагога 

Семена Богатирьова) на відділах музичного виховання, історико-теоретичному, 

а також на хормейстерському та оперно-симфонічного диригування. Із ди-

ригентською паличкою він не розлучався ні в Україні, ні в Німеччині й 

Америці. У 1943 р. працював дириґентом в Києві, Коломиї – в 1943 – 1944 рр., 

та Дрогобичі – в 1944 р. Театр в Коломиї, завдяки старанням відомого 

галицького організатора театральної справи Івана Когутяка, надав прихисток 

багатьом талановитим діячам і, як пише у своїх спогадах тодішній диригент 

коломийського театру Юрій Плевако-Оранський, вони були огорнені теплом 

коломиян: «Між прибулими були й визначні заслужені артисти, між ними і 

талановита театральна молодь… Сцена театру в Коломиї стала місцем 
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знаменної зустрічі артистів з різних земель України…» [4]. Це й справді так: 

директор театру Іван Когутяк – з Княгинина з-під Станіславова; головний 

режисер Петро Миронов – з Херсонщини; головний диригент Євген Цісик 

(побратим Миколи Бенцаля) – з Коломиї; диригент і хормейстер Юрій Плевако-

Оранський – з Харкова; головний художник Данило Георгійович Нарбут (1916 

– 1998) – з Києва; балетмейстер Ярослав Чуперчук – з Коломиї. Режисери-

постановники Олекса Левицький з півдня України, Віктор Ходський – з 

Харкова, Володимир Раєвський – з Києва.  

У Дрогобичі праця Ю. Оранського припала на час розквіту 

Підкарпатського театру, коли його художнім керівником став Йосип Стадник 

(сезон 1943 – 1944). Зі зміною ситуації на фронті, переживши репресії родини у 

1930-х рр., Ю. Оранський, рятуючись від  радянського терору, виїхав до 

Німеччини, де продовжив студії на здобуття ступеня професора у Фрайбурзі 

(1945 – 1949). Згодом, у 1950 р., митець переїхав до Америки і оселився у 

Філадельфії. Саме в цей час (1952), в Нью-Йорку та Філадельфії за ініціятивою 

піаніста і педагога Романа Савицького засновано Український Музичний 

Інстутут (УМІ). Ю. Плевако-Оранський став викладачем класу фортепіано та 

теоретичних предметів, а також довголітнім головою УМІ Філадельфійської 

округи. Спочатку митець давав багато фортепіанних лекцій, які були переважно 

засобом до життя для Ю. Плевако-Оранського. Проте любов до диригентури і 

хорового співу переважала. За спогадами Богдана Тодоріва, у 1951 р. президент 

Злученого Українського Американського Допомогового Комітету (ЗУДАК) д-р 

Володимир Ґалан організував український хор з новоприбулих політичних 

іммігрантів, щоб протиставити його хорові зі СРСР, який на запрошення Місії 

СРСР в ООН їздив по Америці з агітацією проти українських утікачів до США. 

Диригентом цього колективу було запрошено Ю. Оранського. Хор спочатку 

отримав назву «Співоче товариство ім. Тараса Шевченка», а згодом – «Кобзар» 

[15, 18].  

У жовтні 1951 р. в Нью-Йорку при режисурі Йосипа Гірняка і під орудою 

Ю. Оранського відбулася постановка опери «Катерина» М. Аркаса. Як зазначав 
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у відгуку на цю подію композитор і музиколог І. Соневицький, «в загальному 

ціла вистава опери проходила на доброму мистецькому рівні, завдяки серіозній 

підготовці, а передусім пієтизмові до рідного мистецтва…» [13, 4]. 

Уже 6 і 9 листопада в Нью-Йорку й Філадельфії прозвучала відома 

опера П. Чайковського «Мазепа» в постановці Українського Театру Опери й 

Балету в Америці за участі симфонічного оркестру під орудою М. Фивейського, 

хорместера Ю. Оранського та балету під проводом Д. Чутри. У виставі брали 

участь відомі українські артисти: Лев Рейнарович, Микола Чалий, 

Т. Верезівська, І. Лаврів, І. Гош, І. Самокишин. Постановка опери «Мазепа» 

відбулася у великих театральних залах в Нью-Йорку (Carnegie Hall) і у 

Філадельфії (Academy of Music) [6, 4]. Чимало праці доклав Ю. Оранський, 

готуючи хор і солістів до участі в цьому спектаклі, де І. Мазепа був 

представлений як гетьман України – борець за її волю. Зі споминів Б. Тодоріва 

довідуємося цікавий епізод – для того «щоб протидіяти цій виставі, Москва 

вирядила до Метрополітен-опера в Нью-Йорку свою оперу «Мазепа», де 

гетьман представлявся як зрадник московського царя і ворог «воз’єднання» 

Московщини з Україною» [15, 18]. 

Усе ж основним напрямом діяльності Ю. Оранського залишалася 

організація молодіжних ансамблів при Українському Музичному Інституті 

Америки. В основу праці з дітьми було покладено шліфування тексту, кожний 

хорист мусив розуміти кожне слово співаного тексту: «З надзвичайною 

майстерністю та з педагогічною послідовністю, вирозумінням і витривалістю, з 

любов’ю до українських дітей і дитячої музики він провадив цей хор. Важко 

вчити дітей, більшість з яких не вміє читати і не бачила ніколи музичних нотів. 

Ю. Оранський мав добру систему: діти спершу вчились чітко вимовляти слова 

пісні, а коли уже знали їх напам’ять, він розділяв їх по складах у нотах. Коли 

діти мали досконалу вимову, тоді починали вивчати мелодію» [15, 18].  

Згодом сформувався струнний та повний симфонічний оркестри. 

Ансамбль УМІ (хор, солісти, оркестр) здійснював виступи з тематичними 

концертами щоразу ускладнюючи програму. До репертуару колективу входили: 
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веснянки, колядки, поліфонічні твори, варіаційна форма, окремі концерти були 

присвячені творчості Й. Гайдна, М. Лисенка, Т. Шевченка тощо. Таке музично-

мистецьке й культурно-освітнє наповнення праці в колективі отримувало 

схвальні відгуки як у критиків, так і в слухачів.  

Довголітні товариські стосунки і співпраця диригента Ю. Оранського з 

відомим композитором Миколою Фоменком, особливо в музично-виховному 

плані, мала яскраві прояви. Творчість М. Фоменка захоплювала, була близькою 

і натхненною для молодого диригента. Згодом з’явився багатотомник 

«Матеріяли про життя і творчість композитора Миколи Фоменка», до якого 

ввійшли статті П. Маценка, А. Вирсти, М. Старицького та ін., упорядкований з 

любов’ю й точністю Ю. Оранським.  

У 1959 ювілейному для гетьмана І. Мазепи році (250-річчя від дня 

смерті) відбулася прем’єра кантати «Слава Мазепи» (слова Я. Славутича, 

музика М. Фоменка). Знаний бібліограф Роман Савицький-мол. у статті, 

присвяченій творчості Ю. Оранського, зазначав, що його батько, директор УМІ, 

піаніст-педагог Роман Савицький, повернувшись з прем’єри цього твору в Нью-

Йорку, був в піднесеному настрої і висловив своє зворушення й слова: «Це 

щось, чого ми досі не мали...» А вже у «формальній» рецензії («Свобода», з 4-го 

листопада 1959 р.) він з радістю писав про виступ Молодечого хору УМІ під 

керівництвом Ю. Оранського: «Ця точка програми репрезентативної академії 

була з кожного, а особливо з виховного погляду, дуже вартісна... текст виразно 

проскандований чистою мовою дівчат і хлопців, оригінальна, якась дивно 

«мазепинська», навіяна модерними гармонічними барвами, велична музика 

Фоменка, в тонкому прецизному виконанні диригента прозвучали устами 

наших дітей, наче символ голосу могутнього духа Мазепи...» [10, 2]. Учениця 

професора Марія Стадницька-Гельбіґ також згадує «нескінченні проби, де в 

1959 р. … вперше виконували «Слава Мазепі» (музика Миколи Фоменка). Цей 

молодіжний хор був, мабуть, одним з найкращих на еміґрації. М. Фоменко був 

улюбленим композитором Ю. Плевако-Оранського і кантата «Слава Мазепі» та 
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багато творів інших українських композиторів були вперше виконані хорами, 

оркестрами чи студентами Ю. Плевако-Оранського» [14, 25].  

Цікавими є відгуки на виступи дитячого хору під орудою 

Ю. Оранського у тогочасній пресі, адже такі публікації розкривають високий 

професійний рівень колективу, подають характеристику інтерпретаційних 

знахідок та виконавських нюансів, розкривають репертуар колективу. У 1966 р. 

Дитячий Хор Філадельфійської Філії УМІ під керівництвом проф. 

Ю. Оранського побував у Трентоні й виступив під час організованого Пластом 

дитячого костюмованого балу. З цієї нагоди в часописі «Свобода» з’явилася 

публікація Л. Коваленко, в якій авторка викладає своє захоплення мистецтвом 

виконавців і диригента: «Найперше – зовнішнє враження, коло 30 душ дітвори, 

що тримаються невимушено, але дисципліновано і, я б сказала, з певною 

гідністю, з почуттям власної ваги. Подруге – проф. Оранський зумів витягнути 

з цього дитячого хору повний звук, що так рідко буває з дітьми, які, 

здебільшого, від засоромлення чи з невміння, часто не дають повного звуку 

пісням. Потретє, чудова дикція, вірні наголоси, і виконання, в якому слухач 

відчуває, що діти знають, чому вони співають дану пісню чи колядку так, а не 

інакше, тобто що вони є свідомими виконавцями» [3, 4]. У програмі хору 

прозвучала низка коляд («Ходив, походив» М. Гайворонського, «На річці, на 

Йордані» В. Ступницького та «Що то за предиво» В. Барвінського. Приємною 

несподіванкою вечора було виконання хором «увертюри» до опери М. Фоменка 

«Кі-Кі» на слова Леоніда Мосендза. Композитор М. Фоменко назвав «Кі-Кі» 

«драматичною оперовою сценкою з прологом та епілогом». Музичним 

керівником дійства був Ю. Оранський. Серед молоденьких, але вишколених 

талановитих виконавців була й донька диригента Катря Оранська. Цей виступ 

хору в постановці увертюри до опери став основою для створення Музичного 

Театру, театру Української Опери. І таке важливе завдання поставили перед 

собою проф. Ю. Оранський та Антоніна Лисенко – плекання нових співаків не 

тільки для майбутніх хорів, але й для можливого створення в Америці 

Української Опери.  
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Однією з яскравих сторінок творчої діяльності Ю. Оранського став 

музичний театр. За його участі вперше за межами України прозвучала дитяча 

опера М. Лисенка «Пан Коцький» (УМІ, 1965), інструментована 

В. Овчаренком, автором численних редакцій та оркеструвань творів Лисенка. 

Ця подія викликала рясні рецензії у пресі, й ці «позитивні відгуки завершились 

задушевним (та несподіваним) листом від Остапа Лисенка. Рідний син 

композитора дякував за запис на платівці в імені музичної громадськости 

країни, яка не спромоглась тоді на власний запис» [11, 2].  

Одним з таких відгуків на постановку «Пана Коцького» і запис платівки 

була стаття М. Скала-Старицького «Мила несподіванка» у часописі «Свобода». 

Автор детально подає всіх, причетних до цієї події: музика М. Лисенка, лібрето 

Дніпрової Чайки, керівник Юрій Оранський, мистецьке оформлення 

обкладинки Софії Лади-Зубар, оркестрування Василя Овчаренка. Виконавці: 

Паша Манойло – Пан Коцький, Надя Оранська – Лис, Марія Петрович – 

Кролик, Антоніна Лисенко – Ведмідь, Надя Терещенко – Вовк, Олена Саґата – 

Кабан, дитячий хор і оркестр УМІ у Філадельфії. 

Щодо самої платівки, автор зауважує, що технічно вона зроблена 

бездоганно. «Солісти, хор і оркестра звучать чисто, виразно і ритмічно. У 

всьому чути… вправну руку досвідченого музики-педагога. Маючи досвід у 

власній педагогічній праці, знаємо, скільки праці треба вкласти з 

недосвідченими, непрофесійними виконавцями, щоб добитися такого чистого, 

рівного й музикального звучання. Найкраще, на нашу думку, вийшли хори, що 

не є будь-яким досягненням.... Оркестра звучить добре, а в деяких місцях 

імпонуюче, робить враження справжньої оперової оркестри. З солістів, на 

перше місце ми б поставили Пашу Манойло і Надю Оранську. Голоси гарні, 

добра дикція, незамітні переходи з регістра в регістер, що свідчить про добре, 

правильне голосоведення… У тому, на нашу думку, ввесь секрет рівного 

звучання хору, що веде його одна і та сама людина, один і той самий майстер, 

яким показується проф. Юрій Оранський. Платівка і взагалі награння цієї опери 
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на платівку, на нашу думку, велике досягнення, яким не може почванитися 

навіть «суверенна» підсовєтська Україна» [12, 5].  

У 1967 р., ювілейному для композитора М. Фоменка, 22 жовтня 

відбувся концерт, який був присвячений виконанню нових композицій Миколи 

Фоменка, створених під час його перебування в Америці (1952 – 1961). Вже у 

204 числі «Свободи» у рецензії на цю імпрезу М. Рибак зазначав, що «у 

відтворених композиціях Фоменка, виразно зарисовувався питомий йому стиль 

лірика-романтика дещо консервативного напрямку» [9, 3]. У програмі 

концерту, підготованому Ю. Оранським, прозвучали вісім творів, які розкрили 

широкий діапазон музичних зацікавлень композитора, де була і музична дитяча 

сценка з опери «Кі-Кі», дитячі і жіночі хори, композиції до слів Іванни 

Савицької («Українські молоді пісні», «Божа Мати», «Хай цвітуть сади», 

«Взимку»), ліричні фортепіанні композиції («Лірична поема» – виконала 

О. Процик, учениця Б. Перфецького, дві частини з «Концерту e-moll» – Adagio і 

Allegro moderato прозвучали у виконанні піаністки Галі Саґати-Поритко у 

супроводі струнної групи Оркестру УМІ), глибока за змістом композиція 

(сл. Т. Шевченка) «Учітеся, брати мої», драматичні арії з опери «Ганна» і 

могутня кантата «Слава Мазепі». Виконавцями були дитячий і жіночий хори та 

дві солістки – пп. Надія Оранська (дружина диригента) та Анізія Мірчук.  

Бравурним завершенням концерту було виконання кантати «Слава 

Мазепі». Весь ансамбль виконавців складався з хору і оркестру УМІ, 

підкріплених духовими і перкусійними інструментами, близько 23 хористок і 

чотирьох солісток: Надії Оранської, Анізії Mipчук, Олімпії Гайдучок та Антонії 

Лисенко. Рецензент зазначав: «Дзвінкі coпpaни та оксамітові альти 

чотирискладового хору співали певно і здисципліновано… Поширена оркестра 

складалася з молодих музик, частинно українців, частинно американських 

студентів. І цей інтелігентний ансамбль справно виконав своє завдання… 

Кожен мав змогу слідити за приготуванням до концерту, подивляв диригента, 

п. Юрія Оранського, який під тягарем трудностей не заломився і героїчно 
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видержав до кінця. Цю імпрезу УМІ можемо сміло зачислити до найбільше 

вдатних публічних виступів ансамблю УМІ» [9, 3].       

Повертаючись до дитячих спектаклів, варто зазначити, що в 1965 р. 

Ю. Плевако-Оранський поставив казкову оперу «Пан Коцький» М. Лисенка, у 

1966 – дитячу оперу-сценку М. Фоменка «Кі-Кі», згодом оперу «Лис Микита» 

(лібрето Леоніда Полтави за однойменним твором Івана Франка, музика Василя 

Овчаренка, сценографія Едварда Козака, режисура Івана Праска). Прем’єра 

опери відбулася 18 жовтня 1970 р. Вона належить до найбільш складних 

музичних починів Ю. Плевако-Оранського. Як відзначив у своїй публікації 

Р. Савицький-мол., «Лис Микита» Франка мав повний успіх у літературному 

житті, а опера Овчаренка – Оранського стала найбільшою атракцією 

української Америки 1970 – 71 рр.» [11, 2].  

Наступною для Ю. Оранського була постановка вистави «Дейзя» на 

тексти Оксани Керч та з музикою Ярополка Ласовського. Цей український 

«мюзикл» (музична комедія) прозвучав 1974 р. Педагог Наталія Іщук-Пазуняк 

відзначала, що «до успіху композиції причинилося виконання її доброю 

оркестрою, молодечою, в більшості з українських виконавців УМІ...» [11, 2].  

Звукозапис та фотографія були серед найулюбленіших ділянок 

діяльності Юрія Оранського. «Ще на початку 1950-их рр. він висловився в пресі 

так: «Нам треба записувати концерти, щоб потім слухати нашу музику вдома...» 

[11, 2]. 

Крім записів платівок, Ю. Оранський писав власні твори – 

інструментальні п’єси і хори, переважно обробки народних пісень, здійснював 

опрацювання творів українських композиторів для можливостей реального 

виконання в певних умовах – аранжування для різних складів, 

інструментальних і вокальних, з огляду складу хорів, солістів чи ансамблів. Уся 

ця праця тісно перепліталася з музикознавчою сферою (лекції, доповіді, статті, 

творчі портрети композиторів і виконавців, «Альбоми на екрані»). 

Ю. Оранський опрацював портрети С. Людкевича, М. Березовського, 

М. Леонтовича, В. Грудина, М. Фоменка й В. Овчаренка. Ці альбоми побачили 
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й почули з екранів шанувальники українського музичного мистецтва у багатьох 

містах Америки й Канади.  

У 1985 р. виповнилося 30-річчя творчої праці Юрія Оранського на ниві 

розвитку музично-культурного життя української громади у Філядельфії. З цієї 

нагоди 23 листопада 1985 р. відбувся святковий вечір на пoшану директора 

УМІ у Філадельфії. У відгуку на цю подію Т. Богданська писала: «Вечір 

названо «Музичними стежками» і ця назва дуже підходить до всесторонньої 

діяльности Ю. Opaнського. Бо ж шляхи є пpoчищені, широкі, вигідні, але 

стежки не протоптані, невідомі і часто зовсім нові, які Ю. Оранський вибирав 

сміливо, завзято, задивлений у остаточне досягнення, в пeвний успіх, який 

могла дати його послідовна, муравлина праця» [1, 2].  

Багатогранний творчий доробок митця був яскраво представлений у 

програмі вечора, на якому зібралася чисельна публіка гостей і колег 

Оранського, які з’їхaлись з Нью-Йорка, Ірвінгтона, Кренфорда, Честера і 

Tpeнтона. У початковій доповіді під назвою «Музичними cтeжкaми» музиколог 

Poман Савицький-мол. глибоко й поетично охaрактеризував мистецький 

портрет Юрія Opaнcькoго як диригента і організатора дитячого і молодечого 

хору й оркестру, вчителя фopтепiано і теоретичних предметів в УМІ, 

композитора, постановника дитячих опер М. Лисенка, М. Фоменка, 

В. Овчаренка і Я. Лісовського, музиколога – автора «Альбомів на екрані» – 

фільмованих мyзичних портретів українських композиторів [1, 3].   

У концертній програмі прозвучали дві настроєві, написані в 

українському дусі кoмпозиції Ю. Оранського, а caмe «Пісня Марени» з музики 

до «Казки старого млина» С. Черкасенка, та «Вітер з гaєм розмовляє» на слова 

Т. Шевченка, які виконала дружина митця Надія Оранська (coпpaно) у 

супроводі піаністки Дарії Гopдинcькoї-Kapaнoвич. Фрагменти з «Альбомів на 

екрані» цікаво подав cлyхачам Іван Праско. Донька Катерина Оранська-Петик 

(сопрано) в супроводі Д. Гopдинcькoї-Kapaнович відспівала «Колискову» 

В. Бapвінського та «Три поради» І. Шамо. На закінчення Надія і Катерина 

Оранські виступили в дуетах з опер М. Лиceнка «Пан Коцький» і В. Овчаренка 
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«Лис Микита». «Їхні голоси зливались так гарно, музикально і свобідно, що 

їхнім виконанням публіка щиро зaхоплювалась, до чого в вeликій мірі 

причинився субтельний акомпаньямент проф. Дарії Гординської-Каранович» 

[1, 3]. Невмовкаючими оваціями і подякою за посвяту себе українській 

музичній культурі вітала ювіляра заворожена публіка, а зворушений до сліз 

Юрій Оранський знову ж дякував всім за влаштування вечора на його честь.  

Ю. Оранський як організатор і диригент дитячих та дорослих хорів 

чимало зусиль докладав як співорганізатор і педагог-практик у Хорових 

семінарах, які проводились у різних штатах Північної Америки і Канаді, 

наприклад, 2 – 16 липня 1977 р. в Онтаріо у відпочинковій околиці Aнкaстep 

біля Торонто. Тут Ю. Оранський разом з диригентами Богданом Кушнірем і 

Володимиром Божиком проводили індивідуальні практичні зайняття з хорами, 

зокрема і з молодіжними (шкільними) колективами, застосовуючи найновіші в 

цей час методи навчання за допомогою звуко- і відеозаписів. Варто згадати і 

XV семінар хорових диригентів, організований Українським Музичним 

Товариством Альберти, який успішно відбувся 11 – 26 серпня 1990 р. Доволі 

часто Ю. Оранського запрошували в журі різноманітних конкурсів, переважно 

хорових (США, Канада) [2, 213]. 

Особливо пам’ятним для маестро стала перша, після 50 років перерви,  

поїздка до України і можливість пропагувати творчість улюбленого 

композитора М. Фоменка, музика якого вперше прозвучала перед 

проголошенням Незалежності України у програмі фестивалю «Музика 

українського зарубіжжя» – до 100-ліття української еміграції, який відбувся у 

Львові 18 – 26 квітня 1991 р. Як зазначає у публікації дружина маестро Надія 

Оранська: «У ці дні Львів був у полоні музики. У найкращих залях найкращі 

виконавці давали концерти камерної, хорової, дитячої музики, виконували 

симфонічні твори, проводили теоретичні конференції. М. Фоменко компонував 

музику в різних жанрах – для фортепіяна, струнної оркестри, скрипки, хору, 

сольоспіву. Усе це звучало на фестивалі. 25 квітня учасники події поїхали до 

Дрогобича, де відбувся концерт з участю виконавців міста. В концерті 
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прозвучали твори М. Фоменка – хорові, фортепіянові та сольоспіви» [7, 22]. До 

участі в теоретичних конференціях був запрошений і Ю. Оранський з 

доповіддю про творчість М. Фоменка. Після фестивалю Ю. Оранському 

Спілкою композиторів України було запропоновано виголосити такі доповіді 

про композитора в Харкові та Києві. Особливо зворушливою була зустріч у 

Харкові – рідному як для Ю. Оранського, так і для М. Фоменка, який у        

1920-х рр. навчався, а згодом викладав у Харківській консерваторії, де писав 

свої перші твори. На доповідь прибули композитори, товариші з консерваторії. 

Та найбільш зворушливою була зустріч з проф. Галиною Тюменевою, 

викладачем історії української музики в Харківській консерваторії [7, 22]. Така 

подорож додала наснаги, впевненості у потребі мистецьких контактів і 

задоволення в тому, що чудова музика М. Фоменка звучала на Батьківщині. 

Останнє двадцятиріччя свого життя Ю. Оранський працював над 

монументальним «Ілюстрованим енциклопедичним покажчиком українських 

композиторів поза межами України», до якого ввійшли відомості про 

українських композиторів з країн Європи, Північної Америки, Москви, 

Петербургу, Південної Америки і Австралії (понад 150 персоналій). Як 

зазначив бібліограф Р. Савицький-мол.: «Це муравлина праця, якою звичайно 

займаються цілі інститути. В особі Юрія Оранського маємо такий музичний ін-

ститут» [11, 2].  

У 1989 р. доктор мистецтвознавства Стефанія Павлишин побувала у 

Філядельфії на запрошення подружжя Юрія і Надії Оранських: «Цілий день я 

провела в їх гостинному домі. Ю. Оранський годинами розповідав про свою 

діяльність і творчість, програвав свої твори. Видно, що хотів поділитися і своїми 

думками, і всім пережитим у мистецтві з кимось з України» [8, 21]. Життєвий і 

творчий шлях Юрія Оранського обірвався 27 листопада 2008 р. у Філадельфії. 

Похований митець на українському кладовищі в Баунд-Бруку.  Змальовуючи 

мистецький портрет Ю. Оранського С. Павлишин зазначила: «Велика 

обдарованість музиканта, відданість своїй справі, всебічна ерудиція – все це 

захоплювало і високим рівнем знань, і неймовірною широтою діяльности. Такий 
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різнобічний профіль праці був нам відомий у музикантів України – Миколи 

Лисенка, Василя Барвінського, Станіслава Людкевича…» [8, 21]. 

Висновки. До історії української музики Юрій Плевако-Оранський 

увійшов як диригент – творчий ініціатор та мистецький керівник хорових і 

оперних ансамблів, диригент, педагог, артист-виконавець, музиколог. Це була 

особистість, яка поєднувала глибокі теоретичні знання, диригентську практику 

та творчий запал для виховання молодого покоління у національному дусі 

далеко за межами своєї Батьківщини. 
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Historické Evanjelické kolégium v Prešove bolo spolu s Evanjelickým lýceom v 

Bratislave zaiste najvýznamnejšou protestantskou školou v našich dejinách. 

Rozhodnutie o založení evanjelického kolégia bolo prijaté 18. novembra 

1665 v Košiciach na zasadnutí hornouhorských protestantských stavov. V roku 1667 sa 

v kolégiu začala výučba. Táto vyššia evanjelická škola mala byť protiváhou 

vtedajšej Trnavskej jezuitskej univerzity. Vzorom pre založenie kolégia boli podobné 

evanjelické školy v Nemecku. Charakter štúdia bol gymnaziálny. V najvyšších 

ročníkoch sa študovala aj teológia a filozofia. V škole sa prednášalo v duchu 

protestantskej scholastiky a prenikali do nej aj iné názory novovekej filozofie.  Na 

kolégiu, ktoré sa na krátky čas pretransformovalo dokonca na evanjelickú univerzitu – 

jedinú v celom Uhorsku – študovali mnohé významné osobnosti našich dejín, napríklad 

Pavol Országh Hviezdoslav, Michal Miloslav Hodža či Jonáš Záborský. (Švorc, 1987) 

Pomemorandové a matičné roky predstavujú v literárnom Šariši 

najvýznamnejšie obdobie literárnej tvorivosti. V tom čase neúnavne tvorili Jonáš 

Záborský v Župčanoch a Bohuš Nosák-Nezabudov v Sabinove. Mladá básnická 

generácia študujúca na Evanjelickom kolégiu v Prešove bola literárne mimoriadne 

agilná.  

Vedúcou postavou literárneho Šariša a zároveň jedným z najvýznamnejších 

predstaviteľov literatúry matičného obdobia je Jonáš Záborský. Narodil sa 3. februára 

1812 v Záborí v Turci. Vyššie vzdelanie nadobudol v Kežmarku a v roku 1832 prišiel 

do Prešova študovať teológiu. Záborský spolu so Srenkom aktivizovali literárny  život 

študentov v Slovenskej spoločnosti. Po kaplánskych rokoch v Pozdišovciach odišiel 

Záborský v roku 1839 na univerzitu v Halle. Po návrate bol krátky čas kaplánom 

v Liptovskom Mikuláši a koncom roka 1840 začal pôsobiť ako farár v Rankovciach. Pre 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Evanjelik
https://sk.wikipedia.org/wiki/18._novembra
https://sk.wikipedia.org/wiki/1665
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1ice
https://sk.wikipedia.org/wiki/Protestant
https://sk.wikipedia.org/wiki/1667
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0kola
https://sk.wikipedia.org/wiki/Trnavsk%C3%A1_univerzita_(historick%C3%A1)
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0kola
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nemecko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Gymn%C3%A1zium
https://sk.wikipedia.org/wiki/Teol%C3%B3gia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Filozofia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Scholastika_(filozofia)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Novovek%C3%A1_filozofia


35 

 

neutešené pomery v zbore, osobné spory a pod dojmom rozhovoru so susedným 

katolíckym farárom Kalásom, konvertoval na katolícku vieru. Namiesto sľúbeného 

profesorského miesta ho však ustanovili za nemeckého kaplána v Košiciach. Keď počas 

revolúcie 1848/49 našli uňho mikulášske ,,Žjadosti˝, dostal sa pred vojenský súd. Dňa 

24. 2. 1849 došlo medzi ním a Ľudovítom Štúrom v jeho kaplánke k ostrej výmene 

názorov. 

Po revolúcii prijal J. Záborský miesto profesora na Právnickej akadémii 

v Košiciach. V roku 1851 sa stal redaktorom vládnych Slovenských novín vo Viedni, 

ale pretože písal skôr opozične než provládne, musel redakciu opustiť. Roku 1853 bol 

ustanovený za farára v Župčanoch. Pre svoje národné povedomie a vlastnú 

neústupčivosť sa neraz dostal do sporu s cirkevnou vrchnosťou, zemepánmi, ba 

i s cirkevníkmi. Kontaktoval sa len s národovcami, predovšetkým s prešovskými 

študentmi. Bol štedrým podporovateľom kultúrnych inštitúcií. Zomrel v Župčanoch dňa 

23. januára 1876. 

Jonáš Záborský prežil na východnom Slovensku vyše 40 rokov, v Šariši našiel 

svoj domov a so Šarišom je späté celé jeho literárne dielo. 

Aký bol jeho ľudský profil? Napriek tomu, že J. Záborský mal sám zemiansky 

pôvod, nikdy nebol zástancom stavovskej nadradenosti. Avšak v jeho správaní bolo 

niečo zo zemianskej povýšenosti. Vo vzťahu k ľudu stál na inej platforme než Štúr. 

Počas revolúcie roku 1848/49 vítal síce jej sociálne výdobytky, nesúhlasil však so 

slovenskou účasťou ani na strane maďarskej revolúcie, ani na strane rakúskej 

kontrarevolúcie. Názorové diferencie medzi ním a Štúrom vyústili do osobného 

antagonizmu a po literárnych neúspechoch videl v štúrovcoch svojich osobných 

protivníkov. V otázke spisovného jazyka sa J. Záborský rezolútne postavil proti 

štúrovskej slovenčine a zasadzoval sa za archaickú bibličtinu. Až ku koncu života mení 

svoj názor  a stáva sa zástancom spisovnej slovenčiny.. 

Zaujímavý bol tiež jeho literárny vývoj. J. Záborský začal ako stúpenec 

klasicistickej literatúry a končil ako priekopník realizmu. Jeho básnickú tvorbu 

významne dopĺňa publicistické a vedecko-historické dielo. 
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Záborského literárne dielo je bohaté čo do zastúpenia všetkých literárnych 

druhov. Do literatúry vstúpil roku 1836 v časopise Zora ódou Na Slováků (pod 

pseudonymom Magurský). V roku 1840 vyšli jeho veršované, archaicky alegorizujúce 

didaktické Bájky. Roku 1851 predstúpil pred verejnosť svojimi Žehrami. Básne 

v Žehrách – ódy, básnické a hrdinské listy i epigramy – písal formou antických strof, 

jazykom biblického kánonu a myšlienkovo v duchu racionalistického kriticizmu. Žehry 

vyvolali ostrý literárny spor. Mikuláš Dohnány a Ján Kalinčiak odmietli jeho 

klasicistické básnenie a obhajovali zásady štúrovského romantizmu, ktoré bolo 

inšpirované ľudovou slovesnosťou. Táto kritika u nás definitívne zmietla zastaranú 

klasicistickú poéziu. V kritikách videl Záborský osobnú zaujatosť. Cítil sa osobne 

dotknutý, a z tohto dôvodu sa na dlhé roky odmlčal. Do literatúry vstupuje opäť počas 

svojho pôsobenia v Župčanoch (roku 1858). Tu vytvoril básnické, predovšetkým však 

prozaické a dramatické diela. 

Z jeho básnickej tvorby treba spomenúť náboženské eposy Vstúpenie Krista do 

pekiel a Vstúpenie Krista do raja, ktorými chcel ,,zmierniť zjavené pravdy 

s racionalisticko-mechanistickým svetonázorom. (Čepan, 1965) Pozoruhodná je jeho 

veršovaná povesť Smrť Jánošíkova, napísaná v desaťslabičnom nerýmovanom verši 

o Jánošíkovej láske, o jeho odboji, zrade milej a o jeho smrti na popravisku. 

Próza Jonáša Záborského tvorí dôležitú súčasť jeho literárnej tvorby. Písal 

didaktické, historické a satiricko-kritické poviedky. V didaktických poviedkach podtext 

vyúsťuje do mravného ponaučenia. V tom istom duchu sa nesú poviedky Nálezca 

pokladu a Hlovík medzi vzbúreným ľudom, v ktorej opisuje tragickú udalosť, ktorá sa 

odohrala počas východoslovenského roľníckeho povstania v roku 1831. Základnou 

myšlienkou poviedky Dva dni v Chujave je zobrazenie protikladu reálnej skutočnosti 

zaostalej obce a ideálnej obce budúcnosti, vybudovanej a organizovanej racionálne pod 

vedením národnej inteligencie. 

Jeho historické poviedky tvoria iba ,,okrajový zámer». Reprezentujú ich napr. 

Svätoplukova zrada, Blud, Mazepova láska. Historickou prózou sa J. Záborský usiloval  

objasniť niektoré historické udalosti.      
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Najvýznamnejším žánrom Záborského prózy sú jeho satiricko-kritické 

poviedky. Základnou ideou je vždy kontrast javov, aké sú, aké by mali byť a ako ich 

vidí sám autor. On tieto situácie vníma a pranieruje, pričom využíva predovšetkým ostrú 

satiru a paródiu. 

V autobiografickej poviedke Panslavistický farár zachytil svoje trpké 

župčianske skúsenosti. Farár Žarnovič ( = Záborský ) vystupuje ako kritik cirkevnej 

i štátnej moci a dostáva sa pričinením vrchnosti do konfliktu so zaostalým ľudom. 

V ostatných prácach sa predstavuje v inej podobe svojej spisovateľskej 

zložitosti. Raz ako kritik literatúry a zaslepenej romantickej lásky – Chruňo 

a Mandragora alebo ako kritik pomýlenej výchovy meštianskych dievčat – Frndolína, 

alebo ako kritik prepiateho maďarského nacionalizmu, ale i rojčivého panslavizmu – 

Kulifaj, Šofrankovci. 

Osobitné miesto v jeho próze zaujíma satirická ,,fantastická hrdinská báseň 

Faustiáda. Je to najostrejšia paródia na súveký život, zafixovaný niekde v slovenskom 

malomeste vo fiktívnom Kocúrkove. Ostrie satiry je namierené proti súvekej 

spoločnosti, proti jej administratíve, kultúre, proti politickému, verejnému a cirkevnému 

životu. Charakteristickým znakom je jej satirická ostrosť. Záborský výsmechom 

karikuje a paroduje nezmyselné  javy a výstrelky spoločnosti. Do svojich prác vložil 

veľa zo svojich životných skúseností (najmä tých trpkých).        

Záborského dramatické dielo je umelecky najhodnotnejšie. Látku pre svoje hry 

čerpal J. Záborský jednak z dejín, jednak zo svojej súčasnosti. Osobitné miesto 

zaujímajú jeho  historické hry, ktorými sa stal priekopníkom slovenskej historickej 

drámy. Záborského drámy sledujú národné výchovné ciele, nimi chcel, ako sám hovorí 

„položiť národu pred oči jeho minulosť tu za príklad, tam ku výstrahe.» Záborského 

historické hry vznikali paralelne s jeho historickými štúdiami. Svoj záujem 

o spracovanie historických látok sústredil na dejiny: 

1. Veľkomoravské (Posledné dni Veľkej Moravy, Odboj zadunajských 

Slovákov, Arpádovci) – v nich zobrazil vzostup Veľkomoravskej ríše a jej zánik ako 

dôsledok vnútorných rozporov, nesvornosti a zrady. S rozkladom slovanskej štátnosti 

ostro kontrastuje cieľavedomosť, jednota, integračné úsilie maďarských vodcov, 
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bojovných zväzov, Nejde mu však len o mocenský boj o štát, ale o orientáciu medzi 

východným a západným kresťanstvom. 

2.  Uhorsko-slovenské (Bitka u Rozhanoviec, Felicián Sáh, Karol Dráčsky, 

Alžbeta Ludiekovna) s tematikou bojov o kráľovskú moc medzi kráľom Karolom 

Robertom a oligarchami, konktrétne Matúšom Čákom Trenčianskym. Výsledok Bitky 

pri Rozhanovciach je dielom zrady, hlavne Feliciána Sáha, a znamená aj koniec 

Čákovej moci. V nadväznosti zobrazuje Záborský krutý osud zradcu Sáha a potrestanie 

Anjouovcov za neľudské utrpenie Sáhovskej rodiny. 

3. Uhorské (Chorvátska Helena, Huňadovci, Dóža, Utišenič, Bátoryčka) – 

zobrazujúce osudy uhorských historických postáv. Odsúdenie Ladislava Huňadyho 

v spore o uhorský trón, krvavý súd nad Jurajom Dóžom, vodcom sedliackeho povstania 

v 16. storočí, výčiny a potrestanie krvilačnej čachtickej  panej Alžbety Bátoryčky. 

4. Srbské (Ztroskotanie Srbska, Ďorď Černý) – v nich stvárňuje zánik 

a obnovenie Srbska. 

5. Ruské (cyklus Lžedimitriád, t.j. deväť samostatných drám) – zobrazujúce 

pohnuté udalosti okolo falošného Dimitrija. 

6. Slovenské (Jánošíkova večera, Holub). Predmetom Jánošíkovej večere je 

podľa ľudovej tradície dobrodružný čin Jánošíka. V Holubovi zobrazil hrdinu 

slovenského národného povstania roku 1848/49 Karola Holuba a jeho martýrsku smrť. 

Záborského  spoločenské hry – podobne ako jeho próza – sú kritikou 

a zrkadlom súvekej spoločnosti. Nimi autor odkrýva jej nedostatky, renegátske 

vlastenectvo a protiľudové zmýšľanie vyšších kruhov, najmä zemianstva. Taktiež je 

potrebné zdôrazniť, že jeho spoločenské hry sú tesne späté so šarišským prostredím. 

Najvýznamnejšou spoločenskou hrou Záborského je Najdúch. Dejová osnova sleduje 

tragikomický príbeh nemanželského dieťaťa (Najdúcha). V hre ide o konflikt medzi 

pánmi a ľudom. Zápletky okolo Najdúcha odhaľujú morálku celej zemianskej 

spoločnosti. Realistický charakter hry reflektuje jazyk; konajúce osoby hovoria svojím 

typickým jazykom, nárečím, žargónom alebo jazykom vyššej štylistickej vrstvy – podľa 

spoločenskej príslušnosti. Hra je lokalizovaná do Župčian ( = Chujava) a Prešova ( = 

Krivošany). 
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Napriek všetkým nedostatkom literárna kritika hru Najdúch vníma ako najlepšiu 

hru so spoločenskou tematikou. 

Ostatné hry: Bohatý okrádač, Korheľ a ožran, Pytač, Pansláv sú iba dramatické 

rozprávania. Ľudovýchovné ciele (boj proti alkoholizmu) sleduje podomová hra pre 

dedinskú mládež Betlehem. 

Záborského dramatické hry vykazujú v kompozícii, v dikcii, v rozvíjaní 

konfliktov a v psychologickej motivácii isté nedostatky, pre ktoré sa nedajú scénicky 

realizovať. Ak sa niektoré realizovali, tak len po dôkladnej úprave (Najdúcha upravil J. 

Borodáč, Bátoryčku a Bitku u Rozhanoviec J. Horák). Pri posudzovaní jeho 

dramatického diela treba mať na zreteli vtedajšie pomery, zvlášť divadelné a najmä jeho 

odlúčenosť v Župčanoch. 

Jonáš Záborský - prozaik kritickou analýzou súvekej spoločnosti odkazuje do 

literárneho realizmu a Jonáš Záborský - dramatik je závažnosťou spracovaných tém 

jedným z hlavných predstaviteľov novšej dramatickej tvorby. Preto sa právom  počíta 

k významným zjavom slovenských literárnych dejín. Záborský síce bytostne nezrástol 

so šarišským prostredím, ale jeho dielo je so Šarišom organicky späté. Pre túto spätnosť 

ako i pre literárnu hodnotu diela oprávnene zaujíma prvé miesto medzi tvorcami 

literárneho Šariša. (Čepan, 1965  s. 109, 156, 196; Lazar, 1956) 

     Popri Jonášovi Záborskom druhou  významnou postavou literárneho Šariša je Bohuš 

Nosák-Nezabudov – básnik, cestopisec, novinár a prekladateľ. 

Bohuš Nosák sa narodil roku 1818 v Tisovci. Ako levočský študent patril 

k najagilnejším členom Študentskej spoločnosti. Na štúdiách v Bratislave sa stretol 

s Ľudovítom Štúrom a stal sa jeho horlivým stúpencom. Po vyštudovaní bol kaplánom u M. 

M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši a roku 1842 sprevádzal po Liptove ruského učenca I. I. 

Sreznevského. Neskôr sa pre vážne ochorenie vzdal kňazského povolania a po vyzdravení sa 

stal pomocníkom v redakcii Štúrových Slovenských národných novín. Počas revolúcie 

zastával funkciu tajomníka Slovenskej národnej rady a po jej skončení vstúpil do štátnej 

služby. Po rakúsko-maďarskom vyrovnaní roku 1867 bol z tejto služby prepustený pre účasť 

na kontrarevolúcii, a to bez nároku na penziu. Vtedy sa Nosák uchýlil k svojmu bratovi 
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Bohumilovi, evanjelickému farárovi v Sabinove. Tu bol nútený zarábať si písaním. Roku 

1877 v Sabinove zomrel. 

Bohuš Nosák uverejnil svoje prvotiny v almanachu levočskej mládeže Jitřenka 

(1840). Počas revolúcie až do rakúsko-maďarského vyrovnania sa odmlčal. Z jeho literárnej 

tvorby, poznačenej najmä národnou ideou treba vyzdvihnúť niektoré baladické básne 

uverejnené v Jitřenke (Poludnica. Lenkina skála, Odbujec), ktorými sa „ako jeden z prvých 

štúrovcov prikláňal k veršovanému spracovávaniu ľudových povestí.» (V. Kochol) Básnickou 

reflexiou výletu na Kriváň s I. I. Sreznevským sú Nezábudky krivánske. (Nitra 1844)  

Roku 1843 v intenciách štúrovského učenia cestoval po východnom Slovensku 

a Zakarpatskej Ukrajine. Pri tejto príležitosti sa dostal do bližšieho kontaktu so Šarišom. Svoje 

cestopisné dojmy nezachytil iba v cestopisoch Listy z neznámej zeme po L a Spomienky potiské 

(Slovenskje Národňje novini 1845, 1846), ale našiel pre ne i básnický výraz v básňach: Šariš 

môj, Torysa, Hory moje, hory (Nitra 1844). Všetky tri básne sú ladené nostalgicky napriek 

tomu, že básnik je očarený krásou Šariša, vníma ho však skôr ako mohylu slávy: 

Šariš môj, Šariš môj 

krajina milosti. 

ty mohyla slávy, 

divej spanilosti. 

Aj keď ho všade vítajú spevy krásnych Šarišaniek a počuje tie piesne ľúbosti, 

predsa je mu clivo: 

lež v nich darmo hľadám 

lásku k národnosti. 

     Smutné tóny sa ozývajú aj z básne Torysa: 

Tečiem ja po hroboch 

slávnej minulosti, 

do ktorých otcovia 

zložili si kosti. 

   Viac však žiali pre neutešenú prítomnosť: 

A nad tými hrobami 

potomstvo hliveje, 
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čo sa dávnej sláve 

svojich otcov smeje. 

B. Nosák hľadí na šarišský ľud očami romantika. Neutešená prítomnosť v ňom 

vyvoláva bolestné pocity nad národnou neuvedomelosťou a pasivitou Šariša, na pôdu 

ktorého vstúpil počas svojej cesty v roku 1843 (Šitoké). Chvíľu sa zdržal v kruhu 

priateľov v Sabinove a Chmeľove, odtiaľ sa pobral ďalej do Zemplína a potom do 

Zakarpatskej Ukrajiny a Maďarska. Pri stretnutí so šarišským ľudom nešetril chválou, 

no zároveň vyslovil svoju nespokojnosť nad jeho poníženým správaním sa. B Nosák 

prejavil nevšedný záujem a zmysel pre krásu ľudového odevu a krásu kraja. Zrúcaniny 

hradov nepovažuje za pomníky junáctva národa, ale za znaky  barbarských časov, „v 

ktorých nad ľudom mojím práskal bič surového vazala alebo ukrutného výbojníka.» 

Proti sabinovskej milote Prešov naňho pôsobil cudzo, a preto volal: „len preč, preč 

z toho mesta smútku a prázdnoty.» 

Výsledkom jeho cestovania je aj historická povesť Laborec, ktorej dej je 

situovaný do začiatku 10. storočia. Príbeh je o zrážke Maďarov s kniežaťom Laborcom, 

kapitánom Užhorodského hradu. 

Roku 1867 sa Nezabudov dostal opäť, no nedobrovoľne do Sabinova, a tu sa po 

dvadsaťročnej odmlke znovu vracia do literatúry. Citová a myšlienková škála básnickej 

tvorby sa koncentrovala okolo vlasteneckej tematiky. Jeho poézia sa pohybuje v štyroch 

tematických oblastiach: 1. básne v prostonárodnom tóne (Ozonky, Ohlasy, Piesne), 2. 

básne národného obsahu (Orol, Poklad. Mohyla dvoch bratov, K bratom, Klebetníkom, 

Pravda víťazí, Severná hviezda), 3. baladické básne (Ozvena Tatier, Stará panna, 

Krásny brod), 4. príležitostné básne (Nad hrobom Palárikovým, Na mohyle Štefana 

Moyzesa). Osobitný význam má jeho veršovaná povesť Kamzík, v ktorej rozpráva 

príhodu z čias kráľa Matiáša, o poľovačke na horehronských holiach. Dej popretkával 

spomienkami na celý rad známych mužov, mešťanov, zemanov, slovenských dejateľov. 

Hrdinom básne je človek z ľudu, Matiáš Hronec-Kamzík, podobný Sládkovičovmu 

Detvanovi. 

Významná je tiež Nezabudova prekladateľská činnosť. Patril k najplodnejším 

prekladateľom svojej doby. Prekladal z literatúry rímskej, anglickej (Byrona), nemeckej 
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(Bürgera), poľskej, srbochorvátskej, slovinskej, no najmä z ruskej (Krylova, Gogoľa, 

Koľcova, Lermontova, Turgeneva). Jeho cieľom bolo preložiť predovšetkým obsah 

pôvodného diela, už menej sa sústredil na jazykovo-štylistickú oblasť umeleckého diela. 

Jednako sa zaslúžil o to, že svojimi prekladmi otvoril okno do širšieho literárneho sveta, 

a tým pomáhal rozširovať domáci literárny obzor. Bohuš Nosák-Nezabudov sa svojím 

dielom a účasťou na kultúrnych a politických podujatiach stal pregnantnou osobnosťou 

literárneho Šariša v štúrovskom i matičnom období. (Lazar, 1959; 1971) Zberatelia 

ľudových  piesní. 

V literatúre obrodeneckého obdobia (pozri NO 22, s. 119) sme venovali 

patričnú pozornosť otázke záujmu ľudí o ľudovú slovesnosť. J. Kollár zapojil do 

zberateľskej činnosti, výsledkom ktorej sú Národné spievanky, aj troch šarišských 

zberateľov: Adama Hlovíka, N. Potemkina a Štefana Šoltésa. Tento záujem o ľudovú 

pieseň neochabol. V tejto súvislosti si zasluhujú pozornosť i dvaja mimošarišskí 

zberatelia. Andrej Halaša, niekdajší prešovský študent, prejavil blízky vzťah k Šarišu aj 

tým, že zozbieral mnoho šarišských piesní a publikoval ich v Písních slovenských 

(Praha 1879) a v Slovenských spevoch (1880). Poľský spisovateľ Eugen Janota zaradil 

do svojej knihy Bardyjow (Historiczno-topograficzny opis miasta i okolicy. Kraków 

1862), do 8. kapitoly (Kilka szczegółow etnograficznych) ukážkový výber šarišských, 

slovenských a ukrajinských piesní. 

Rad zberateľských šarišských ľudových piesní uzatvárajú koncom 19. storočia 

dvaja zberatelia, Karol Szerday a Oldrich Hemerka. 

 Karol Szerday bol nielen horlivým zberateľom šarišských ľudových piesní 

a hudobným pracovníkom, ale i zapáleným národným činiteľom. Karol Szerday (písal 

sa Szereday) sa narodil roku 1812 v Sabinove. O jeho rodinnom prostredí sa zmieňuje 

Bohuš Nosák- Nezabudov vo svojom cestopise Spomienky potiské  

(III. list). Vyššie vzdelanie získal na prešovskom kolégiu. Bol členom 

Pamětníku společnosti homiletické. V roku 1833 ho povolali za učiteľa do Pozdišoviec, 

v rokoch 1839-54 pôsobil na evanjelickej škole v Liptovskom Mikuláši a od roku 1854 

do roku 1879 opäť v Pozdišovciach. Tu umrel roku 1894. 
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Karol Szerday sa aktívne zúčastňoval na národnom živote. Roku 1844 na 

schôdzi u M. Hodžu sa spoločne uzniesli založiť spolok Tatrín. Na ustanovujúcej 

schôdzi sa prihlásil za „stálca» (zakladajúceho člena) a zúčastnil sa aj na druhej 

„sednici» (valnom zhromaždení). V revolučnom roku sa pre rozširovanie mikulášskych 

Žjadostí dostal pred štatariálny súd. 

Keď sa roku 1854 po druhýkrát dostal do Pozdišoviec, začal sa venovať 

zbieraniu šarišských a zemplínskych piesní. V prvom diely Slovenských spevov (vyd. 

J. Kadavý, Martin 1880) zverejnil zemplínske spevy (25) a zemplínske ľudové hry (6), 

v druhom diely (vyd. K. Ruppeld, Martin 1890) najmä šarišské spevy (11 a 2 

zemplínske). Cenné je najmä to, že piesne zachytil autenticky (jazyk i melódiu), teda 

v pôvodnom, ľudovom znení. 

Nemalé zásluhy o publicitu šarišských ľudových piesní si získal Oldřich 

Hemerka. Narodil sa roku 1862 vo Vrdoch, v Čechách. Roku 1883 sa stal 

regenschorim v Bardejove, odkiaľ roku 1899 prešiel za organistu do košického dómu. 

Tu bol neskôr ustanovený za regenschoriho. O. Hemerka bol tiež skladateľsky činný. 

Zomrel v Košiciach roku 1946. (Potemrová, 1962) 

O. Hemerka čoskoro po svojom príchode do Bardejova obrátil svoju pozornosť 

na šarišskú ľudovú pieseň, predovšetkým z hľadiska hudobného. Začal zbierať ľudové 

piesne z okolia Bardejova. Aj vďaka Jurajovi Kellovi vznikajú jeho Slovenské spevy. 

V II. diely Slovenských spevov nachádzame 22 piesní zozbieraných O. Hemerkom. 

V zberateľskej činnosti pokračoval, tak ako to naznačuje jeho rukopisná zbierka 

Slovenské spevy ze Šárišské stolice (1892) obsahujúca 81 nápevov s textom 

(pochopiteľne, text nezachytil v presnom znení). Okrem všetkých piesní, ktoré majú 

označenie pôvodu – „Šariš» sa v zbierke nachádza tiež 5 ukrajinských piesní. Svoje 

teoretické názory predstavil O. Hemerka v spise Něco o slovenských písních v Uhrách. 

Hemerkova zberateľská činnosť nie je veľká. Avšak, keď berieme do úvahy 

fakt, že od Kollárových Národných spievaniek až po Slovenské spevy bol vklad 

východného Slovenska „do celonárodnej klenotnice minimálny, Hemerkom zozbierané 

šarišské piesne znamenajú v tomto ohľade prelom.» (Potemrová, 1962, s. 268) 
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Po študentských poetoch (Záborskom a Nezabudovi) nastala v literárnom 

živote Šariša dlhá pauza. Jej príčinou boli zmenené spoločenské a politické pomery. 

Po dvoch desaťročiach bol posledným študentským „pevcom» Janko Jesenský a po 

štyroch desaťročiach sa naposledy ozvalo slovenské literárne slovo tvorbou Jozefa 

Gregora Tajovského. 

Národný umelec Janko Jesenský (1874 – 1945)  po maturite na kežmarskom 

gymnáziu študoval v rokoch 1893 – 1896 na Právnickej akadémii v Prešove.1 Už 

predtým, roku 1892, sa dostal do prvého kontaktu s východným Slovenskom, keď 

počas suplikácie prišiel do Košíc, Čopu a Mukačeva. 

Po kežmarských juveníliách v prešovskom období pokračoval v básnickej 

tvorivosti. Vytvoril asi 120 básní, 60 z nich napísal v Prešove (3 sa viažu priamo na 

tunajšiu lokalitu Na Kapušianskom hrade, Na rumoch Šariša, Na brehu Torysy). 

V tomto období sa pokúsil aj o divadelné hry, jeho dve veselohry, Bozky súboja alebo 

Poručík a Medecína účinkuje sa však kvôli nedostatkom nedostali na scénu. 

Primárnym motivickým znakom Jesenského študentskej poézie je ľúbostný 

motív. V kežmarských juveníliách sú jeho zmyslové emócie vysnené, neprežité, 

avšak prešovské sú už dôkazom rozšírenia básnickej výpovede (tematickej 

a motivickej), najmä prehĺbenia citového prežívania a myšlienkového dozrievania, 

hľadania odpovedí  na spoločenské otázky, najmä národné, hoci v tom čase hrali ešte 

len sekundárnu úlohu. 

Pokiaľ ide o básne viažuce sa na Prešov, sú to predovšetkým reflexie: Na 

Kapušianskom hrade vidí J. Jesenský pod hradom „žitie v každom poli, háji, bore», 

preto chce byť tam, kde ho „život volá». Na rumoch Šariša je báseň, v ktorej si 

uvedomuje, že keby tento hrad stál neporušený, nemohol by tade chodiť, no zároveň 

vidí i jeho ďalší osud – pomalé zrovnávanie so zemou, zánik. Počas jesennej 

prechádzky Na brehu Torysy vnímavo kráča prírodnou scenériou a konfrontuje ju so 

svojím vnútrom, uvedomujúc si: 

                                                 
1 V štátnom archíve (fond Kolégia) sa zachoval jediný doklad, výkaz o školských poplatkoch. V I. ročníku  

    predstavovali 51 zl. a 90 gr. Všetko riadne zaplatil. 
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Sťaby som kráčal v hrobitovne 

na rovoch drahých usnulých 

rád by som tájsť a rád by ešte 

pokojný im venoval vzdych. 

J. Jesenský po študentských rokoch vyrástol z mladistvého citového sveta  a v 

svojich neskorších básňach sa predstavuje ako nový, zrelý, hlboko do seba zahľadený 

básnik, ktorý z pozície realizmu kriticky nazerá na spoločenské dianie. 

Jesenského novely Zo starých časov sú už výtvorom zrelého veku. Sem 

zaradil aj novelu Karol Ketzer, ktorá síce nie je literárnym produktom prešovských 

rokov, no tematicky sa viaže na Prešov a Šariš.  

 Roku 1910 otvorila Slovenská Tatra banka filiálku v Prešove. Začiatkom 

roku 1910 nastúpil vo funkcii riaditeľa banky Jozef Gregor Tajovský (1874-1940). Po 

dvoch rokoch sa zriekol funkcie riaditeľa banky a odišiel do Martina. Tajovského 

prešovský pobyt predstavuje dôležitú etapu v jeho osobnom živote, pretože zanechal 

v jeho literárnej tvorbe výrazné stopy (Bolek, 1956). 

Pre politickú orientáciu Jozefa Gregora je charakteristické, že sa kontaktoval 

s maďarskými pokrokovými intelektuálmi, konkrétne s Dr. Eduardom Hebeltom 

a Dr. Bélom Obálom, profesormi kolégia a oddanými jásziovcami, ku ktorým ho 

viazali priateľské vzťahy. 

Treba podotknúť, že i počas tohto krátkeho času veľmi úspešne pôsobil na 

národno-buditeľskom poli, a to v ľudových kruhoch, najmä v rodinách uvedomelých 

šarišských roľníkov. S niektorými zostal v kontakte po celý život. Jeho dom sa stal 

v Prešove slovenským strediskom. Jozef Gregor si našiel cestu aj k ukrajinskému 

ľudu a pomáhal mu utvrdzovať sa v národnom povedomí. Svoje spomienky na 

prešovské roky vyrozprával v autobiografickej črte Keď som ja bol v Prešove. 

Výsledok autorovej umeleckej tvorivosti prešovského obdobia predstavuje 

celý rad diel, v ktorých spracováva závažné témy, a to:  problémy vysťahovalectva 

(jednoaktovka Hriech; próza Dvanásť duší),  morálne a sociálne otázky 

(alkoholizmus – Východné Slovensko), národné otázky (Ťažký boj) a národno-

kultúrne otázky (Za rukopismy Záborského, Za Národné múzeum), tvoria tematický 
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rámec a ideovú náplň jeho tvorby. Niektoré majú reportážny alebo spomienkový 

charakter (Z Prešova do Ujheľa, Prvý máj; Východné Slovensko, Keď som ja bol 

v Prešove). 

 

Záver 

Roku 1918 sa skončila I. svetová vojna rozpadom rakúsko-uhorskej 

monarchie. 28. októbra 1918 bola vyhlásená Československá republika. Po prevratom 

nastali nové časy, v ktorých slovenský národ prevzal správu svojich vecí do vlastných 

rúk. Táto historická udalosť je medzníkom obdobia starého literárneho Šariša. 

 V nových podmienkach, s novými kultúrnymi cieľmi sa začína rozmach slovenskej 

literatúry aj v Šariši. Zobrazenie novej éry je zároveň predmetom dejín nového 

literárneho Šariša. 
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Постановка проблеми. Вельми актуальною є потреба дослідження 

культурно-мистецького життя невеликих міст крізь призму діяльності 

музичних діячів, які прислужилися до його піднесення в українському 

музикознавстві. 

Саме українська  «провінція» є важливим чинником у загальному 

розвитку українського музичного життя, посильна частка в чому належить 

Самбірщині.  

Цей регіон вирізняється активним культурним життям, у чому значна 

роль належить місцевим культурним діячам, таким як: Юрій Паньків (диригент 

симфонічного оркестру, композитор), Богдан Гивель (диригент чоловічого хору 

«Дзвін»), Ореста Кінаш (диригент молодіжного хору «Грація»), Леся Мигалик 

(диригент дитячого хору «Світанок») та іншим.  

До відомих культурних діячів регіону можна з упевненістю віднести 

Богдана Торбу. З перших років його роботи у Самбірському технікумі 

підготовки культурно-освітніх працівників закладались і кращі традиції 

мистецького життя, що виявилися в роботі з одним із перших художніх 

колективів  навчального закладу. Колектив виконував популярні опрацювання, 

аранжування народних пісень, передусім цікаві аранжування Богдана Торби. 

Аналіз останніх досліджень. На жаль, про культурно-просвітницьку 

діяльність Б. Торби знає здебільшого музична громадськість Самбора та 

регіону, втім його вклад у піднесення хорової справи не був предметом 

спеціального дослідження. Ім’я  митця лише частково згадується у статтях 

Ю. Олач [7], М. Бурбана [2;3], Л. Коваленка [4], Л. Рудавської-Вовк [8], які і 

стали підґрунтям для написання статті.   

Мета  статті полягає у висвітленні культурно-просвітницької практики  

диригента, композитора, педагога Б. Торби.  

Л. Рудавська-Вовк  так відгукувалася про музичного діяча : «Богдан Торба – 

митець незвичайний, винятковий, не такий як усі. І цей пафос виправданий… Дай 

йому Господь талант – великий і щедрий: музикувати, навчати та у правді ходити. 
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Цей Божий дар наш земляк успадкував від родини у рідних Тамановичах, що на 

Мостищині, де 3 січня 1927 року прийшов на світ» [7, 117]. 

Початкову освіту майбутній музикант здобув у рідних Таматовичах  

Мостиського повіту в Польщі. В юнацькому віці переїхав до Перемишля, де 

продовжив навчання у загальноосвітній школі. На той час у цьому місті 

функціонували духовна семінарія та українська класична гімназія, при якій 

було  створено молодіжні організації пластова «Сянова чайка» та «Український 

спорт». У Перемишлі мешкали і працювали Володимир Гуркевич (створив у 

Самборі музей «Бойківщина» та однойменне товариство), поет Петро 

Карманський, Теофіл Кормога (засновник товариства «Віра», посол до 

Галицького сейму), Володимир Загайкевич (посол до Австрійського 

парламенту, юрист) [ 1, 59].  

Тоді ж у Перемишлі перебували поети Уляна Кравченко і Василь 

Пачовський, художниця Олена Кульчицька. Вчительська семінарія, Народний 

дім, музично-драматичний театр потужно впливали на культурно-

просвітницьке  життя міста, влаштовували різноманітні імпрези, дбаючи про 

плекання українського  національного духу. 

У цю благодатну духовну атмосферу потрапив обдарований  Богдан 

Торба. Перемишль захопив його гарним хором, духовим оркестром. На їхній 

творчості  і зростав майбутній музикант. Захоплення співом, поступове 

оволодіння акордеоном і скрипкою давало підстави передбачити музичне 

майбутнє юнака. 

1948 р. Б. Торба вступає до Дрогобицького музичного училища. На 

третьому курсі  був прийнятий на посаду вчителя співу у СШ №1. На хоровому 

огляді-конкурсі учнівський хор під орудою студента Б. Торби отримує друге 

місце. Успіх окрилює молодого диригента, відтоді вчителювання стало для 

нього покликанням.  

Влітку 1953 р. Богдан Торба приїздить до Самбора, і починає свій 

трудовий шлях у місцевому культосвітньому технікумі який, «у жовтні 1952 р. 

було відкрито у Самборі» [5, 144]. Працюючи у технікумі, Богдан Іванович 
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одночасно здобуває вищу освіту у Львівській державній консерваторії на 

диригентсько-хоровому факультеті  (клас С. Прокоп’яка). 

У технікумі викладає хорові дисципліни і засновує хор, який зростає 

чисельно і якісно ( у 1957 р. до складу хору входило 80 співаків ). У репертуарі 

колективу  домінували твори українських композиторів (оригінальні  й  

опрацювання народних пісень). Хор виконував: «Вечорниці» П. Ніщинського, 

«Ой горе тій чайці», «Козака несуть» в обробці М. Леонтовича, «Вівчарик» 

Є.Козака та ін. Попри те, відповідаючи вимогам часу, до репертуарного списку 

входили і патріотичні композиції радянської доби. 

Б. Торба очолював хор 18 років. Очевидно, керував би хором і надалі, 

якби не приваблива пропозиція – створити хор учителів Самбора. До 

новоствореного колективу ввійшли представники загальноосвітніх  шкіл міста. 

Перший концерт колективу був  напрочуд вдалим. «Такого гарного хору – 

Самбір ще не мав», – висловився М. Магурський. Фахівці відзначали 

злагодженість співу, вміле використання ланцюгового  дихання, вмілу градацію  

динамічних відтінків, чітку дикцію,  досконалі інтонування, й  ансамблеву 

злагодженість співу. 

Важливою рисою репертуарної політики колективу було опрацювання 

класичних взірців – українських і зарубіжних: А. Філіпенка «В кожній родині, у 

домі у кожного», О. Александрова «Поема про Україну», П. Ніщинського 

«Вечорниці», твори М. Лисенка, М. Леонтовича та інших. 

У 1956 р. Богдан Торба зосередився на роботі в естрадному оркестрі 

«Симфо-джаз» Самбірського культосвітнього технікуму.  «Це було неабияке 

явище в музичному житті Самбірщини.  Спочатку цей оркестр супроводжував 

інші колективи і масові дійства. Та невдовзі виріс  до самостійної творчої 

одиниці, що проіснувала майже до 2000 р. З нагоди свого 40-річного ювілею 

цей колектив виступив перед самбірчанами з великою святковою програмою» 

[6,182]. Понад двісті оркестрових  і вокальних творів – такий доробок 

колективу під орудою Б. Торби.  Оркестр слухали у Львові, Дрогобичі і Стрию, 

Моршині, Трускавці і Бориславі, на Рівненщині (Дубно), Закарпатті (Хуст). 
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«Диригент і художній керівник колективу Богдан Торба пишається тими, хто 

прийшов з ним до пам’ятного ювілею: Валерією Білик, Лесею Сушко, Лідією 

Куриляк (скрипалями); Іриною Терлак (піаністкою), Зеновієм Ковалем, 

Мирославом Качмаром (саксофоністами); Віктором Холодом, Юрієм 

Стебельським (трубачами); Юрієм Деньком (гітаристом), Любомиром Сосяком 

(тромбоністом) та Орестом Городиським (клавішні інструменти)» [4, 5 – 6]. 

Коли технікум було реорганізовано в училище («у 1961 р. технікум 

перейменували на культурно-освітнє училище, а у 1990 році – училище 

культури» [5, 144]), Б. Торба продовжував активно працювати, найбільше 

зосередився на концертній діяльності.  З появою «Симфо-джазу» Б. Торба не 

полишає  хору. Саме тому не може відмовитися від запропонованого шефства 

над майбутньою добромильською народною хоровою капелою «Світанок», яку 

тривалий час консультував, допомагав добирати  репертуар, і  врешті-решт, 

таки очолив колектив (Б. Торба змінив на посаді керівника Є. Сену). Тож коли 

восени 1967 р. капела удостоїлася почесного звання «Народна», колектив  

визнав, що в цьому досягнені – частка праці маестро зі Самбора. Б. Торба 

відразу включився в роботу, ретельно готувався до репетицій, дбав про 

репертуарну політику, найбільше – виконавський рівень «Світанку». 

Незважаючи на труднощі, відстань між містами (40 км.), Б. Торба 

підносить колектив до нових висот.  Під його орудою до складу хору влилися 

нові учасники  (70 осіб), збагатився репертуар, змінилося творче «обличчя». 

Зокрема до програми були введенні такі твори: О. Александрова  «Поема про 

Україну»; М. Леонтовича  «Пряля», «Щедрик», «За городом качки пливуть», 

«Дударик»; А. Кос-Анатольського «Нова Верховина», «Коломия місто», 

«Зустріч на стерні»; Є. Козака «Цвіти Україно», «Ой не моргайте, дівчата»; 

І. Шамо «Пісня про Київ»;  М. Колесси «Здалека с ми приїхала» (лемківська 

народна пісня); Я. Шатинського «Бойківські коломийки» та ін.. 

У 1974 р. «Світанок» відзначив своє 30-річчя, у 2004  – 60-річчя. На 

обох урочистостях  Б. Торба диригував концертні програми. Хор гастролював у 

Києві (1949), Дрогобичі, Львові, був учасником хорових конкурсів, фестивалів. 
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Досягнення хору відзначені Почесними грамотами (1957 р. на фестивалі в Києві 

хор був нагороджений  Почесною грамотою, а з 1944 до 1970 р. – десятками 

грамот і двома Почесними Грамотами Міністерства культури СРСР, УРСР.) [2, 

158]. У 1956 р. «Світанок»  виступав на урочистостях з нагоди 100-річчя  від 

дня народження Івана Франка, які відбулися у с. Нагуєвичі.    

Б. Торба – надзвичайно обдарована особистість, якій вдалося  вивести 

хорове і симфонічне виконавство Самбірщини на нові обрії. Це активна 

концертна практика, запрошення колективів на різноманітні імпрези, що 

влаштовувалися у регіоні. Це й особлива манера співу, витоки якої – в кордо-

центричності українського світовідчуття.  

Б. Торба проявив себе не тільки у виконавстві, а й у композиторській 

діяльності. Він опрацював українські народні пісні, створив низку власних 

композицій на тексти голови всеукраїнського об’єднання «Письменники 

Бойківщини»  Л. Рудавської-Вовк. У творчому доробку митця близько тридцять 

пісень, які користувалися успіхом у слухачів. 

Серед оригінальних опрацювань Богдана Івановича – «Гуцулка Ксеня» 

та «Червоні маки»  Я. Барнича, що набули широкої популярності та доповнили 

репертуарний  список хорових колективів регіону.  

Композиторський доробок Богдана Торби включає п’ять збірок: «Пісне 

моя…» (2009), «Пісні Підкарпаття» (2010), «Українські народні пісні» (2011), 

«З народної пісенної скарбниці» (2012), «Український звичай – окраса побуту» 

(2014). Всі вони побачили світ у дрогобицькому видавництві «Посвіт». 

Здебільшого – це українські народні пісні у записах та опрацюванні Б. Торби. 

Серед опрацьованих майстром  взірців (усього 82) – «Прийде ще час», 

«Заграй ми, цигане, старий», «А в моїм садочку», «Ой вийду я на ту гору», 

«Заплакала молода дівчина», що ввійшли до збірки «Пісне моя», «Ішов 

відважний гайовий», «Мені ворожка ворожила», «Що то за пташок, що за 

пташина», «Як я садила айстрі білі», «Вже вечір вечоріє», зі збірки «Пісні 

Підкарпаття», та ін. 
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Опрацьовує Б. Торба твори як для мішаних, так і для однорідних хорів: 

«Гиля, гиля білі гуси» , «Чорноморець, мамуню, чорноморець» – для жіночого 

хору, «Маєш доньок три», «Ой втратив я втратив» – для чоловічого хору, «Моя 

Україно», «В’язанка на тему Українських стрілецьких пісень» – для мішаного 

складу. 

Усім цим композиціям притаманний гомофонно-гармонічний виклад із 

елементами імітаційної та підголоскової поліфонії. Фактурні прийоми 

збагачуються вмілим використанням тембрової палітри хорових голосів, 

оправданою гармонічною колористикою, продуманою динамічною шкалою. 

У збірці «Український звичай…», окрім  хорових творів, автор 

розповідає про народні традиції та звичаї бойківського краю, дбаючи про 

виховні засади української молоді.  

Привабливі, багато ілюстровані музично-пізнавальні видання Б. Торби 

стануть у пригоді диригентам хорових колективів, важливим дидактичним 

матеріалом для учасників ансамблів та аматорів вокально-хорового мистецтва. 

У 1994 р. Богдану Торбі було присвоєно почесне звання «Заслужений 

працівник культури України». Митець відзначений подякою від 

Всеукраїнського товариства «Бойківщина ХХІ століття», його ім’я вписано у 

«Золотий фонд Бойківщини» за вагомий внесок у піднесення музичної 

культури міста Самбір та регіону.   

Висновки. Таким чином, культурно-просвітницька діяльність Богдана 

Івановича Торби органічно вписалася в музичне життя Самбора та регіону 

кінця ХХ поч. ХХІ ст. Диригентська, композиторська та педагогічна практика 

майстра тісно переплетені та доповнювали одна одну. Саме такі подвижники на 

українсько-культурному полі вносять посильну лепту в піднесення духу 

культури українців, плекають традиції вокально-хорового мистецтва, підносять 

його на новий, вищий щабель. 
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СПОГАД ПРО ВЧИТЕЛЯ 

 

У статті висвітлюються основні віхи життєтворчості, диригентсько-

хорової та педагогічної діяльності викладача Івано-Франківського музичного 

училища ім. Д. Січинського, заслуженого діяча мистецтв України – Григорія 

Володимировича Керниці. 
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ВОСПОМИНАНИЕ О УЧИТЕЛЕ 

 

В статье раскрываются основные вехи жизнетворчества, дирижерско-

хоровой та педагогической деятельности педагога Ивано-Франковского 

музикального училища имени Дениса Сичинского, заслуженого деятеля 

искусств Украины – Григория Керницы. 
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The article covers the main milestones of  life-creation, conductor-choral and 

pedagogical activity of  the teacher of  Ivano-Frankivsk music college named after 
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Постановка проблеми. Часто поруч із нами працюють люди, до яких 

ми звикаємо, почасти не задумуємося над їхньою значущістю. Проте коли їх 

втрачаємо, розуміємо, що спілкування з ними було джерелом мудрості, знань, 

життєвого, творчого та педагогічного досвіду. Це про Григорія 

Володимировича Керницю – мого вчителя з фаху (диригування). Роки навчання 

в музичному училищі тільки заклали підвалини до розкриття граней цієї 

непересічної особистості, значно більше вдалося почерпнути вже після 

закінчення Львівської академії, коли почала працювати в рідному училищі. 

Тісно комунікуючи з Григорієм Володимировичем, зрозуміла високість його 

таланту – диригентського і педагогічного, врешті – людського, так необхідного 

як у студентському, так і викладацькому середовищах. Особливо, коли йдеться 

про студентів училищ, які формуються у стінах навчального закладу як 

професіонали, творчі особистості, майбутня культурна еліта України. Оскільки 

про Г. В. Керницю – диригента, педагога, музично-громадського діяча – немає 

жодних матеріалів, видається доцільним окреслити головні віхи його 

діяльності. Тому мета статті зводиться до розкриття характерних рис 

диригентської, педагогічної, музично-громадської практики Г. Керниці. 

Виклад основного матеріалу. Керниця Григорій Володимирович 

народився 15 березня 1935 р. в місті Перемишль (Польща). Після закінчення 

десятимісячних диригентських курсів та культосвітнього технікуму, з 1955 р. 

працював у культурній сфері на посадах інспектора районного відділу 

культури, художнього керівника Будинку культури, директора РБК та вчителя 

музики загальноосвітніх шкіл.  

1966 року закінчив Львівську державну консерваторію (клас професора 

Юрія Луціва) і отримав скерування на роботу в Івано-Франківське державне 

музичне училище, 1970  – очолив циклову комісію хорового диригування, 

понад двадцять п’ять років успішно провадив цю відповідальну роботу. 

Почавши свій трудовий стаж (1969), відразу був призначений керівником 

хорового класу диригентсько-хорового відділу. Більше 20 років хор під орудою 

Г. Керниці брав активну участь у мистецькому житті міста та області, 
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виступаючи з концертними програмами світської та духовної музики 

західноєвропейських і українських композиторів (М. Березовського, 

Д. Бортнянського, А. Веделя, М. Вербицького, О. Кошиця, М. Леонтовича, 

М. Лисенка, Д. Січинського,  Ф. Шуберта та ін.). Із хоровим колективом була 

підготовлена та виконана практично вся хорова музика Дениса Січинського, 

включаючи Службу Божу. З ініціативи Г. Керниці (1968) було озвучено Месу 

«Соль-мажор» Ф. Шуберта у супроводі міського філармонійного оркестру. Як 

музикант-просвітитель, Г. Керниця дбав про підвищення професійного рівня 

студентів. Із цією метою колектив під його керуванням підготував лекції-

концерти, присвячені творчості Л. Бетховена, П. Чайковського, С. Людкевича, 

М. Колесси. Студентський училищний хор виступав на Львівському та 

Чернігівському телебаченні. Перше виконання твору Дениса Січинського 

«Минули літа молодії» теж належить студентському хору під орудою 

Г. Керниці. 

Протягом багатьох років роботи Г. Керниця створив низку аматорських 

хорових колективів, із 1990 р. керував заслуженим народним аматорським 

хором міського Будинку вчителя – дипломантом багатьох обласних, 

всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів у Івано-Франківську, 

Луцьку, Перемишлі (Польща), Кошицях (Словаччина). У 1994 та 1995 рр. 

камерний колектив гастролював у Севастополі, Сімферополі, Ялті та ін. містах. 

Кілька років диригент плідно працював із народною аматорською (пізніше – 

муніципальною) капелою бандуристів, учасниками якої були студенти 

музичних училищ Івано-Франківська, Львова, Києва та творча інтелігенція 

міста. Понад вісім років вів музично-просвітницьку діяльність з хором 

медичних працівників міста, з яким разом з концертмейстером М. Стахмич 

організував низку тематичних концертів, творчих вечорів із читанням поезії та 

виконанням сольних номерів (часто Г. Керниця виступав як соліст, оскільки 

володів прекрасним голосом – О. М.). Нагороджений грамотами управління 

культури обласної державної адміністрації, Міністерства культури України, 

Міністерства оборони України, Держкомнацміграції. 
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Григорій Володимирович Керниця був ерудованим, високо-

кваліфікованим викладачем із особистим почерком у роботі. Він читав 

спеціальні дисципліни, такі як «Диригування», «Аранжування», «Читання 

хорових партитур», «Практика роботи з хором», «Хорознавство та методика 

роботи з хором», «Хорова література», «Вступ до спеціальності», «Хоровий 

клас». Власні напрацювання у викладанні тих чи тих предметів висвітлював у 

методичних розробках і рефератах («Технічні засоби відтворення музики як 

один з методів вивчення хорової партитури студентом», «Розвиток 

емоціональних і художніх почуттів як складова частина музичного навчання і 

виховання студента-хормейстера», «Методичні поради для керівників дитячих 

хорів»), проводячи відкриті заняття на теми «Постановка диригентського 

апарату», «Різновиди синкоп та їх виконання», ділячись багаторічним досвідом 

роботи з колегами. Г. Керниця також уклав програму з навчальної дисципліни 

«Читання хорових партитур». 

За час педагогічної практики в музичному училищі педагог підготував 

більше 50-ти спеціалістів, які продовжили навчання у вищих навчальних 

закладах Івано-Франківська, Львова, Києва та ін. міст, працюють сьогодні 

директорами та завучами музичних шкіл, художніми керівниками хорових 

колективів різних міст України, артистами професійних хорів, ансамблів пісні і 

танцю (заслужений працівник культури Мирон Андрусів, Антон Василюк, 

Василь Кравчук, Дарія Козло, Олександр Дидич, Людмила Григорієвська, 

Марта Смоляк, Ігор Даньковський, Олена Лосєва, Уляна Горбова та ін.). 

Григорій Керниця був ініціатором та організатором Республіканського 

конкурсу хорових колективів імені Дениса Січинського (1990), який згодом 

переріс у Всеукраїнський. У 1995 р. з нагоди 130-ої річниці від дня народження 

Дениса Січинського дирекція та хоровий відділ училища (зав. відділом – 

Г. Керниця) за фінансової підтримки управління культури (начальник 

А. Грицан) започаткували Перший Всеукраїнський конкурс хорових колективів 

музичних училищ. Адміністрація конкурсу збиралася щотижня для 

обговорення поточних питань щодо організації. Прибули хори з Мелітополя, 
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Запоріжжя, Тернополя, Львова, Калуша та Івано-Франківська. На відкритті 

конкурсу був присутній видатний український композитор, диригент і педагог 

Микола Філаретович Колесса. Хор Івано-Франківського музичного училища 

під орудою Михайла Цапара розділив першу премію з хором Тернопільського 

музичного училища. 

Паралельно з конкурсом створювався документальний фільм «Денис 

Січинський: «Пісне моя». У реалізації задуму вагома роль належала директору 

музичного училища Олександрові Мельнику, Григорію Керниці та 

музикознавцю Лідії Грабар. 

За багаторічну педагогічну працю та вагомий внесок у розвиток 

хорового мистецтва України Г. Керниця був нагороджений медалями «За 

відмінну роботу» (1990), «За особистий вагомий внесок у зміцненні 

міжетнічних відносин в Україні та за її межами, за активну участь у розбудові 

демократичного суспільства, за збереження звичаїв і традицій свого народу» 

(2004), «За подвижництво в культурі Прикарпаття» (2005), «За заслуги перед 

Прикарпаттям» (2010), численними грамотами відділу культури та мистецтв 

Івано-Франківської області та міського управління культури. 2009 року 

Григорію Володимировичу Керниці було присвоєно почесне звання 

«Заслужений діяч мистецтв України». 

Григорій Володимирович багато часу приділяв громадській та 

культурно-просвітницькій діяльності. Протягом багатьох років був членом 

Художньої ради обласної філармонії, Головою обласного методичного 

об’єднання керівників дитячих хорових колективів музичних шкіл. 

З грудня 1989 р. очолював Івано-Франківське обласне суспільно-

культурне товариство «Надсяння», метою якого було збереження та 

пропагування культури цієї етнічної української території, зв’язки з 

українською діаспорою в Польщі. Упродовж усього часу виступав з науково-

популярними статтями про історію та культуру Надсяння, Перемишля, їхню 

роль у культурному та мистецькому житті Галичини у ХІХ – першій половині 

ХХ століття. 
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Помер 29 червня 2013 р. 

Про Г. Керницю – педагога та наставника, неординарну особистість з 

багатьма обдаруваннями, – хочеться поділитися з досвіду власного 

спілкування. 

Г. Керниця – педагог-диригент. Був мудрим наставником, під його 

керівництвом «чудернацька» диригентська професія ставала одразу 

зрозумілою. Цікаві заняття доповнював глибинними знаннями з історії, 

географії, літератури, філософії, образотворчого мистецтва, архітектури і 

просто мудрими життєвими порадами. Був ерудованим у всіх царинах. 

Перечитав багато літературних творів, радо ділився своїми знаннями зі 

студентами. Великого виховного значення надавав творчості Тараса Шевченка, 

Івана Франка, Лесі Українки, Ліни Костенко. Завжди апелював до поетичного 

слова як рівноправного елемента музичного твору. Розглядав хоровий твір у 

взаємодії музики та слова, причому детально підходив до їхнього аналізу. 

У словесному арсеналі Г. Керниці була низка «крилатих» фраз». 

Улюбленою цитатою Вчителя були слова з книги Ірвінг Стоун «Джек Лондон. 

Моряк в седле»: «... Человек, который мечтает овладеть мастерством и считает 

тем не менее, что кто-то другой обязан отшлифовать его талант, – это человек 

посредственность – вот его удел. Если ты собираешься выполнить задачу с 

честью, ты должен совершенствоваться сам. Смелей за дело! Ломись в дверь! 

Держи нос по ветру, не сдавайся! Не хнычь. ...». Ці слова Григорій 

Володимирович часто нагадував учням, коли щось не виходило, тим самим 

підштовхуючи їх до праці над собою, навчав перемагати труднощі. 

Творчою канвою науки педагога були наочні приклади з підручників 

С. Казачкова «Дирижерский аппарат и его постановка», М. Колесси «Основи 

техніки диригування», К. Ольхова «Теоретические основы дирижерской 

техники», І. Мусіна «Язык дирижерского жеста», Л. Андрєєвої «Методика 

преподавания хорового дирижирования». 

Г. Керниця був дуже вимогливим і принциповим педагогом. Уроки 

завжди починалися вчасно і мали конкретне завдання. Великої уваги 
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надавалося «каліграфії» схеми, точному показу вступу і зняття, підкріплених 

кивком голови і вдихом [3, 21], чіткій диференціації рук («кожна рука має свій 

город» – вислів Г. Керниці) [6, 7], позиціям, планам, амплітуді жесту [2, 77]. 

Говорячи про важливість міміки, Г. Керниця посилався на підручник 

С. Казачкова «Дирижерский аппарат и его постановка» [2, 26 ]. Для 

відпрацювання певних технічних прийомів рекомендував вправи з книги 

І. Мусіна «Техника дирижирования» [4, 33]. 

Рука мала бути пластичною по всій довжині, водночас вільно згинатися 

у кисті, ліктьовій частині та плечі. Найважливішого значення набувала кисть, 

особливо при виконанні штриха legato [1, 31] і чіткого, гострого staccato [1, 44]. 

Строгість у викладанні поєднувалася з великим натхненням і творчим поривом, 

за що студенти найбільше любили свого педагога. На академічних концертах і 

державних іспитах учні Г. Керниці вирізнялися добрим вишколом. 

Керниця – організатор і адміністратор. Будучи довголітнім головою 

циклової комісії хорового диригування, Г. Керниця мав першорядні здібності 

адміністратора. Під його керівництвом все відбувалося вчасно і на високому 

рівні. Григорій Володимирович дуже прискіпливо ставився до своїх обов’язків, 

вважав, що завжди слід починати з себе – бути чесним, справедливим, 

порядним, працьовитим. У цьому студенти могли взоруватися на вчителя. 

Активно популяризував творчість галицьких композиторів 

(В. Барвінського, М. Вербицького, С. Воробкевича, І. Лаврівського, 

С. Людкевича, В. Матюка, О. Нижанківського, Д. Січинського), так само і 

локальних композиторів-аматорів (О. Гавриша, А. Крушельницького, 

Б. Юрківа,), підтримував і надавав методичні поради та рекомендації молодим 

хормейстерам аматорських колективів, оскільки вбачав у цьому велике виховне 

значення і можливість активної пропаганди хорового мистецтва. 

Майстер на всі руки. Г. Керниця любив малювати, різьбити по дереву, 

збирати рідкісні марки і листівки. Був людиною багатогранною та яскравою, і 

за яку б справу не брався – всюди  відчувалася рука майстра. Хоровий кабінет 

училища оформлений «золотими руками» Григорія Володимировича – 
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портретами відомих диригентів (А. Авдієвського, М. Колесси, О. Кошиця, 

М. Леонтовича, П. Муравського, К. Стеценка, С. Турчака, В. Гаршті, 

Є. Мравінського, Є. Свєтланова), стендами з базовими навчальними книгами: 

підручниками з диригування, хорознавства та методики роботи з хором, 

хорової літератури, аранжування, читання хорових партитур. 

На 100-річчя Станіслава Пилиповича Людкевича майстер вирізьбив 

дерев’яні обкладинки до вітальної адреси і ввійшов до складу делегації 

м. Івано-Франківська у день його уродин. Цінний подарунок до сьогодні є 

окрасою музею. 

Найбільшою заслугою Г. Керниці-філателіста була ініціатива 

друкування конвертів із портретом і фотографією пам’ятника Денису 

Січинському. 

Г. Керниця був душею будь-якого товариства. Цікавішого 

співрозмовника годі було знайти. Завжди вмів промовляти влучно та дотепно; 

знаходив відповідні слова підтримки і похвали, проте сам ніколи не шукав 

визнання. Скромність, чесність, вихованість та делікатність були основними 

чеснотами, які він виховував у своїх студентах. 

Займався Григорій Володимирович і творчою діяльністю – 

аранжуванням українських і польських народних пісень для різних складів хору 

(«В’язанка українських народних пісень», «Ой гаю мій, гаю», «Ой попливи, 

вутко», «Ой з-за гори, з-за гори», колядка «Господь Бог Предвічний», духовні 

пісні «Просимо Тя, Діво», «О вспомагай нас, Діво Маріє»), оригінальні твори на 

тексти різних авторів: Р. Юзви («Розквітай, моя земле, калиною»), С. Пушика 

(«Весна»), переклади для хору (пісня Б. Юрківа «Берізонька») та ін. 

Висновки. Г. Керниця помітно спричинився до піднесення музично-

хорового життя Івано-Франківщини не тільки у сфері підготовки професійних 

музичних кадрів, а й у роботі з аматорськими хоровими колективами, які 

активно популяризували українську хорову літературу (оригінальну й 

опрацювання народних пісень). Був Учителем із великої літери – знаючим, 

активним, педагогом-вихователем, який власним прикладом «заражав» своїх 
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учнів, учив їх людяності, толерантності, доброзичливості і водночас – дуже 

скромною людиною, хоча й з багатьма талантами. 
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  Музичне мистецтво, як складова частина культури, здатна відображати 

всі суспільно-політичні й духовні процеси, що притаманні суспільству на тому 

чи іншому етапі існування. Життя Вінниччини, як і всієї України, на початку 

ХХ ст. було складним і суперечливим. 20-ті рр. XX ст. за силою і глибиною 

духовних потрясінь і руйнувань помітно виділяються на історичному фоні 

своїм драматизмом. Але попри нестабільність політичного й економічного 

стану країни, культурне життя Поділля відзначено активністю та насиченістю. 

З місцевих газет («Шлях», «Винницкая жизнь») відомо, що в цей час у Вінниці 

працювали театри, бурхливо відбувалось гастрольне життя. В 1919 р. у місті 

Вінниці діяла Художня капела під керівництвом диригента й композитора 

Григорія Давидовського, одного з фундаторів хорового мистецтва Вінниччини.  

 Питанням культурно-мистецького життя Поділля початку XX ст. 

присвячені дослідження О. Бражен, Н. Кузьмінець, Т. Публіки, О. Черкашиної; 

життєвий і творчий шлях Г. Давидовського досліджували Л. Зінченко, 

М. Михайлов, М. Ржевська та ін.  

  Метою статті є висвітлення творчої діяльності Г. Давидовського на 

Вінниччині на початку XX ст. 

 Хорова культура України як визначне явище в історії не лише 

національної, а й світової музичної культури, формувалася протягом століть на 

кращих зразках народнопісенної спадщини й церковної музики, стилістично 

оформлювалася у творчості відомих композиторів й диригентів. До таких 

визначних особистостей, культурних діячів початку XX ст. належить і Григорій 

Митрофанович Давидовський (1866 – 1952) – диригент, композитор, педагог і 

фольклорист. Консерваторська освіта й обізнаність з кращими зразками 

класичного хорового співу не завадили йому все своє життя присвятити 

збиранню, обробці та популяризації української народної пісні, створенню на її 

основі творів, які нині сприймаються як унікальне фольклорне надбання – це 
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низка музичних сюїт, опер, поем, з яких найвідомішими є «Бандура», «Кобза», 

«Кубань», «Україна». 

 Г. Давидовський народився 18 січня 1866 р. в селі Мельня на 

Чернігівщині (нині Конотопський район Сумської області) у родині священика.  

Крім нього, в сім’ї виховувалося п’ятеро братів та три сестри. Перший 

музичний досвід Григорій Давидовський здобув саме у колі сім’ї, в якій 

любили співати, й цю любов передали своїм дітям. Саме вдома, за допомогою 

батька та старшого брата, скрипаля-самоука Івана, він опанував нотну грамоту.  

 У 1891 р. Г. Давидовський поступає в Петербурзьку консерваторію, що 

була на той час одним з кращих музичних навчальних закладів світу, де 

працювали відомі професори з різних країн. На здобуття музичної освіти 

Давидовський витратив майже 14 років, займаючись на двох факультетах –  

капельмейстерському (1891 – 1897) та вокальному (1897 – 1904) у відомих 

російських композиторів А. Лядова та М. Римського-Корсакова. 

 У роки навчання Г. Давидовський очолював у Петербурзі кілька пісенних 

колективів: 1892 – 1896 рр. – великий робітничий хор Олександрівського 

чавунно-ливарного заводу; 1896 – 1900 рр. – хор консерваторії. Але 

найбільшим успіхом користувалась українська капела у складі 130 осіб –  

студентів 20 вищих шкіл столиці імперії (1899 – 1902). Концерти хору завжди 

проходили в переповнених аудиторіях, викликаючи бурхливі овації залів та 

отримуючи захоплені відгуки преси. 

 У травні 1902 р., згідно з рішенням Санкт-Петербурзької міської Думи, 

українська капела була запрошена до участі у концертній програмі на честь 

прибуття французької ескадри та урядової делегації на чолі з президентом 

Франції Луб’є. Справивши на гостей блискуче враження, Давидовський був 

запрошений до Парижа для створення хору при російському посольстві. 

Виступи цього хору мали гучний успіх. Паризька газета «Фігаро» за 23 березня 

1903 р. писала: «В приміщенні муніципального казино відбувся концерт 

російського хору під управлінням Г. Давидовського, лауреата Петербурзької 

консерваторії. Хор дуже сподобався слухачам. Особливе враження справили 
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українські та російські пісні. Цей концерт треба назвати артистичним» [6]. Але 

невдовзі попри успішну діяльність, сумуючи за Батьківщиною, він 

повертається.   

 З 1904 р. почалася активна викладацька діяльність Давидовського, яка 

тісно переплелась з хормейстерською та композиторською. В різних містах 

Російської імперії він читав лекції в музичних навчальних закладах, готував на 

курсах нові диригентські кадри, створював численні хорові колективи, з якими 

подорожував країною, даючи до 200 концертів на рік. Загалом за своє життя 

маестро створив 35 хорових колективів, і один із них – у Вінниці, до якої 

переїхав у 1919 р. 

 З Вінницею Г. Давидовського пов’язували родинні зв’язки – тут жив і 

працював його рідний брат Іван Давидовський, окружний інспектор народних 

училищ Подільської губернії. Уже в травні 1919 р. у Вінниці почалися 

репетиції «Художньої капели Давидовського», яка у подальшому носитиме ім’я 

Миколи Леонтовича. До її складу увійшли 50 кращих співаків міста, а також 

відома львівська оперна співачка А. Козак. Перший концерт хору відбувся в 

серпні в міському театрі. Під час виступу прозвучали поема «Україна», сюїти 

«Бандура» (1896) та «Кобза» (1901), побудовані на матеріалі українських 

народних пісень і міського побутового романсу. Оригінальне нововведення в 

них – групування сюжетних ланцюгів з різних пісень та імітація 

інструментального звучання засобами хорового співу без слів, використовувана 

як супровід до вокальних партій. Така композиційна будова дала змогу 

звичайні обробки об’єднати в циклічну хорову п’єсу великої емоційної сили і 

звучання. Особливе захоплення публіки і преси викликало виконання поеми 

«Україна» на слова Т. Шевченка, музику до якої написав Г. Давидовський. 

Проте не тільки прихильники були у цього твору. Його поява спричинила 

цькування композитора і поема була заборонена до виконання в навчальних 

закладах.  
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 Тоді ж, у серпні – вересні 1919 р. концерти художньої капели відбувались 

майже щонеділі у вінницьких Міському та Літньому театрах. Виступи 

проходили при аншлагу та мали величезний успіх.  

 Особливу прихильність публіки здобули твори «Дзвони», «Заповіт» (на 

слова Т. Шевченка), «На чужині». Так, арія для сопрано (за визначенням 

Давидовського «етюд для хору») «Дзвони» виконувалась хором оригінальним  

способом – її співали з безсловесним акомпанементом (спів без слів із закритим 

ротом), за якого відбувалась імітація оркестру і окремого інструменту 

вокальними засобами виразності.  

 У вересні 1919 р. в міському театрі відбулася і прем’єра опери 

Г. Давидовського «Під звуки рідної пісні», побудованої суто на обробках 

народних пісень. Паралельно Г. Давидовський тісно співпрацює з відомими 

українськими митцями, які перебували тоді у Вінниці, – Г. Юрою, А. Бучмою, 

М. Крушельницьким, В. Крижанівським, М. Литвиненко-Вольгемут, В. Ємцем.    

 Успіх хорової капели був настільки великим, що Головноуповноважений 

у справах мистецтв УНР Микола Садовський запропонував Давидовському 

здійснити турне Україною, для «зміцнення свідомості українського народу і 

підвищення культури за допомогою пісні». Така мандрівна капела одночасно 

отримувала статус «мандрівної консерваторії», при якій планувалося готувати 

нові професійні кадри. Поїздка мала фінансуватися з коштів українського 

уряду. Після виконання такого завдання в Україні, планувалось відрядити 

капелу і у закордонне турне. Тож у жовтні 1919 р. розпочалася активна 

підготовка до здійснення українських гастролей, які й відбулись наступного 

року [4, 250]. 

 Тоді ж Давидовський пише нові твори, зокрема, романс «Моїй чарівниці» 

та нову оперу «Перемога пісні», у якій, як і в більшості своїх великих творів, 

використовує експериментальну жанрову форму, що пізніше назвуть «хоровою 

оперою», коли замість симфонічного оркестру солістів супроводжує хоровий 

спів. Опера відзначалася ніжністю, мелодійністю, простотою гармонії. 
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Особливої популярності серед слухачів набула обробка української пісні «Ніч 

яка місячна, зоряна» та «Вальс кохання».  

 Однак за життя композитора, його опери повністю виконувались лише на 

початку 1920-х рр., потім вони були під таємною забороною, позаяк у 

написаних до революції лібрето, часто вживалося слово «Бог». Зазнали такої ж 

долі у радянські часи й релігійні твори Давидовського: «Милість миру», «Тобі 

співаємо», «Святий Боже», «Хваліть ім’я Господнє», «Світе тихий» та ін. 

 У січні 1921 р. капела повернулася з чергового турне до Вінниці. 

Виступивши з концертною програмою, капела підпадає під різку критику та  

нарікання з боку місцевої радянської преси. Критикувався репертуар та техніка 

виконання. Додаткових труднощів додав Давидовському і конфлікт з 

місцевими музичними діячами, які гуртувались навколо новоствореного 

Комітету вшанування пам’яті Леонтовича. Крім того, капела Давидовського 

відчувала матеріальну скруту. Тож в жовтні 1922 р. Г. Давидовський змушений 

був залишити Поділля і переїхати до Києва, де обійняв посаду керівника 

хормейстерського класу у Київському Вищому музичному інституті імені 

Лисенка. Але із Вінницею він зв’язків не поривав, і з другої половини 1923 р. 

до 1926 р. був на посаді регента хору Казанського собору Української 

Автокефальної Православної Церкви. Однак перебування Давидовського у 

Вінниці викликало черговий спалах неприязні й критики, тому місто він 

змушений був залишити. 

 Оцінка мистецького шляху Давидовського протягом усього його життя  

була неоднозначною. З одного боку, його постійними супутниками були талант 

і слава, з іншого – довелося пережити шквал критики до революції та 

звинувачення у безідейності і «малоросійщині» – після неї. Найкращі твори 

композитора «Кобза» і «Бандура» трактувалися як вияв «куркульської» 

ідеології в музиці, лірика Давидовського оголошувалась «малоросійщиною». 

На думку науковців, композиції Давидовського порівняно з творчими 

здобутками композиторів школи М. Лисенка за принципами опрацювання 

матеріалу, композиційно-драматургічного розвитку були дещо примітивними. 
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У них переважали зовнішньо-зображальні виконавські ефекти. Критика звучала 

як від діячів Асоціації пролетарської музики України, так і від більш 

поміркованих діячів Товариства ім. М. Леонтовича [3]. 

 Однак, незважаючи на критику, хорові капели Давидовського 

продовжували виступати у всіх куточках Радянського Союзу, збираючи 

переповнені зали і користуючись великою популярністю.  

 З 1937 р. Давидовський працював на радіо у Москві, давши за 6 років 

більше 100 концертів, 22 з яких у часи війни транслювались і за кордон. 

У  1943 році, після звільнення Харкова, композитор повернувся до України, 

очоливши Державну капелу при Комітеті мистецтв, а з 1945 до 19149 рр. – 

капелу при Полтавській обласній філармонії.  

  З 1928 р. в СРСР твори митця не перевидавалися, хоча і користувалися 

значним попитом. У 1949 р. Григорій Митрофанович змушений був звернутися 

до А. Жданова, який за місяць до смерті все таки дав дозвіл на видання 

«Бандури» і «Кобзи», які і вийшли друком після 22-річної перерви.  

 З нагоди 85-річчя Г. Давидовський отримав звання заслуженого артиста 

УРСР. Заповітним бажанням Г. Давидовського, незадовго до смерті, була мрія 

почути свої твори у виконанні капели, особливо ті з них, які ще не вийшли у 

світ. У напруженому очікуванні виходу з друку обіцяної владою збірки, 

композитор захворів. У виданні було відмовлено, і він, не витримавши удару, 

13 квітня 1952 р. помер у Полтаві. 

 Отже, діяльність Художньої капели Давидовського залишила свій 

вагомий  слід на Вінниччині. Більшість хористів капели влились в ряди 

новоствореної капели імені М. Леонтовича. Саме в цей час було закладено 

основи хорового виконавства на Вінниччині, що в подальшому привело до 

професіоналізації хорового мистецтва краю. 

 Нині діяльність композитора-новатора, керівника численних хорових 

капел, педагога, вокаліста, теоретика ще чекає на своїх глибоких дослідників.  
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Постановка проблеми. Серед постатей, які залишили помітний слід в 

історії музично-педагогічного факультету (нині – інституту музичного 

мистецтва) Дрогобицького державного педагогічного університету 

ім. І. Франка, – Семен Масний, хормейстер, викладач диригування і науковець, 

який виношував прогресивні ідеї музично-педагогічної освіти в Україні. Однак 

через певні соціально-історичні причини його діяльність і науковий доробок не 

були висвітлені, як до цього часу й не отримали належного резонансу у 

науково-педагогічному світі.  

Мета статті та аналіз джерел. Пам’ять про Семена Миколайовича 

Масного, невтомного трудівника на ниві національного просвітництва, 

безстрашного патріота, непересічного хормейстера й педагога, усвідомлення 

його значної ролі у становленні української національної культури на 

Львівщині у довоєнний період, незламної волі та наукового подвижництва 

наперекір трагічної долі у радянський період, спонукали до пошуків його 

спадщини. Матеріали про життя і творчість С. Масного з відомих причин 

розпорошені й скупі, значна частина особистого архіву знищена або 

розгублена. Тому тут подано лише ті факти, які підтверджені в дотичних 

джерелах або зазначені у „Листку по обліку кадрів» колишнього ДДПІ та в 

„Автобіографії» самим С. Масним, а також його окремі розповіді, які 

збереглися у моїй пам’яті [10; 11]. Важливими для дослідження стали 

публікації М. Бурбана [2; 5 – 7], які окреслили головні віхи життя С. Масного, 

історика і краєзнавця І. Думинця [3], праці якого про Верхнє Синьовидне 

допомогли «побачити» родину Масних, розвідки дослідників хорового життя 

Стрийщини – У. Молчко [8], та Дрогобиччини – І. Бермес [1], а також 

історично-мемуарний збірник «Стрийщина» [12] та нарис з історії «Просвіти» 

[9], які допомогли зорієнтуватися в соціокультурному фоні, обставинах та 

особах дотичних до постаті С. Масного. Крім того, вдалось зібрати частину 

опублікованих (до 1975), а також кількох посмертно виданих праць С. Масного. 

Виклад основного матеріалу. З Семеном Миколайовичем Масним доля 

мене звела на музично-педагогічному факультеті Дрогобицького державного 
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педагогічного інституту ім. І. Франка, де я навчався впродовж 1968 – 1972 рр. 

Наше ближче знайомство почалося на заняттях дириґуванням, де Семен 

Миколайович не обмежувався лише технікою дириґування чи розучуванням 

музичних творів. Глибоко зацікавлений наукою, він намагався передати свою 

зацікавленість й своїм студентам, постійно вів з ними бесіди в колі 

проблематики музичної педагогіки, сприймання й розуміння музики дітьми, 

виховання їх музикою, про сучасний стан музичного виховання в 

загальноосвітніх школах, про науково обґрунтоване положення того, що 

початкове навчання обов’язково повинно відбуватись рідною мовою, про 

історію української музики та творчість українців-композиторів, про видатних 

музикантів, з якими був знайомий. У колі цих знаменитостей були не тільки 

галицькі музиканти, а й відомі постаті на теренах тодішнього Союзу, що мене 

дивувало та інтригувало. З часом я дізнався, що мій вчитель був репресований, 

й особисте знайомство з багатьма видатними митцями відбулось у таборах... 

Народився С. Масний 16.04.1908 у с. Верхнє Синьовидне Сколівського 

району Львівської області. Про батька згадував, що він часто мандрував 

Європою, займався торгівлею, а тому знав багато мов. До співу й музики 

Семко, як його кликали рідні, мав нахил з раннього дитинства. Самотужки 

опанував нотну грамоту, за слухом грав на скрипці й співав у сільському хорі, а 

у 12-річному віці сміливо ставав перед хором – чи як соліст, чи дириґент. 

Згодом закінчив Стрийську класичну гімназію1, де також керував хором, та 

водночас музичну школу (1928), згодом Вищий львівський музичний інститут 

ім. М. Лисенка (1929 – 1934, клас скрипки – О. Москвичіва2, дириґування – 

М. Колесси, теоретичних дисциплін – С. Людкевича). 

                                                 
1 У старших класах вступив у Пласт. За розповідями С.М., в ґімназії він навчався у той самий період, 

що й Степан Бандера. 
2 Осип Москвичів (1888–1974) навчався у Варшавській консерваторії (1909 – 1912) в класі 

Ст. Барцевича, далі – у Петербурзі у Л. Ауера, М. Безекирського і М. Ерденка. З 1920 до 1939 року виступав із 

сольними концертами та викладав у Вищому Музичному Інституті ім. М. Лисенка у Львові. Згодом – професор 

Львівської державної консерваторії ім. М. Лисенка, працював у школі-десятирічці та музичному училищі, де у 

1944 – 45 р. був директором. Виступав у концертах з великим успіхом, його партнерами були піаністки 

В. Божейко та Г. Левицька. Автор цікавих скрипкових творів: «Імпровізації», «Думки», «Фантазії fis-moll», 

«Елегії», «Ескізу», «Етюду», «Концерту-фантазії» та ін.  Поміж учнів – визначні скрипалі: Леся Деркач, Юрій 

Крих, Євген Цегельський, який потім закінчив ще й Празьку консерваторію, був концертмейстером 

симфонічних оркестрів у Кракові та Відні [4]. 
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Водночас керував хорами у селах нинішньої Львівської області. 

Поставив у с. Конюхів біля Стрия силами хористів оперу «Запорожець за 

Дунаєм» C. Гулака-Артемовського й виступав з нею містами й селами 

Галичини. Працював методистом-інспектором з музичної освіти товариства 

Просвіта1 Стрийщини. В Стрию ж заснував і керував ансамблем (іноді його 

називали хором) так званих «ревелєрсів» – чоловічих квартетів, секстетів чи 

октетів (виконували народні та популярні пісні в триголосій розкладці, 

відтворюючи своєрідний жанр міської культури – пісні танґо2), мода на які 

прийшла із Західної Європи, але які водночас продовжували західноукраїнську 

міську традицію, що ще збереглась на початок ХХ ст., – розспівування пісень 

чоловічими квартетами.  

Здобувши диплом про вищу музичну освіту, організовує у Стрию курси3 

хормейстерів самодіяльних хорів, через які протягом 3-х років пройшли більше 

90 дириґентів, під керуванням яких було понад 95 колективів. Крім того, 

щорічно, протягом 1934 – 1938 рр., організовував хорові конкурси (спільно з 

Євгеном Пасікою [2]), які завершувались концертом зведеного хору (близько 

2000 осіб) під його керуванням на стадіоні Стрия (про що збереглася світлина).  

Володіючи від природи сильним, гарного тембру тенором, 1935 р. бере 

участь у вокальному конкурсі ім. О. Мишуги, на якому журі під головуванням 

професора С. Людкевича присуджує С. Масному першу премію, що означало   

4-річну стипендію для навчання на вокальному факультеті консерваторії у 

Парижі.  

У 1931 – 1939 рр. С. Масний вже є відомим дириґентом, співаком, 

організатором музично-хорового життя Стрийщини. Очевидно, що його 

                                                 
1 Як відомо, на 1935 рік у Галичині діяло 83 філії т-ва «Просвіта», яким підпорядковувались 3071 

читальня. «Просвіта» організовувала музично-декламаційні вечори, свята, фестини, подорожі по краю; 

засновувала народні школи, бібліотеки, музеї, друкарні, хорові, театральні, гімнастичні гуртки, молодіжні 

спортивні товариства «Сокіл», «Січ», «Пласт» тощо. До найважливіших починань у діяльності Товариства 

відносимо й організацію Шевченківських концертів й академій, що були важливим засобом у боротьбі за 

відродження української нації [9]. 
2 Переважно це були танґо та фокстроти Богдана Веселовського [12]. 
3 Двадцятиріччя існування Галичини під польським пануванням – це період безупинної національної 

праці в ім’я майбутньої української держави, активної боротьби з полонізацією народної освіти, культури тощо. 

До 1939 року «Просвіта» у 126 місцевостях організувала курси для дириґентів хорів, у 37 – для режисерів 

театрів та ін. [9]. 
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активна національно спрямована діяльність в умовах тодішньої Польщі не 

могла залишатись не «відзначеною». Після однієї з репетицій пізно ввечері в 

с. Карачинові під Львовом (1931) був схоплений польською поліцією й 

приведений до ріки для розправи. Однак хористи помітили це, кинулись на 

допомогу й звільнили свого дириґента. Далі, у 1935 – 37 рр., неодноразово 

арештовувався й перебував під слідством за надуманими звинуваченнями. 

А 1938 р. після концерту, вночі, невідомий тричі вистрілив у диригента хору 

«Просвіти». Дві кулі потрапили в руку, а третя засіла в легенях. Наступного дня 

в газетах «Новий час» та «Діло» з’явився некролог, очевидно заздалегідь 

заготований. Підлікувавшись С. Масний далі активно працює з хорами, 

віддаючи усі сили рідній культурі. 

Відразу ж з приходом совєтів (вересень 1939), за активну діяльність в 

національному русі, без слідства і суду, за рішенням «особого совєщанія в 

Москвє» був репресований (від грудня 19391 до 1956). Після двох років 

тюремних камер, таборів й етапів потрапиа на заслання в м. Кустанай 

Казахської РСР (з 1941), де працював керівником оркестру обласного 

драматичного театру, художнім керівником Кустанайського обласного 

радіомовлення, завідувачем клубу Шевченківського цукрокомбінату 

Тетїєвського району (1945 – 1947), керівником оркестру КВО м. Івдєль 

Свердловської області (1947 – 1952), вчителем музики в середніх школах й 

керівником симфонічного оркестру Будинку культури м. Сєвєроєнісейська 

Красноярського краю (1952 – 1956).  

Ці страшні роки втиснулися у декілька рядків, а наповнені вони були 

граничним напруженням усіх сил, щотижневим, а подекуди й щоденним 

походом у комендатуру для перевірки, знущаннями п’яних держиморд, 

нічними обшуками, перекиданнями з трохи обжитого місця у новий пункт. 

Звільнений 1956 року, повертається у рідний край, працює вчителем 

співів середньої школи № 7 Стрия, керівником хору міського Будинку 

                                                 
1 Від вересня до грудня 1939 р. – це був період за який НКВД розібралося у архівах польської поліції й 

почало «зачищати» українських діячів. 
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культури, домагається повної реабілітації (яку отримав аж через 20 років – у 

1976).  

У нових умовах, які вимагали документального підтвердження його 

кваліфікацій, а також відчуваючи непереборну жагу до знань, з 1957 до 1962р. 

заочно навчається на хоровому факультеті Львівської державної консерваторії 

ім. М. Лисенка. А з 1959 до 1985 р. – пов’язує свою професійну долю з 

музично-педагогічним факультетом ДДПІ ім. Івана Франка.  

Досліджуючи проблеми теорії та методики музичного виховання, 

публікує значну кількість статей як у місцевій пресі, так і у професійних 

часописах. 1982 року захищає дисертацію «Проблема виховання кадрів на 

музично-педагогічних факультетах» й здобуває вчений ступінь кандидата 

педагогічних наук. 

Незважаючи на роки, проведені, – як казав Семен Миколайович – «на 

білих ведмедях», він зберіг до останніх років гумор, полюбляв жартувати. Мав 

дуже тонкий музичний слух і голос – сильний, надзвичайної барви й дзвінкості, 

широке дихання, яскраво виражений артистичний темперамент, розвинене 

музичне мислення, що давало глибоке розуміння змістових нюансів. Усі ці 

якості були відзначені на вокальному конкурсі ім. О. Мишуги, як було сказано 

вище, першою премією, яка давала можливість навчання за кордоном. Однак 

сердечна прив’язаність до дівчини-сироти, згодом дружини, Марії Йосипівни (її 

батько загинув під час Першої світової, а мати – коли Марії виповнилось 

8 років) та переслідування польською владою, не дозволили скористатись цією 

відзнакою. Ще до 1939 р. (бл. 1935 – 36) вони побрались і згодом народилися 

дві доньки, але через критичні перевантаження в умовах заслання старша 

(Зоряна) померла ще маленькою (в Казахстані), а молодша Ірина (18.05.1938), 

непересічної краси й артистичного таланту, внаслідок невиліковної хвороби й 

трагічного збігу обставин, в розквіті сил завчасу покинула цей світ (21.01.1969), 

залишивши Масним трирічного внука Тараса.  

Був надзвичайно комунікативною людиною, доброзичливою, готовою 

вислухати кожного, щось порадити, віднайти у численних блокнотах із 
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тисячами адрес людину, або інституцію, яка вам допоможе. А що стосувалось 

науки, то тут Семен Миколайович постійно консультував усіх тодішніх 

викладачів Дрогобицького музпеду, які прагнули займатись науковими 

дослідженнями, щедро ділився своїми ідеями – буквально роздавав їх, а своєю 

ідейною запаленістю надихав й дивував. А переконаність його у слушності тієї 

справи, яку робив, якій віддав усе життя, справі піднесення рідної культури – 

була безмежною. Потрібно було бачити, як С. Масний стрімко йшов у якийсь 

чиновничий кабінет (від найменшого клерка до міністра – я це бачив на свої 

очі, неодноразово супроводжуючи свого вчителя у поїздках до Києва) 

вирішувати справи – очі його горіли дивним вогнем, чиновників, які кидались 

напереріз до сановного кабінету просто не помічав, а входячи до Самого, 

завжди вмів знайти і Зміст й Інтонацію такі, що його слухали не перебиваючи, а 

коли бачили, як він, чисто механічно, скидав зимову куртку й клав біля себе на 

підлогу, або сідав на неї на стільці (за табірною звичкою – щоб не вкрали!) – 

просто очей не відводили, як заворожені. Це потрібно було бачити!!!  

Мав багато друзів й приятелів, чи просто знайомих всюди, а, здавалося, 

особливо багато – в Києві. Поїдемо в столицю „науку штовхати», а там 

обов’язково Семен Миколайович дзвонить десяткам людей, збирає на зустріч. 

Більшість з них мали спільну долю – Гулаги, в яких їх арештантські дороги, 

перетнувшись у якусь мить, – назавжди ставали пов’язані болем й муками, 

нерозв’язними питаннями. Були серед них академіки, доктори наук 

(обов’язково „невиїзні»), фізики і лірики, історики чи просто чимось прикметні 

особистості. Їхні зустрічі – це спогади, як хтось когось у камері навчав 

німецької, а інший – французької мови, як знущались над ними блатні, про 

загиблих... але були ще й вічні суперечки про спільну біль – історію, долю, 

трагедію України, ментальність українців, про «старшого брата» та подібні 

теми.  

Завжди багато читав фахової літератури, іноземними мовами в тому 

числі (володів латинською, німецькою, французькою, польською, російською), 

що було на совєтські часи рідкісним явищем. Тому був завжди ознайомлений з 
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найновішими подіями, напрямами музичної педагогіки у цілому світі. 

Прикріпився пошукачем в Москві, бо це був єдиний варіант у ті часи для 

українця-вихідця із Західної України, тим більше – репресованого. Його 

керівником стала одна з найбільших тодішніх світил музичної педагогіки 

професор  Ольга Апраксіна. Однак, незважаючи на величезну енергію й 

відданість науці, С. Масному, через численні життєві проблеми, підірване 

здоров’я (довелось оперувати дірку в легенях, а ще й серце, тиск та й інші 

болячки дошкуляли), тоді завершити дисертацію не вдалося. Все ж у 1972 року 

вона була закінчена, але ще десять років довелось оббивати пороги київських 

чиновників від науки з готовою дисертацією, однак «добро» на захист хтось не 

давав дуже довго. 

На заняттях з дириґування в ДДПІ, крім обов’язкового програмового 

матеріалу, подавав своїм студентам твори галицьких композиторів, творчість 

яких була або незаслужено забута, або репресована й ноти яких зберіг якимось 

чудом. Такий підхід був вельми ризикованим, але так працювали національно 

свідомі викладачі: Василь Якуб’як, Остап Ярка, Степан Стельмащук, Левко 

Коцан, Олександр Аврамчук, Роман Сов’як, Зеновій Антонішак ... але далеко не 

усі, бо це вимагало абсолютної переконаності й великої мужності1.  

Читаючи спецкурс з методики музичного виховання, намагався 

втілювати найновіші методи, застосовував технічні засоби (які були тоді доволі 

дефіцитними). Перекладав закордонні праці, однак видрукувати їх в ті часи 

було нелегко й не репресованому, тому багато з них й дотепер є в рукописах. 

Його цікавили найрізноманітніші аспекти музичної науки, про які писав 

численні статті (але друкували з них одиниці): від філософії, соціології, 

музичної акустики, історії та теорії музики, через музичну психологію й до 

історії, теорії музичної педагогіки й методики музичного виховання, організації 

музичного шкільництва, як масового, так і професійного. В усьому він 

наголошував моменти важливі саме для українського музичного виховання. 

                                                 
1 Згодом В. Якубяк, О. Ярка, О. Аврамчук були звільнені як націоналісти під надуманими причинами. 
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9.04.1988 року Семена Миколайовича не стало, за рік пішла з життя й 

Марія Йосипівна (16.03.1989), його романтичне кохання, вірна дружина й 

сподвижниця.  

Висновки. Семен Миколайович Масний – подвижник українського 

хорового мистецтва, який ще в 30-х рр. організував майже самотужки на 

Стрийщині те, чим пізніше так захоплювалась уся Європа в Прибалтиці у       

60-80-х рр. ХХ ст., як вершинними досягненнями національної культури – так 

званими «співочими полями» й зведеними хорами цілих регіонів чи тодішніх 

республік. Водночас сучасні дослідники зазначають, що «Хорове мистецтво 

Галичини є соціальним явищем за своєю генезою і сутністю, за особливостями 

свого функціонування. Впродовж ХІХ – першої половини ХХ ст. воно 

виступало як активний учасник історичного процесу... нерідко набувало 

суспільно-політичного змісту. Саме через участь у хорових колективах 

український народ... відстоював право на своє національне життя, на свою 

мову, культуру, віру, традиції... Хорова творчість Галичини... надавала 

можливість у найскладніших історичних умовах... виробити стійкий імунітет 

проти полонізації» [1].  

У радянський період С. Масний, долаючи опір ідеологічної машини, 

своєю науковою діяльністю доводив важливість введення в організацію 

музично-педагогічних факультетів України прогресивні ідеї. Як викладач, 

виховував студентів, окрім класичної музичної спадщини, на кращих зразках 

репресованого доробку галицьких композиторів, чим спричинився до 

відновлення історичної пам’яті майбутніх вчителів музики, протидії 

пануючому режиму проти денаціоналізації української молоді. 

Публікації С. Масного  

Модест Менцинський у Стрию // Модест Менцинський: Спогади, 
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А пісня – це душа. 

З усіх потреб потреба. 

Лиш пісня в серці ширить межі неба. 

На крилах сонця сяйво їй лиша. 

Чим глибша пісня, тим ясніш душа. 

 

Іван Драч 

 

Постановка проблеми. Дослідження творчості українських композиторів 

та аналіз їх великої спадщини займає вагоме місце в постановці означеної 

проблеми. Особливої уваги заслуговують мистці, метою яких було не лише 

написання того чи того музичного твору, але й пропаганда українського 

музичного мистецтва на світових теренах. 

На початку XX ст. плеяда молодих українських композиторів, 

продовжувачів справи М. Лисенка, розпочала пошуки нових шляхів 

опрацювання української народної пісні. 

Аналіз останніх досліджень. Вивченню творчості Олександра Кошиця 

присвячено багато публікацій. Серед найактивніших дослідників  Т. Булат [1], 

Н. Калуцька [2], Л. Кияновська [5] та низка інших. Проте вивченню 

першоджерел хорових обробок композитора приділено недостатньо уваги.  

Мета: визначити стиль композитора, вплив першоджерел на формування 

музичної мови та виразових засобів майстра. 

Виклад основного матеріалу. Композитори К. Стеценко, О. Кошиць, 

С. Людкевич, М. Леонтович прагнули виявити і розкрити внутрішні якості 

народної пісенності, розробити нові засоби її художнього осмислення. 

Орієнтація на високу культуру акапельного (без супроводу) хорового співу 

та багатство його виражальних засобів зумовлена функцією обробки  своєрідної 

концертної транскрипції пісні з яскравим авторським тлумаченням її змісту й 

образів. У засобах виразності помітний пошук нових специфічних 

особливостей народної пісенності і виявлення способів розкриття образності за 
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допомогою широкого застосування класичної композиторської техніки. 

Художні завдання, які постали перед композиторами в галузі вільної обробки, 

спонукали молодих творців до пошуків нових форм поєднання специфічних 

народних і професійно-класичних прийомів. У цьому полягала прогресивність 

їх творчої позиції. 

З генерації молодих композиторів на той час найорганічніше увібрав і 

сприйняв принципи Лисенкового опрацювання народних пісень Олександр  

Кошиць. Майже весь свій творчий хист він віддав обробці народної пісні. 

Чимала спадщина О. Кошиця сприяла утвердженню нових принципів 

обробки народної пісні, поширенню її жанрових типів, кристалізації нових 

прийомів розкриття пісенного образу. Це – самобутня, яскрава стильова лінія в 

багатій хоровій літературі того часу.  

 На початку XX ст., як і в другій половині XIX ст., українські композитори 

найактивніше працювали в хоровому жанрі, охоплюючи його розмаїті форми: 

обробки народних пісень, хорові п'єси, кантати. Художні здобутки в цій галузі 

виявляють прагнення мистців збагатити зміст, драматургію і виражальні засоби 

елементами симфонізму (С. Людкевич), драматизації (К. Стеценко, 

Д. Січинський), максимально індивідуалізувати обробки народних мелодій 

(М. Леонтович, О. Кошиць, С. Людкевич). 

Творчість і диригентсько-пропагандистська діяльність О. Кошиця відіграла 

величезну роль у становленні якісно нового етапу в історії обробки української 

народної пісні. Завдяки його таланту і праці на незнану височінь піднялася 

культура українського хорового виконавства, змінилося уявлення про художню 

спроможність хорових колективів, які талановито представили музичній 

громадськості кращі твори українських композиторів. 

Геніальним хоровим обробкам Олександра Кошиця найбільше підходять 

поетичні рядки, присвячені народній пісні, написаній відомим українським 

поетом, публіцистом та громадським діячем Максимом Рильським, а саме: 

   З народного напившись джерела, 

   Як із Дніпра бере веселка воду, 



87 

 

   О рідна пісне, знову ти прийшла 

   До матері й до батька – до народу. 

Усе своє свідоме життя митець працював на ниві хорової культури. 

Аналізуючи творчість Олександра Антоновича, треба завжди мати на увазі, що 

до своїх композицій він підходив передовсім як диригент-виконавець. І саме 

тому його твори вирізняються чудовою узгодженістю художньої образності й 

хорової фактури, яка під пером автора гнучко реагує на найтонші трансформації 

настрою. 

Ґрунтовно аналізувати особливості музичної мови композитора значно 

легше, якщо пам’ятати про музично-культурний осередок, у котрому 

розвивався його хист. Адже він народився в сім’ї священика і свої дитячі роки 

провів у Тарасівці – селі, недалеко від Шевченкової Кирилівки. Тому змалку його 

оточували церковна музика і українська народна пісня. Ці животворні джерела 

згодом визначили два основні напрями творчості композитора. 

Творчість О. А. Кошиця можна поділити на такі жанри:  

– обробки українських народних пісень; 

– пісні з супроводом; 

– духовні твори (5 літургій). 

До обробки української народної пісні О. Кошиць прийшов настільки природно, 

що навіть важко собі уявити його творчий доробок без цього жанру. Ось що 

писав митець про ті почуття, що виникали в нього під час слухання рідних 

мелодій: «Якась урочистість, якась взнесеність відчувалася в голосах, якийсь 

особливий сум у співі. Я пильно слідкував за обличчями співаків: вони поступово 

змінювалися – звичайне, буденне спливало з них, з тягом пісні вони робились 

сумними, поважними, іноді (мені здавалось) схвильованими, у всякому разі 

зворушеними. Голоси чим далі ставали більш чулими і виразними...» [6, 96 ]. 

Велика любов до народної пісні причинилася до народження О. Кошиця 

– фольклориста та етнографа. 

Безумовно, аналізуючи обробки композитора та їх першоджерела, треба 

враховувати те, що митець був насамперед геніальним диригентом-
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інтерпретатором. У його композиціях «темброва та динамічна драматургія 

завжди виходила на перший план у порівнянні з іншими засобами музичної 

виразності. І в який би спосіб не втілював музикант свій художній задум, 

жоден твір не залишає враження одноманітності, а постає перед 

слухачем,наче розгорнута драматична картина» [1, 17 ]. 

Доробок композитора і диригента В галузі обробки української 

народної пісні великий. Особливо любив він українські ліричні, лірико-епічні 

та жартівливі, а також канти, обрядові (веснянки, колядки), релігійні пісні 

(догмати). 

З багатьох обробок О. Кошиць формував збірки, в компонуванні яких 

продовжував традицію Лисенка – подавав десятками зразки різних жанрових 

видів пісень. Тут є героїчно-епічні (їх небагато, але деякі становлять 

розгорнуті монументальні композиції: «Пісня про Байду»), гуртові, побутові 

пісні, де найяскравіше відчувається спільність творчих засад Кошиця з 

Лисенком і Демуцьким, багато ліричних та лірико-епічних зразків. «Велику 

частину складають аранжировки жартівливих і танцювальних пісень, деякі з них 

мають характер вокального скерцо, музичної гри, навіть сценок» [3, 29]. 

Нечисленні Кошицеві обробки героїко-епічного плану охоплюють здебільшого 

історичні пісні. Це, наприклад, «Гей, не дивуйте», «Ой на горі женці жнуть», 

«Максим козак Залізняк». Переважна їх більшість написана дуже просто: 

куплетність, маршовий характер, компактний акордово-гармонічний хоровий 

виклад (здебільшого tutti), інколи інструментально-акомпануюча підтримка хором 

мелодії, виділеної соло чи сольною партією. Ці прийоми широко застосовувались в 

українській музиці. 

Вдала гармонізація відомої пісні «Ой на горі женці жнуть» дуже проста. 

Проте виділення із загального фактурного комплексу тенорової партії як носія 

основної теми спричиняється до специфічного звучання. Відтворенню 

завзятого настрою, притаманного козацьким пісням, сприяє ритміка маршової 

ходи, поєднання мелодики широкого дихання з уривчастим хоровим 
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супроводом, співставлення тихого заспіву (ніби здалека) із дзвінким (ff) 

приспівом. 

«Обробки мистця, що вирішені в куплетній формі, досить часто мають 

великий за розміром поетичний текст. Як правило, музична драматургія в них 

мусить вибудовуватися  шляхом урізноманітнення динаміки, темпових зрушень та 

агогічних змін» [4, 7]. 

Дуже багато пісень композитор обробляв у кількох варіантах: для 

мішаного, однорідного (жіночого та чоловічого) складу хору. 

Зразок оригінального широкого розгортання музичного образу дає обробка 

«Пісня про Байду» – це драматична розповідь про мужнього козацького 

ватажка. Це справжній зразок героїчного національного епосу. 

Структурно обробка складається з викладу (соло) мелодії пісні 

одинадцяти варіацій, розвиток яких відбиває перипетії драматичного сюжету. 

Тут накреслюються два протилежні образи – Байди і турецького султана, що 

виступають у протиставленні, яке реалізується через двобічний характер 

інтерпретації народної теми. Старовинна мелодія пісні – широка, розложиста, 

специфічного ладового забарвлення (у ній поєднуються IV та VII натуральні й 

підвищені щаблі) – в обробці майстра набуває вигляду цілої музичної картини з 

елементами сценічної драматургії. 

Обробка починається сольним (баритон або тенор) експонуванням мелодії 

пісні в повільному темпі. Розповідь про подальші події втілена у наступних 

дванадцяти куплетах-варіаціях. Музичні інтонації в них чутливо реагують на всі 

повороти сюжету. При цьому автор оперує великим арсеналом засобів 

виразності від найпростіших до найскладніших, створюючи композицію з 

наскрізним розвитком. 

При докладному розгортанні епічного сюжету і строфічної будови твору 

О. Кошиць домагається цілісного, динамічного розвитку композиції. Динамізуючи  

композицію, композитор вдало використовує  ладотональний розвиток. «Митець 

завжди дотримувався основного лисенківського принципу – не змінювати природи і 

характеру народної пісні, однак він творчо використовував притаманну їй 
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варіантність і досягав багатих смислових відтінків розкриття підтексту 

сюжету» [5, 37]. 

Характер письма композитора – свобода і гнучкість голосоведення, 

взаємозв'язок підголосковості з прийомами більш розвиненого поліфонічного 

письма, складна гармонічна мова XX ст. 

Особливе натхнення  у Кошиця викликала лірична та лірико-епічна пісня. 

Він надавав перевагу зразкам широкого ліричного розспіву, тонких і ніжних 

душевних нюансів. 

Це лірика глибинна, зосереджена і дуже чутлива до емоційних градацій, які 

майже ніколи не бувають різкими чи бурхливо експресивними. У Кошицевих 

опрацюваннях ліричних пісень переважають два способи: перший – лірична 

мелодія вирізняється сольним виконанням і лише поєднується з хором чи 

підтримується ним (хор без слів або з словами); другий – ліричний образ твориться 

суто хором. 

Обробки першого способу здебільшого простіші за хорові. Це переважно 

протяжні, широко розспівні, з вибагливою, імпровізаційного складу мелодією 

(винятком є дві колискові). Функції хору полягають у підтримці й емоційному 

доповненні солюючої мелодії, відтіненні її смислових нюансів, підкресленні 

гармонічних світлотіней, інколи – в колористичних перегармонізаціях. Кошиць 

охоче користується для цього як засобами хору без слів, що набуває 

інструментального відтінку («Вкінці греблі», «Ой ходить сон коло вікон»...), так і 

хоровими розспівами, доповненнями, коли хор провадить самостійну партію з 

словами, що ритмічно не збігаються із солістом («Бодай тая степова могила»), а 

то й подає інший текст («Колискова»). 

Колискова «Ой ходить сон коло вікон» опрацьована композитором з 

урахуванням типових особливостей жанру. Обробка написана для сопрано-соло в 

супроводі мішаного хору. Музиці притаманні неспішний темп, плавна, розспівна, 

ніжна мелодика, притишена звучність, м’який «баркарольний» ритм. У хоровій 

фактурі щедро застосовані засоби колористики. Хор створює рухливий, живий 
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фон, монотонне «мерехтіння» якого викликає в слухача асоціації з втомленою 

людиною, котра колише дитину й сама ледь не засинає над колискою. 

Особливу увагу композитор приділив жанрам пісень лірницького репертуару. 

Цей фольклорний пласт «вабив його і як мало досліджене явище давнього 

музичного епосу, і тим, що тут концентрувалися художні пам’ятки етичного, 

духовного життя народу – пісні релігійні й моралістичні» [2, 29]. О. Кошиць 

вирізняв з них канти, зауважуючи їхню оригінальність («Вижду Тя на хресті 

роспята», «На ріках сідоком»...) і псальми («Свята Варвара», «О страстях 

Христових», «Ангелу хранителю»...).» 

Псальми створюють враження архаїчності, в них виявлена давня епічна 

традиція. У них досить виразно простежується моральна ладова організація та 

лінеарна основа, що зберігає відгомін знаменного розспіву, хоча вагомо означені й 

риси куплетних структур та варіаційні зв’язки між розділами. 

Жартівливі пісні О. Кошиць опрацьовував по-різному. Часом це одноваріантні 

композиції, що узагальнено і характеристично розкривають образ, де на музику 

лягає увесь текст. Приклад – «Кулик чайку любив» – це обробка для мішаного хору. 

Привертає увагу використанням поліфонічних засобів музичної виразності. На 

відміну від попередніх описаних творів, для цієї композиції автор написав 

фортепіанний супровід, який не тільки яскраво відтінює тонке мереживо хорових 

голосів, але й дає їм чітко визначений бас-опору. 

Дуже цікавими серед жартівливих пісень є розгорнуті обробки  у вигляді 

побутових сценок, жартівливих розповідей. Тут певною мірою розкривається 

характерний талант композитора, його вміння зіставити контрастні штрихи, тембри, 

різні тематичні утворення для колоритного розкриття народнопісенного образу 

(«Ченчик», «Ой піду по коліна в лободу», «Щигликове весілля»...). 

«Ченчик» – яскраве хорове скерцо, структурно становить сім варіацій               

12-тактової строфи, що сприймаються як дуже цілісна з єдиною лінією розвитку 

музична форма. Композитор залучає багатий арсенал композиторської техніки, 

щоб досягнути оновлення кожної нової строфи якимось свіжим характерним 
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елементом. Європейська критика називала манеру звуковідтворення "Ченчика" 

в хорі Кошиця піццікатною. 

Серед великої кількості опрацьованих композитором жартівливих пісень 

декілька мають характер побутових сценок. Одна з кращих – «Вийди, Грицю, на 

вулицю». Це поєднання різних пісень, що характеризують хлопця і дівчину. В 

обробці послідовно «розмежовується» їх пряма мова, а часто і протиставляється. 

Композиція – трип’ятичастинної будови (А В С В А), в якій частини контрастують 

не лише за характером, тематизмом та оркестровкою, а й тонально. На кожну з 

частин припадає по дві строфи тексту. 

Усесвітньої слави здобула Кошицева обробка мелодії М. Кропивницького «На 

вулиці скрипка грає». Вона розроблена надзвичайно делікатно, граційно, як лірико-

психологічна сценка. Тонкий ліричний малюнок настрою відтінюється в обробці 

звукописом гри музик. Як основний штрих тут застосовується стилізація 

скрипкового легатіссімо мелодії пісні і піццікато а акомпанементі, а все 

звучання надзвичайно мінливе – суцільна гра звукової світлотіні. Це одна з обробок 

пісні в спадщині мистця, яка завжди зачаровувала публіку. 

У цій обробці варіаційність сприяє наскрізному розвиткові художньої 

образності, ігровий характер музики майстерно відтворений у фактурі. 

У хоровій обробці пісні «Журавель» композитор сполучає прийоми 

варіаційності з елементами класичної поліфонії. Темброва драматургія тут 

спирається на зіставлення хорових голосів різного забарвлення. Весь мелодико-

інтонаційний розвиток скеровується у напрямі образної драматизації шляхом 

постійного ускладнення фактури: трансформується сама тема – 

розчленовується, варіюється, контрапунктами стають її окремі мелодичні рамки. 

Ця обробка є одним з прикладів наскрізної інтонаційної драматургії, в 

результаті якої проста мелодія народної пісні стала художньо довершеним 

зразком високопрофесійного музичного мистецтва. 

До обробок жартівливих пісень належать такі класичні композиції Олександра 

Антоновича, як «Біда», «Гей, ой піду я в лісочок». Вони позначені не тільки 

мистецьким натхненням, а й чуттям національного характеру. 
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Освоєнню багатого жанрового фонду літургійної народної пісенності – 

колядок, щедрівок, псальм, кантів, апокрифічних оповідей тощо – композитори 

полисенкової генерації надавали особливого значення, відшукуючи в них прикмети 

давнього поетичного світосприйняття, засади національного музичного 

мислення. Будучи неперевершеним інтерпретатором художньо опрацьованих 

зразків цих жанрів, Олександр Кошиць створив низку власних циклів-доробок 

аранжувань, де риси драматургії відкривали можливості використання їх як 

окремого хорового циклу і як основи для театралізованого стильового концерту. 

Висновки. Підбиваючи підсумок  сказаного, робимо висновок, що доробок 

О. Кошиця збагатив уявлення про потенціал хорової інтерпретації духовного 

музичного епосу, специфіку основних його жанрів. Обробки українських народних 

пісень, написані відомим українським диригентом-хормейстером, педагогом, 

громадським діячем та композитором Олександром Кошицем, і на сьогоднішній день 

не втратили актуальності. Багато з них використовуються на уроках музичного 

мистецтва у початкових і старших класах загальноосвітньої школи.  Серед них такі, 

як «Ой ходить сон коло вікон», «Ой піду по коліна в лободу», «Журавель», 

«Ченчик», «Гей , піду я в лісочок», «Ангелу хранителю» та багато інших. Обробки  

О.  Кошиця можна часто почути в репертуарі як відомих професійних хорових 

колективів, так і аматорських.  Будучи неперевершеним інтерпретатором 

художньо опрацьованих зразків цих жанрів, О. Кошиць створив низку власних 

циклів-доробок аранжувань, де риси драматургії відкривали можливості 

використання їх як окремого хорового циклу і як основи для театралізованого 

стильового концерту.      
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Постановка проблеми. Талановитий композитор, хоровий диригент, 

педагог, критик і активний громадський діяч Кирило Григорович Стеценко був 

видатним представником української музичної культури на зламі ХІХ – ХХ ст. 

Його творча спадщина багатогранна й різножанрова. Вона вміщує зразки 

церковної музики (Літургії, Панахиди, цикл Вінчання, окремі церковні 

композиції, паралітургійні мініатюри), опери, хорові опуси (оригінальні твори 

та численні опрацювання фольклору), солоспіви й вокальні ансамблі, музику до 

театральних вистав, шкільний співочий репертуар. Йому належать також статті 
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й розвідки з педагогіки, рецензії та інші публікації. Усі ці надбання 

привертають увагу насамперед у ракурсі відданості українській справі. 

Аналіз останніх досліджень. Життя і творчість Стеценка досліджували 

П. Козицький, М. Грінченко, С. Лісецький, Л. Пархоменко, Л. Кияновська, 

О. Захарчук та інші; його педагогічні принципи та надбання розкривали 

Є. Федотов, М. Ластовецький та інші. Проте національно-виховні засади різних 

граней діяльності митця досі спеціально не розглядалися. Тому мета статті 

полягає у висвітленні свідомих і наполегливих зусиль в ділянках творчої, 

педагогічної і громадської праці К. Стеценка у національно-виховному 

напрямку щодо молоді, а також українського суспільства в цілому.  

Виклад основного матеріалу. К. Стеценко народився 25 травня 1882 р. 

в селі з мальовничою назвою Квітки на Черкащині в родині Григорія Стеценка 

– маляра-самоука. Мати Марія (з дому Горянська) походила зі священичої 

родини, мала чудовий голос, знала безліч народних пісень. Успадкувавши від 

батьків творчі нахили, Кирило змалку прилучився до співочого фольклору. 

Познайомився з музичною грамотою у церковно-парафіяльній школі, де дяк П. 

Старжевський, з огляду на гарний голос учня та любов до музики, взяв його до 

церковного хору. 

Хист до малювання сприяв навчанню в Києві, у відомій художній школі 

М. Мурашка, що у 80 – 90-х рр. ХІХ ст. переживала період розквіту. 

Паралельно Стеценко здобував освіту в Софіївській духовній школі. Саме тут 

ще виразніше проявилися його музикальність, абсолютний слух і прекрасна 

музична пам’ять. Любов до музики перемогла, відсунувши живопис на другий 

план. Вчився К. Стеценко дуже добре, був ретельним хористом, тут уперше 

випробував себе в ролі диригента учнівського хору.  

Після закінчення Софіївської школи Стеценко продовжив навчання в 

Київській духовній семінарії, де, поруч із богослов’ям, вивчав основи церковної 

музики, співав у хорі, керівником якого і став незабаром сам. У пошуках 

заробітку працював також із хором Михайлівського монастиря, ще глибше 

опановуючи секрети диригентської майстерності. За свідченням П. Козицького, 
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в семінарії існували таємні гуртки, що об’єднувалися українською ідеєю. Ці 

прогресивні семінарські кола привернули Стеценка до української справи [6, 

12]. Саме тоді заклалися підвалини національного самоусвідомлення 

майбутнього митця. 

Надзвичайний вплив на подальше формування світогляду і духовно-

творчого становлення молодого К. Стеценка мало знайомство з М. Лисенком 

(1899). Микола Віталійович одразу помітив непересічний талант юнака, 

запросив його до свого студентського хору Київського університету. Кирило 

допомагав набирати хористів, розучував з ними хорові партії, проводив 

репетиції. З цим колективом відбув концертні мандрівки Україною, під час 

яких збирав музичний фольклор і, опрацьовуючи його, впроваджував до 

хорового репертуару. Як зауважив П. Козицький, зі сфери культової музики і 

богослов’я Стеценко потрапив у колектив, де панувало повнокровне народне 

мистецтво, зацікавлення національною культурою, а провідними були 

волелюбні ідеї. Серцем відчувши в засадах хору просвітницьку місію праці для 

народу, він став активним учасником творчості цього колективу [6, 13]. 

Заохочений прикладом Лисенка, Стеценко націлював власну 

диригентську практику з хором семінарії на публічні виступи з метою 

популяризації української музики. Задля цього вивчав із семінаристами 

концертний репертуар, у якому переважали Лисенкові опрацювання народних 

пісень і класичні твори. 

Михайлівський Золотоверхий монастир мав велику нотну бібліотеку, де 

Стеценко познайомився з духовними творами Д. Бортнянського, 

М. Березовського, А. Веделя, М. Львова, Г. Ломакіна, С. Давидова, М. Глінки, 

М. Римського-Корсакова, П. Чайковського, І. Лаврівського та ін. Практичні 

навички роботи з хором і скрупульозне студіювання культової музики 

стимулювали до створення перших власних композицій. Ними, закономірно, 

стали церковні зразки «Хваліть ім’я Господнє» і «Херувимська», що потрапили 

до київських храмів ще у 1897 – 1898 рр.. Сакральна музика відтоді посіла 

чільне місце в його творчих зацікавленнях, до неї він звертався постійно. Саме 
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в духовних творах, на думку М. Юрченка, «композитору вдалося виразити 

своєрідність українського релігійного менталітету, проникливо відобразити 

богословську тематику, проникливо відчуту ним як священиком, і відтворити 

національний колорит духовної музики, добре знаний ним як музикантом, 

закоханим у рідну пісню» [9, 5]. 

На зламі ХІХ і ХХ ст. були написані хорові опрацювання народних 

пісень «Світять зорі» та «То не буйний вітер», а також чоловічі хори «Бурлака» 

й «Могила» на слова Б. Грінченка. Наприкінці 1903 р. з’явився перший великий 

твір – кантата «Слава Лисенку» на слова Л. Пахаревського та М. Павловського 

для чоловічого хору, соло баритона та фортепіано (до 35-річчя творчої 

діяльності митця).  

Закінчивши духовну семінарію (1903), К. Стеценко працював учителем 

співів у Київській церковно-учительській семінарії та жіночій гімназії. 

Водночас, відчуваючи брак спеціальної музичної освіти, навчався спершу в 

школі Російського музичного товариства (клас композиції проф. Є. Риба), 

відтак у Лисенковій музично-драматичній школі, де студіював теоретичні 

предмети (клас проф. Г. Любомирського). Притаманні Стеценкові допитливість 

і вимогливість до себе спонукали постійно вдосконалювати і поглиблювати свої 

музичні знання.  

1904 року К. Стеценко познайомився з Євгенією Франківською, а через 

рік одружився з нею. Ця знаменна подія інспірувала написання ним циклу 

відправи «Вінчання» для мішаного хору, що прозвучав на їхній шлюбній 

церемонії у церкві.  

Доробок композитора напередодні революції і в революційний час 

поповнився масштабними музичними творами, а саме, операми «Полонянка» та 

«Кармелюк» (обидві незакінчені), кантатою на слова Т. Шевченка «Рано-вранці 

новобранці», а також хорами «Прометей» і «Содом» на слова О. Коваленка, 

опрацюваннями мелодій «Заповіту» і «Ще не вмерла Україна» для різних 

хорових складів та ін. Привертає увагу патріотично-громадянська позиція 
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композитора, відображена у виборі поетичної основи з тематикою соціального 

протесту, волелюбності, національних пріоритетів. 

К. Стеценко, крім того, виступав у пресі з критичними статтями-

відгуками на музичні й театральні події. Завдяки цьому прилучався до 

піднесення рівня майстерності артистів, виховував художньо-естетичні смаки 

широкого загалу слухачів. Заснував Народний хор, з яким давав численні 

концерти. Заклав разом із О. Коваленком музичне видавництво «Кобза» [1, 

495]. Багатогранна праця митця набирала все ширшого розмаху та розголосу. 

«Визнання Стеценка як диригента засвідчує запрошення керувати хором на 

Шевченківських святах у Харкові (березень 1907 року)» [6, 19].  

Педагогічна діяльність К. Стеценка значною мірою доповнює його 

націотворчі устремління. У ній «він вбачав важливу громадсько-суспільну 

справу» [6, 19]. Стеценко був талановитим учителем, «дидактом і методистом» 

(Є. Федотов), любив спілкуватись із молоддю, свої знання й творчу енергію 

щедро віддавав для виховання «майбутніх носіїв культури». Як підкреслив 

М. Грінченко, він збуджував «у своїх учнів любов до української пісні, а через 

цю пісню і до української культури взагалі» [1, 495]. Композиторська творчість 

і диригентська праця (в тому числі, для дітей і з дітьми) живили педагогічні 

ідеї, створювали їм плідне підґрунтя. 

1906 року Стеценко упорядкував «для сім’ї та школи» пісенний збірник 

«Луна» зі супроводом фортепіано, до якого увійшли його пісенні мініатюри та 

кращі зразки фольклорних опрацювань. «Це був один із перших на 

Наддніпрянщині посібник такого типу» [6, 20]. Як зазначив Є. Федотов, «у 

передмові до нього вказувалось на великий вплив музики на людей, на 

доцільність використання її як засобу виховання. Тут наголошувалося, що 

упорядник спирався на передову музично-педагогічну практику, яка, перше, 

ніж вчити дітей музики, пропонувала навчити їх співати, бо «коли дитина 

навчиться співати, тоді їй легше і зрозуміліше буде вчитися вже й музики, 

знаючи ритми співу і маючи розвинутий слух» [8, 39]. Стеценко пропагував 

комплексне музичне виховання, при якому «навчання нотного співу 
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проводиться разом з розвитком музичних здібностей, вихованням слуху, 

пам’яті, голосу, відчуттям ритму, звукоутворенням та навичками хорового 

співу, поєднуючи всі сторони виховання й навчання в єдиний педагогічний 

процес» [8, 50]. Крім того, він акцентував «на загальній доступності та 

обов’язковості музичного виховання, відповідності дидактичного матеріалу 

віковим та психологічним особливостям дітей» [5, 94]. Як видно із цих 

міркувань і настанов, Стеценко-педагог проявив науковий підхід до музичного 

виховання, орієнтуючись на кращі надбання людської думки у цій галузі, 

починаючи від античності, та пропонуючи власні новаторські принципи 

навчання на фольклорній основі. 

У тому, що це були дієві та далекоглядні принципи, переконує реакція 

царської влади, яка бачила в них пряму загрозу «українофільської агітації» і 

прагнула ізолювати митця, засилаючи в глухі провінційні закутки. Та він не 

полишав своїх теоретичних і практичних пошуків у музично-педагогічній 

ділянці, а лише вдосконалював їх, незважаючи на несприятливі обставини.  

1908 року, коли Стеценко працював учителем співу гімназії у Білій 

Церкві, він звернувся на шпальтах преси до своїх колег – регентів, музикантів – 

із закликом-відозвою «розгорнути концертну діяльність, широко відзначити 

Шевченківські ювілеї у 1911 та 1914 рр. і допомогти у збиранні коштів для 

спорудження пам’ятника Кобзареві» [6, 22]. 

Найбільш плідним у творчому плані був початковий період життя 

Стеценка в Тиврові на Поділлі (1910 – 1911). Там він, перебуваючи на посаді 

вчителя співу при місцевій бурсі, написав Другу літургію Св. Іоана 

Золотоустого, драматичну сцену «Іфігенія в Тавриді», дитячі опери «Івасик-

Телесик» і «Лисичка, Котик і Півник» (у яких продовжив оригінальний задум 

Лисенка, взявши за основу сюжети інших народних казок), а також хорові 

кантати «Єднаймося» на слова І. Франка, «Шевченкові» на слова К. Малицької 

(рукописи яких надіслав Я. Ярославенкові до Львова, як і право на друкування 

цих творів видавництвом «Торбан»), велику кількість солоспівів, колядки та 

щедрівки (понад 50) та ін. Опрацювання паралітургійних зразків для 
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застосування у навчальному процесі показують розуміння автором їхньої ролі 

як «обрядових архетипів», покликаних розбудити в юних душах «поклик 

пращурів», викликати повагу до давніх традицій рідного народу. При цьому 

«Стеценко широко використовував саме колядки-сцени, де відтворювались 

яскраві картинки побуту, а також розкривались окремі риси персонажів. Тому 

більшість обробок календарних пісень мають характер святкової ігри-розваги, 

де розкриття сюжету набуває характеру сценічності» [8, 83 – 84]. 

Л. Пархоменко наголосила на тому, що «колядки різних регіонів України з 

їхньою прегарною мовою, часто філософічністю чи наївним осмисленням 

духовних переказів, сповнених закодованої символіки, композитор інтерпретував 

по-різному, знаходячи способи розкрити генотип кожної» [7, 8]. 

Втім, улюблена педагогічна праця не давала достатнього матеріального 

забезпечення, тому композитор був змушений обійняти парафію села Голово-

Русава на Вінниччині, де був священиком упродовж 1911 – 1917 рр. Поруч із 

душпастирською проводив просвітницьку роботу: керував місцевою 

парафіяльною школою, шкільним і сільським хорами. Зате менше компонував. 

Радісними і теплими були зустрічі К. Стеценка з М. Леонтовичем і 

Я. Степовим. Митців єднала щира дружба і взаємна моральна підтримка. Саме 

Стеценко вислав О. Кошицю для виконання його студентським хором 

«Щедрика» М. Леонтовича, що вперше прозвучав на Різдво (1916). 

«Композиція мала тріумфальний успіх і привернула до Леонтовича 

зацікавлення та симпатії мистецької громади Києва» [6, 35]. 

Повернення К. Стеценка до Києва збіглося з революційними подіями, 

що відбулися 1917 року. Центральна Рада на чолі з М. Грушевським 

проголосила повну самостійність УНР і заохочувала митців до праці на благо 

української культури. За свідченням дружини Євгенії Антонівни, для 

композитора розпочався «світлий період в житті» [6, 37]. Як більшість 

інтелігенції того часу, він прагнув визволення свого народу з імперського ярма. 

Тому з великим ентузіазмом поринув у творчу й громадську роботу. Працював 

на педагогічній ниві, очолював музичну секцію видавництва «Вернигора», де 
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опублікував свій підручник «Початковий курс навчання дітей нотного співу» і 

«Шкільні співаники» у трьох частинах, що стали музичним хрестоматійним 

матеріалом до підручника. До «Співаників» Стеценко помістив фольклорний 

матеріал: веснянки, щедрівки, колискові, історичні, побутові, жартівливі пісні у 

власних хорових опрацюваннях і з надбань таких композиторів, як М. Лисенко, 

М. Леонтович, Я. Степовий. 

У цей період він почав розробляти план створення освітніх і мистецьких 

інституцій з перспективою всебічного розвитку рідної музичної культури. 

Зокрема, склав проекти «Кобзарської школи», «Кафедри української музики 

при консерваторіях», «Диригентського інституту», «Державного Симфонічного 

оркестру ім. Лисенка», «Українського Музичного Товариства» [1, 496].  

Працюючи у відділі мистецтв при міністерстві народної освіти, 

К. Стеценко разом із М. Леонтовичем та О. Кошицем започаткували Перший 

український національний хор (1918), що численними концертними поїздками 

Україною популяризував національне хорове мистецтво. За прикладом цього 

колективу створювалися національні хори в інших містах (Полтаві, Харкові, 

Чернігові, Кам’янці-Подільському). А у 1919 р. стараннями К. Стеценка і 

О. Кошиця була заснована Українська республіканська капела, відома своїми 

легендарно-тріумфальними гастролями різними країнами світу. 

Плідною була праця митця у споживчо-господарській організації 

Дніпросоюз із культурно-просвітнім відділом. При цьому відділі діяла хорова 

секція, що її очолив К. Стеценко. Він займався організацією роботи хорових 

колективів і видавничою справою, концертував, завідував диригентсько-

хоровими курсами при Музично-драматичному інституті ім. М. Лисенка. 

Публікував праці з музичної педагогіки: проект програми зі співів в «Єдиній 

школі», «Початковий курс навчання дітей нотного співу», «Українська пісня в 

народній школі» та ін., працював над рукописами «Методика шкільного співу», 

«Записки з педагогіки» тощо. В одній із розвідок переконував, одночасно 

закликаючи дати в українській школі якомога більше місця українській 

народній пісні: «одним із самих популярних і доступних видів мистецтва треба 
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вважати співи, і вони повинні стати могутнім знаряддям для виховання народу 

через школи як в моральному смислі, так і в національному ... Пісня українська 

розкаже народові, хто він, «яких батьків ми діти»; розкаже його історію, його 

минувшину; розкаже, які у нього були герої, хто такі Хмельницький, 

Дорошенко, Наливайко, Залізняк, Гонта і др. З пісень він уявою і серцем своїм 

прийме дух вольності й свободи народної, яку він колись мав і за яку діди його 

так тяжко боролись. З пісень своїх народ навчиться тому, чому не зможуть 

навчити ніякі лекції та самі натхненні слова. Пісня, дякуючи ритмові, з’явиться 

могутнім фактором для розвитку почуття єдності, гуртування і солідарності 

громадської» [4, 303 – 304].  

У 1920 р. Стеценко відбув двомісячну хорову подорож з другою 

мандрівною капелою Дніпросоюзу (в якій брав участь також поет Павло 

Тичина). У цьому продовжив традиції свого вчителя М. Лисенка. Проте скрутні 

життєві обставини, що супроводжували композитора усе життя, змусили його 

повернутися до сану священика. Він улаштувався в селі Веприк біля Фастова, 

де також організував хор, що невдовзі успішно гастролював теренами 

Київщини. У репертуарі цього колективу панував культ М. Леонтовича. Окрім 

цього, звучали опрацювання народних пісень Лисенка, Кошиця, Яциневича і 

власні Стеценкові. Одна із його веприківських хористок писала: «Кирило 

Григорович був невтомним пропагандистом народної пісні. Пішки водив нас з 

села в село співати пісні, ставити концерти... виступати доводилось на 

майданах, селянських дворах або в церковноприходських школах. Рідше – в 

панських будинках, які пустували» [4, 105 – 106]. Виконуючи у 1921 р. з цим 

хором Реквієм (світлій пам’яті М. Лисенка), написаний до річниці його смерті, 

ні хористи, ні композитор-диригент не могли передбачити, що через рік цей 

твір лунатиме над могилою Стеценка. Життя Кирила Стеценка обірвалося у 

розквіті сил 29 квітня 1922 р. через важку хворобу (черевний тиф).  

Висновки. Своєю невтомною працею, композиторським талантом, 

педагогічними й організаторськими здібностями митець приклав багато зусиль, 

відгукуючись на потреби українського суспільства та рідної школи, 
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усвідомлюючи попит у художньо-концертному та дидактичному матеріалі, 

розуміючи його значення для музичного навчання й виховання. І творчі 

надбання, і теоретичні праці Стеценка ґрунтувалися на національно-

патріотичних засадах, тому залишаються актуальними й сьогодні, в нашій 

складній соціокультурній ситуації.  
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Постановка проблеми. Кімната-музей Віктора Матюка у с. Карів 

представляє артефакти життя та творчості представника  української музичної 

культури останньої третини ХІХ – початку ХХ ст., послідовника 

перемишльської школи. 

Аналіз останніх досліджень. Особистість В. Матюка привертає увагу 

багатьох дослідників, зокрема І. Бермес, М. Білинської, М. Загайкевич, 

С. Івасейка, Л. Кияновської, Я. Михальчишина, М. Черепанина та ін. 

У  музикознавчій літературі вже висвітлено чимало аспектів творчої   діяльності 

митця, проте  документи, які зберігаються в кімнаті-музеї композитора, не були 

предметом окремого дослідження. У цьому й полягає актуальність статті.   

Мета зводиться до систематизації відомостей, отриманих із 

документальних джерел кімнати-музею В. Матюка в с. Карів. 

Виклад основного матеріалу. Гордістю не тільки Сокальщини, але й 

усієї української музичної культури є постать священика, композитора Віктора 

Матюка, який своїм духовним покликанням, творчою, пасторською та 

громадською діяльністю надав  приклад високого служіння Богу, церкві, 

рідному народу. Через усе своє життя він проніс любов до української народної 

пісні. 

Кімната-музей у Карівській ЗОШ І – ІІ ступенів була створена 2001 року 

Це стало важливою подією в житті української музичної громадськості, 

передусім – мешканців села, в якому В. Матюк тривалий час працював 

парохом. У музеї розгорнуто п’ять експозицій. Перша висвітлює національно-

культурне життя композитора, друга – присвячена навчанню В. Матюка, третя  

– діяльності митця як композитора, четверта – як священика, п’ята висвітлює 

культурно-просвітницьку діяльність. 

Кімната-музей зареєстрована обласною комісією оглядів музеїв 

19.12.2001 р. (протокол № 675) з ініціативи уродженця села Карів Степана 

Івасейка. За наказом головного управління освіти і науки Львівської обласної 

державної адміністрації він почав діяти в приміщенні навчального закладу 

системи МОН України 16. 04. 2002 р.  Керівником музею було призначено 
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Любов Іванівну Пукало.  До створення кімнати-музею залучались вчителі 

Карівської ЗОШ І – ІІ ступенів та жителі села.  

При підготовці експозиції були використані матеріали архівних та 

бібліотечних фондів. Експозиції кімнати-музею дають можливість 

ознайомитися з матеріалами життя і творчості композитора, лікаря, 

о. В. Матюка. Експозиція розгорнута на восьми стендах та двох столах. Кожен 

із них висвітлює певний період життя чи напрям діяльності композитора. Так, 

на першому стенді – матеріали про період навчання в Перемишльській гімназії. 

У центральній частині – світлина В. Матюка з 1875 р., поряд, справа, хата, в 

якій народився композитор (рисунок зі спогадів). Згодом розміщені портрети 

М. Шашкевича, М. Вербицького та І. Лаврівського. У нижній частині – 

листівка, підписана «для композитора о В. Матюка – ученика сьомого класу 

Перемиської гімназії», поряд титульна сторінка «Веснівки» на сл. 

М. Шашкевича. З лівого боку стенду розміщена текстова колонка, в якій 

описується час, коли Україна дала своєму народові Віктора Матюка. Це період, 

позначений у Галичині національно-культурним відродженням. Політично 

бурхлива Європа кінця 40-х рр. ХІХ ст. захоплює у свій вир і Східну Галичину. 

Кращі сили української галицької інтелігенції залучаються до культурно-

просвітницької практики з метою відродження української нації. Створюються 

політичні організації, видаються часописи, все ширші обрії громадського життя 

охоплює українська мова. Услід за «Руською трійцею» на ниву національної 

культури виходить ціла кагорта громадських діячів. Серед них: письменники 

І. Гушалевич, М. Устиянович, І. Франко, композитори М. Вербицький, 

І. Лаврівський, С. Воробкевич, А. Вахнянин, художники К. Устиянович, 

Т. Копистинський. Розкривши нелегку долю простого люду, митці винесли на 

світ красу і самобутність рідного краю, вони своїми творами підіймали дух 

українців. Саме в цей час піднесення на галицькому музичному полі починає 

творити Віктор Матюк. 

Матеріали наступного стенду висвітлюють біографічні відомості про 

дитинство Віктора Матюка: його першу музичну освіту, яку він здобував у 
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Василя Круп’яка. В центрі другого стенду – фото К. Устияновича та греко-

католицької семінарії, де найбільше вабить Віктора музика Д. Бортнянського, 

М. Березовського, І. Лаврівського, М. Вербицького. Необхідно підкреслити, що 

М. Вербицький мав особливо великий вплив на В. Матюка. В останні роки 

свого життя, займаючись педагогічною діяльністю, він щиро захоплювався 

своїм учнем. Даючи Вікторові Матюку уроки гармонії, Михайло Вербицький 

«охоче виправляв його твори і вказував на гармонічні помилки, при цьому 

пророкував йому, що при наполегливій праці стане добрим композитором». 

Також майбутній композитор захоплюється музикою західноєвропейських 

майстрів: Дж. Палестріни, Й. С. Баха, Й. Гайдна та ін. У верхній частині ноти 

«Ти дівчино рожоуста» для середнього голосу в супроводі фортепіано накладом 

редакції «Музичного календаря», Львів, 1907 р., партитура «Кріпись, народе» на 

слова І. Мидловського та співогра «Інвалід», головний герой якої Ангел Русі, як і 

сам В. Матюк, вболіває за долю українського народу, в минулому вільного і 

прославленого, а потім поневоленого ворогами. Та Бог не дозволяє йому підняти 

меча для оборони скривдженого люду, а переконує, що щастя і воля прийдуть 

лише через піднесення морального духу, через освіту і духовне очищення. Так 

уважав В. Матюк і завжди залишався людиною високої християнської моралі, 

відданого служіння Господу і своїм релігійним переконанням. Поряд титульна 

сторінка до театральної вистави «Нещасна любов» (1878). 

У 1860 р., після закінчення сільської школи, батько віддає Віктора на 

навчання до м. Сокаль. Своїм чудовим голосом Віктор Матюк привертає увагу 

місцевих співаків і в короткому часі його запрошують до церковного хору. Тут 

він вперше почув хоровий чотириголосий спів і своїм дитячим сопрано влився 

в нього. Вже у дитячому віці починає збирати і вивчати народні пісні, а 

найбільше його захоплюють колядки у традиційно обрядовому виконанні. 

Згодом ці мелодії будуть опрацьовані композитором.  

1884 року Віктор переїздить на навчання до Львова. Через рік його 

приймають до Ставропігійської бурси, водночас хлопець навчається в першому 

класі гімназії. Хор бурси, яким керував П. Бажанський, виконував складні 
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музичні твори, оскільки до його складу входили відомі співаки. Ближче 

знайомство В. Матюка з хором і співаками сприяють подальшому розвитку 

його музичних здібностей. «Народна мелодрама І. Мидловського «Капраль 

Тимко» з музикою молодого композитора о. Віктора Матюка належить до 

найвідоміших оздоб української народної сцени», – стверджував Іван Франко, з 

яким Віктор Матюк був особисто знайомий і отримував від нього підтримку, 

неодноразово листувався і дискутував на тему народної і церковної музики, а 

також заохочував до творчої праці.  

В. Матюк високо цінував творчість І. Франка, написав музику до драми 

«Три князі на один престол» [10]. Світлина І. Франка розміщена в центральній 

частині, поряд фото П. Бажанського та А. Вахнянина. Згори можна побачити  

титульні сторінки «Із тривікових могил» і «Кріпись, народе» нотне видавництво 

музичного товариства М. В. Лисенка, «Святий Боже» пам’яті високопреподобного 

о. Луки Пипана, а також «збірник малоруських квартетів «Боян», який містить 51 

твір для чоловічого хору без супроводу» [4]. В. Матюк уважав, що «він стане 

великою підпорою до наших сільських і міських хорів, заохотою до співу молоді 

руської і буде доказом поступу на музичному полі…» [3]. 

З 1865 р. В. Матюк перебуває на утриманні в префекта духовної 

семінарії о. Л. Пипана і продовжує навчання в гімназії. При семінарському хорі, 

яким керував тоді композитор І. Лаврівський, він має змогу поглибити музичні 

знання. Репертуар хору складався з творів як українських, так і 

західноєвропейських композиторів. У 1866 – 1867 рр. В. Матюк співає в хорі 

церкви св. Юра. Його музична діяльність значно розширюється, він бере участь 

майже у всіх музичних гуртках Львова, різних концертах, організовує хори.  

У 1869 р. Віктор Матюк короткотривало бере уроки композиції у 

Порфирія Бажанського, далі поглиблює свої знання самостійно. На цей час 

припадають його перші музичні спроби – «Прошу я тя, любий сину» і «На 

розвалинах Галича».  

Наступна експозиція – це портрети Сидора Воробкевича, Івана 

Біликовського та Олександра Мишуги. Саме завдяки О. Мишузі один із 
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найпопулярніших творів Віктора Матюка «Цвітка дрібная» на слова Маркіяна 

Шашкевича облетіла всі найкращі сцени Європи. В цій же експозиції 

розміщена титульна сторінка і зміст збірки «Пісні церковні різних авторів»,  

перекладені на жіночий хор і колядки, що отримали високу оцінку не тільки 

українських критиків, а й польських. Так, зокрема, композитор М. Солтис 

писав: «Колядки руські, оброблені пісні церковні В. Матюком представляють 

дуже показно і числом (24) і обробкою… Повні характеру пісні великодні, 

оброблені на жіночий хор, в ряді багаточисельних його праць займають на 

нашу думку, найперше місце» [6]. Дописувач часопису «Дяківський глас» 

акцентував, що цей підручник «повинен мати кожний співець церковний, бо до 

цього часу підручника з колядами на мішаний хор у нас не було» [3]. 

«Кожен композитор, який хоче промовити до духа своєї народності, 

мусить опирати свої твори на підставі народних пісень, які стануть найбільш 

запліднюючим фактором його мотивів і фантазій, інакше минеться з ціллю», ‒ 

наголошував В. Матюк. 

У 1875 р. В. Матюк вступає в духовну семінарію. Під час навчання він 

розгортає широку творчу діяльність, пише багато пісень, опрацьовує для хору 

власні твори та інших авторів. За  його участі відбуваються урочисті вечори і 

концерти, до яких він пише музику. В 1880 р. Віктор Матюк одружується з 

Юлією Борисевич і присвячує їй три солоспіви, рукописи яких зберігаються у 

кімнаті-музеї. У цей час В. Матюк компонує низку солоспівів на слова Генріха 

Гайне в перекладі Володимира Шашкевича.  

1882 року В. Матюк висвячується, приступає до праці на священичій 

ниві і продовжує творити. До цього періоду належить перша частина кантати 

«Гамалія» на слова Т. Шевченка.  

На початку священичої діяльності композитор часто змінює місце праці. 

Спочатку працював в Перемишлі, відтак у Крехові, потім у Маковиську, Лівчі 

(тепер територія Польщі), звідти (1889) переїжджає на парафію в с. Карів. 

Одночасно продовжує видавничо-композиторську діяльність. Збирає і 

опрацьовує для чотириголосого чоловічого складу хорові квартети, компонує 
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оригінальні хорові композиції. Серед них «Пісня до Місяця» музика Михайла 

Вербицького для мішаного хору, «Пісня Русина» Василія Мельницького, «На 

твердій скалі» для мішаного хору Віктора Матюка, «6 пісень для дитячого 

голосу у супроводі фортепіано». «В. Матюк завжди дбав про освіту української 

молоді», ‒ згадувала наймолодша донька композитора. Видав збірки для 

навчання дітей та молоді, зокрема «Руський співаник для шкіл народних», 

«Малий катехизм музики», «Співаник церковно-народний»  для шкіл народних, 

дозволених митрополитом Андреєм Шептицьким для використання при науці 

церковного співу, «Короткий начерк науки гармонії і композиції» [5]. Він мав 

надію, що це допоможе нашій талановитій молоді відкрити для себе таємниці 

музичної композиції. У селі Карів, де пастирював, він заснував «Просвіту» і 

став її першим головою. Організував хор і своєю невтомною працею прославив 

його на всю околицю та організував будівництво читальні, безкоштовно лікував 

людей, про це свідчили багато вдячних сучасників.  

«…Заховав Матюк до кінця життя здоровий інтелект, творчий смак і 

розуміння до правдивої краси в музиці і не попав на бездоріжжя і манери. Хоча 

життєві умови (…)  в’язали раз у раз розвій його музикального таланту…», 

писав С. Людкевич [6]. 

На останньому стенді розміщена афіша з нагоди посвячення пам’ятника 

композитору-громадянинові о. В. Матюку, колишньому пароху в Карові з 

нагоди 25-х роковин його смерті, за пожертви односельчан-емігрантів зі США 

та місцевого населення за авторським проектом А. Павлося. У святковому 

концерті з творів о. В. Матюка брали участь: Ст. Людкевич (вступне слово), 

Б. Кудрик (доповідь про значення творчості о. В. Матюка), чоловічий хор 

«Сурма» зі Львова під керівництвом диригента О. Плашкевича, оперний співак 

В. Тисяк, фортепіанний супровід забезпечив Б. Кудрик [9]. 

У програмі концерту прозвучали хорові твори «Під осінь», «Чом так 

скрито», «Крилець», «Не згасайте, ясні зорі», «Із тривікових могил», «Кріпись, 

народе» (кінцевий хор із опери «Інвалід»), народні та старогалицькі пісні «Чи ж 

се тая криниченька», «Змарнів я», «Бодай ся когут знудив», «З тої гори 
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високої», «Ревуха». У виконанні В. Тисяка прозвучали «Веснівка», «З слезею в 

оці відійду», «Родимий краю» з співогри «Капраль Тимко» [1].  

Посвячення пам’ятника відбулось надзвичайно урочисто, при великому 

здвизі людей, освятив пам’ятник владика з Перемишля Й. Коцоловський [2].  

У музеї часто проводяться екскурсії, масові заходи під час Великодніх 

свят, присвячені пам’яті о. Віктора Матюка.  Традиційно відбувається 

постановка літературно-музичних композицій, одна з яких,  «Лунай же, пісне, 

Матюка», присвячена дню народження отця.  

Відвідавши кімнату-музей о. В. Матюка, вдячні нащадки залишають 

позитивні відгуки: «Велике щастя для нашого народу мати такого громадянина, 

який не дав нашому народові звестися нанівець» (бандурист Остап Стахів). 

«Кімната-музей захоплює своєю унікальністю. Честь і слава його творцям. Хай 

Господь Бог допомагає вам» (Петро Франко). «Дуже втішні і схвильовані 

побаченим, відношенням до  власної історії. Цей осередок – справжнє підґрунтя 

державобудування Незалежної України» (м. Донецьк. Фундатор музею 

«Смолоскип»). 

Висновки. За переконанням засновників, кімната-музей Віктора 

Матюка повинна стати не лише даниною пам’яті і пошани до священика, 

композитора,  диригента, музично-громадського діяча, а й тим духовним 

центром, відвідуючи який, кожен захотів би замислитися над метою свого 

життя, звірити свої ідеали, прагнення і повсякденні вчинки з життям людини, 

яка для нас є взірцем глибокої духовності, високої моралі та самовідданого 

служіння рідному народові. Перспективи подальших розвідок полягають  у 

поглибленному вивчені композиторської спадщини, зокрема оприлюдненню 

рукописних артефактів митця. 
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ЛЬВОВА ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ XX СТОЛІТТЯ 

 

У статті розглядаються особливості розвитку хорового життя Львова 

першої третини XX ст. Акцентовано на хоровому виконавстві польської 

спільноти міста. Проаналізовано творчу активність родини диригентів 

Кінальських у низці співочих товариств. З’ясовано мистецький рівень, 

репертуарну політику та форми концертних виступів очолюваних ними 

колективів. Відзначено роль диригентів Кінальських у хоровому русі Львова 

означеного періоду. 
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СЕМЬЯ ДИРИЖЕРОВ КИНАЛЬСЬКИХ В ХОРОВОЙ ЖИЗНИ 

ЛЬВОВА ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX ВЕКА 

 

В статье рассматриваются особенности развития хоровой жизни 

Львова первой трети XX в. Акцентировано на хоровом исполнительстве 

польской общины города. Проанализирована творческая активность семьи 

дирижеров Кинальських в ряде певческих обществ. Выяснено художественный 

уровень, репертуарную политику и формы концертных выступлений 

возглавляемых ими коллективов. Отмечена роль дирижеров Кинальських в 

хоровом движении Львова обозначенного периода. 
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FAMILY OF CONDUCTORS KINALSKY IN LVIV’S CHORAL LIFE OF 

THE FIRST THREE OF XX CENTURY 

 

The article deals with the features of the development of the choral life of Lviv 

in the first third of the XX century. It is focused on the choir performance of the 

Polish community of the city. The creative activity of the conductors of Kinalsky 
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family in a number of singing societies is analyzed. The artistic level, repertoire 

policy and forms of concert performances of collectives led by them have been 

clarified. The role of conductors Kinalsky in the choral movement of Lviv of a certain 

period is noted. 

Key words: choral life, conductor, Kinalsky family, Lviv, artistic level, 

repertoire. 

 

Постановка проблеми. Хоровому мистецтву Львова й Галичини 

присвячувалася увага низки науковців, що висвітлювали різні аспекти цього 

важливого пласту української музичної культури. Проте недостатньо 

з’ясованими залишаються окремі питання, пов’язані з діяльністю подвижників 

хорової справи – диригентів, виявленням їх ролі у збереженні і примноженні 

духовних традицій краю. 

Період першої третини XX ст. характеризується чималим підйомом 

хорового життя Львова. У цей час активно виникають нові співочі колективи, 

якісно нового мистецького рівня набувають хори, що виникли значно раніше. 

Показовим у цьому контексті видається й пожвавлення диригентської 

діяльності. Адже упродовж окресленого хронологічного відрізку в місті 

працювала величезна кількість диригентів-професіоналів та аматорів, які 

присвятили свої сили і талант служінню загальній справі національно-

культурного піднесення. Багато з них стали зачинателями цілих диригентських 

династій. Серед переліку відомі родини диригентів Вахнянинів, Колессів, 

Купчинських, Нижанківських, Солтисів, Туркевичів. До когорти представників 

галицької диригентської традиції належить й родина хормейстерів Кінальських.   

Аналіз основних досліджень і публікацій. В українському 

музикознавстві висвітлення диригентської активності родини Кінальських у 

хоровому житті Львова проводиться вперше. Але деякі аспекти цієї теми 

опосередковано порушувалися в працях українських і зарубіжних дослідників. 

Це наукові дослідження з диригентсько-хорового мистецтва (Лесі Мороз [4]), 

краєзнавчої тематики (Любов Кияновської [1], Станіслава Людкевича [2] 

Лешека і Тереси Мазеп [3], Мирона Черепанина [5]), історії функціонування 
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музичних товариств (Т. Мазепи [12], Євґеніуша Калужинського [8], Єви 

Нідецької [13]), персоналій диригентів (Леона Тадеуша Блащика [7]). 

Мета статті. Висвітлити здобутки родини диригентів Кінальських у 

хорових колективах Львова першої третини XX ст. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Хорова культура Львова 

славиться давніми традиціями. Упродовж віків їх розвиток був позначений 

властивою для цього культурного осередку Галичини атмосферою. 

Багатонаціональне середовище міста було представлене низкою громад 

(української, польської, німецької, єврейської тощо), які плекали свої традиції і 

намагалися зміцнити власну позицію в художньому просторі. Відповідно 

хорове життя наповнювалося досягненнями представників різних 

національностей, що безумовно спряло розвитку цього виду мистецтва в краї. 

Безперечно, польське панування в Галичині, особливо після надання 

австрійською владою автономії в 1867 р., а тим більше за часів Другої Речі 

Посполитої, привело до закріплення лідерських позицій польської спільноти 

Львова у поступі її національного мистецтва. Яскравим виразником таких 

сприятливих суспільно-економічних умов було становлення польських 

співочих товариств у першій третині XX ст. Їх чисельність, а також відмінність 

за специфікою праці промовисто засвідчують потребу різних соціальних верств 

населення в культурному і національному самовияві. Для наочності 

представимо перелік польських товариств, які плекали хорове мистецтво у 

Львові в період 1900 – 1939 рр. Серед них Галицьке-Польське музичне 

товариство, «Лютня», «Ехо», «Бард», «Гейнал», «Гендзьба», «Арфа», «Сирена», 

«Ліронька», «Пісня», Львівський академічний хор, Львівський робітничий хор. 

Список хорових колективів утворених в лоні немузичних організацій 

продовжують Хор Львівських друкарів, Хор техніків, Львівський хор медиків 

ветеринарії, Хор легіонерів, хори товариств «Ґвязда», «Сокіл», «Скала», 

Музичного гуртка поштарів, Польського Червоного Хреста», Торговельних 

працівників, Клубу машиністів Польської державної залізниці тощо.  
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Головними завданнями хорових осередків були популяризація народної 

пісні, поширення хорового виконавства, утвердження власних традицій хорової 

справи, пожвавлення концертного життя, організація музичних шкіл і музичних 

інституцій, створення музичної та спеціальної навчальної літератури, видання 

нот, книжок, часописів, влаштування конкурсів на створення хорових творів, 

закладання й утримання музичних бібліотек, залучення найширших верств 

суспільства до культурно-просвітньої діяльності. В цьому контексті хорові 

товариства заповнювали нішу у вихованні численних музичних кадрів – 

композиторів, диригентів, інструменталістів, співаків. Посилення діяльності 

таких організацій упродовж чотирьох десятків літ минулого століття 

інспірувало також композиторську творчість.  

Таким чином, аматорські співочі товариства виявилися не лише 

головними культурно-просвітницькими та національно-патріотичними 

осередками, але й створили сприятливий ґрунт на якому формувалося 

професійне музичне мистецтво.  

Родина диригентів Кінальських відіграла вагому роль у хоровому русі 

Львова першої третини XX ст. Спектр їхньої творчої активності поширився на 

чималу кількість співочих товариств.  

Батько Антоній Кінальський (1870? – 1913) – диригент, композитор і 

педагог, був довголітнім членом співочого товариства «Ехо-Матір». Його 

довготривала, майже тридцятирічна хормейстерська діяльність охоплювала 

працю в Робітничому хорі (1902 – 1920), «Арфі» (1920, 1921), Хорі Львівських 

друкарів (1921 – 1930). Крім цього, перед Першою світовою війною він навчав 

співу у середніх школах Львова [7, 129]. 

Його сини Станіслав і Мар’ян успадкували від нього не лише 

пристрасть до диригування, але й наступництво у провадженні колективів. 

Довідуємось, що М. Кінальський продовжив «сімейну традицію» в Робітничому 

хорі, інший син С. Кінальський почергово з батьком керував «Арфою», а відтак 

очолив Хор друкарів. Він трудився також в Хорі техніків і Хорі легіонерів.  
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Диригентська практика А. Кінальського розпочалася в Робітничому 

хорі. Однак цей період діяльності митця не вдалося встановити. Натомість, його 

діяльність в «Арфі» і Хорі друкарів частіше висвітлювалася у львівській 

періодиці. Зокрема, довідуємося, що за короткотривалий час праці в «Арфі» та 

ще й  в умовах післявоєнної реабілітації він зумів підготувати власний концерт 

колективу (травень 1921 р.), а згодом, організувати гастрольного турне до 

Самбора, Стрия, Трускавця, Дрогобича, Калуша, Станіславова, Коломиї, 

Чорткова, Снятина, Тернополя і Золочева [6, 208].  

Заслужене, за словами музичних критиків, керування А. Кінальського 

особливо ретельно висвітлене на прикладі функціонування Хору Львівських 

друкарів. Тоді колектив доволі часто виступав і демонстрував, згідно з 

пресовими даними, належну якість звучання. Станіслав Ліпанович після 

чергового концерту в 1924 р. писав, що невеликий, але дисциплінований Хор 

друкарів добре ансамблював, чисто й ритмічно інтонував і при цьому вправно 

фразував [17, 7]. Очевидність утримування диригентом відповідного 

мистецького рівня проглядається в наступних сповіщеннях рецензентів. 

Наприклад, після концерту в 1928 р. Стефанія Лобачевська зауважувала такі 

результати праці колективу, як впевненість і чистота співу, відмінний звук та 

сумлінність виконання [11, 4].  

Важливі штрихи до «творчого портрету» диригента віднаходимо у 

відгуку, який залишив секретар хору Теофіл Лауда. Він зазначав, що 

А. Кінальський одразу здобув симпатію й пошану усіх співаків. На його думку, 

таким творчим взаєминам сприяли досвідченість, витривалість і терпеливість 

керівника [6, 206]. 

Під орудою А. Кінальського виконувалися хорові твори переважно 

малої форми Станіслава Монюшка, Яна Ґалля, Болеслава Валлек-Валевського, 

Вацлава Лахмана, Віктора Гаусмана, Казимира Абратовського, Вацлава Вейта, 

Александра Орловського, Станіслава Ліпського, а також українця Ярослава 

Ярославенка (Вінцковського). Хор неодноразово брав участь у виконанні 

оперет, здебільшого спільно з симфонічним оркестром товариства «Ґвязда». Їх 
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співпраця проявлялась в участі Хору друкарів у симфонічних імпрезах цього 

колективу. Зокрема, в травні 1924 р. у рамках спільного концерту хор виконав 

композицію диригента й засновника оркестру К. Абратовського, в 1933 р. 

виступив на святкуванні його 10-річного ювілею [9, 6; 17, 7]. 

Постать диригента Мар’яна Кінальського залишилася поза увагою 

науковців. Незначну частку інформації про його життєтворчість дізнаємося з 

тогочасної львівської періодики. Перша згадка імені цього диригента належить 

до 1928 р., коли він стояв на чолі Робітничого хору [6, 206]. Можемо 

припустити, що саме в цей час відбувся його диригентський дебют.  

Рецензуючи концерт колективу на початку 1930 р., відомий музичний 

критик Альфред Пльон зазначав: «У неділю, здається, вперше виступив 

(очевидно йдеться про тривалу перерву – М. Ф.) Робітничий хор, який 

складається переважно з молодих співаків під керуванням М. Кінальського. 

Виступ цього колективу засвідчив великий успіх диригента і самих співаків, які 

займаються улюбленою справою з видимим запалом. Чиста інтонація, добра 

динаміка і дисципліна є перевагами хору, що гідні похвали, а коли з часом 

поправиться ще й дикція, то він сміливо зможе конкурувати з найкращими 

львівськими хоровими колективами» [14, 12].  

Оскільки про цього диригента не вдалося знайти інших відомостей, 

подамо всі наявні дані з життєпису його брата Станіслава (1898 – 1942).  

Уродженець Львова, інженер, піаніст, диригент і композитор 

С. Кінальський вивчав гру на фортепіано, гармонію і контрапункт в Музичній 

школі Станіслави Новіцької у Львові. Закінчив також Львівську політехніку. 

Попри диригентську активність в аматорських хорах Львова певний час був 

хормейстером у Міському (Великому) театрі та диригував оперетою при 

аматорському товаристві «Ґвязда» [7, 129]. 

Інженер за фахом, С. Кінальський був неабияким прибічником хорової 

справи. Коли йому виповнилось сімнадцять років, його прізвище уже 

фіксувалося серед членів-засновників молодіжного хору «Арфа», яке він 

очолював з перервами в 1918 – 1938 рр. За його керування цей колектив 
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отримував різноманітні оцінки. В середині сезону 1923 – 1924 рр. А. Пльон 

згадував про недостатню досвідченість співаків, відсутність у них потрібного 

знайомства з технікою хорового співу [15, 4]. Однак за деякий час (що свідчить 

про наполегливість диригента) в хорі вже відзначали вправність співу, чисте 

інтонування і, що найважливіше, видимий запал до праці [16, 6]. Значний успіх 

«Арфі» приніс концерт в 1930 р. Тоді його програма, як і її виконання 

досягнули артистичної вершини. Особливу увагу здобула партія басів, звучання 

якої називали шляхетним і соковитим [18, 10].  

З цим співочим товариством митець пропагував хорові твори польських 

авторів Б. Валлек-Валевського, В. Желенського, Едмунда Вальтера, Я. Ґалля, 

Францішека Коньора, В. Гаусмана і власні композиції.  

Утім, диригентською сатисфакцією С. Кінальського все таки варто 

вважати працю в прославленому і водночас «рідному» за фаховою 

приналежністю Хорі техніків (1929 – 1930, 1933 – 1936). Саме за його 

мистецького головування колектив здійснив два величезні гастрольні турне. У 

сезоні 1929 – 1930 рр. його географія окреслювалася Болгарією, Туреччиною, 

Єгиптом, Грецією, Югославією, Сербією, Угорщиною, а 1936 р. – 

Чехословаччиною, Австрією та Польщею.  

Під час концертних подорожей і виступів презентувалася хорова музика 

польських композиторів С. Монюшка, Станіслава Невядомського, Б. Валлек-

Валевського, В. Желенського, Фелікса Нововейського, Пйотра Машинського, 

Я. Ґалля, В. Лахмана, Міхала Свежинського, Кароля Проснака, В. Гаусмана, 

С. Ліпського та, заодно, львівських репрезентантів – диригентів Технічного 

хору Адама Гарасовського, Броніслава Вольфшталя, Станіслава 

Томашевського, Ярослава Лещинського, батька і брата С. і М. Кінальських. 

Виконувалися також твори іноземних авторів, зокрема Бедржиха Сметани, 

Лео Деліба. 

Концерти Хору техніків отримували схвальні відгуки на адресу добірності 

програми та виразності інтерпретації. Підкреслювалася досконала інтонація, 

динаміка, фразування, дикція. Звучання молодих голосів називали свіжим, 
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соковитим і чуттєвим. Наголошувалося, що диригент дисциплінував співаків і 

досягнув незвичайної музикальності в хорі [10, 82 – 85, 104, 111 – 112].  

Висновки. Дослідження диригентської активності Антонія, Мар’яна і 

Станіслава Кінальських дає змогу пересвідчитися наскільки вагомою була роль 

цієї родини у хоровому русі Львова першої третини XX ст. Їхня багатогранна 

діяльність і широкий спектр залучення до аматорського хорового виконавства 

відображають реалії мистецького життя тогочасних представників 

диригентської справи. Адже функції диригентів музичних товариств міста не 

вичерпувалися тільки забезпеченням належного мистецького рівня та 

представленням оригінальної виконавської інтерпретації, але також включали 

заснування нових музичних колективів, проведенням різноманітних 

мистецьких заходів, сприяння формуванню освітніх осередків при аматорських 

колективах. Диригенти виступали в розмаїтих іпостасях: художніх керівників, 

голів і членів правління, композиторів, піаністів-акомпаніаторів, співаків-

солістів тощо. Синтез різних сфер діяльності створив міцне підґрунтя для 

розвитку і наслідування традицій музичного мистецтва Львова й Галичини.   

Подальші дослідження діяльності постатей диригентів допоможуть 

зрозуміти які саме звершення у співочих колективах зумовили пожвавлення 

хорового життя і цілком логічно поступові хорового мистецтва краю. Подібні 

праці стануть цінним доповненням до скарбниці історії української хорової 

культури та сприятимуть успадкуванню найкращих традицій хорової справи 

молодою генерацією прибічників цього виду музичного виконавства. 
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Постановка проблеми. Хоча П. Сениця народився в Україні, майже все 

його життя минуло в Москві. При тім, митець ніколи не забував свого коріння, 

залишався завжди вірним рідній Україні. Його багатогранна музично-

громадська діяльність вказує на те, що талановитий музикант був яскравим 

виразником української культури східної діаспори, носієм її найбільш струнких 

національних і ментальних ознак. Оскільки ім’я митця майже невідоме 

широкому загалу, видається доцільним окреслити головні віхи життєтворчості 

далеко за межами рідної землі. 

Аналіз останніх досліджень. Про П. Сеницю написано зовсім небагато. 

Найперше слід згадати критико-біографічний нарис «Павло Сениця», 

присвячений 25-річчю композиторської діяльності, харків’янина В. Костенка, 

що вийшов друком (1930) у державному видавництві України; невеличку 

працю (популярний ескіз) М. Михайлова «Композитор П. І. Сениця. Нарис про 

життя і творчість», що побачила світ (1965) у київському видавництві 

«Мистецтво». Певне світло у розкритті творчого шляху майстра проливають 

скромні статті, вміщені в періодичних виданнях «Музика», «Літературне 

мистецтво», «Глобус», «Шлях», «Вісті», «Одесские новости», «Сяйво» та ін. у 

20-х рр. ХХ ст. (В. Годзінський «У гостинах у композитора П. Сениці» (1923); 

В. Борецький «Новини української музики: П. Сениця – музичні твори»; 

Б. Підгорецький «П. Сениця і його твори»; Ф. Соболь «Творчість композитора 

П. Сениці»; В. Борисов «Три хори на слова П. Тичини»; Я. Юрмас «Композитор 

П. Сениця»). Проте ніхто з авторів не висвітлював заявленої автором теми. В 

цьому й полягає актуальність статті, мета якої зводиться до виокремлення 

вельми особистої та чутливої для митця теми – його глибокої пов’язаності з 

Україною, якій присвячував чимало творів, тісно спілкувався з українськими 

композиторами. 

Виклад основного матеріалу. У автобіографії, надісланій до Києва у 

1947 р., П. Сениця писав: «…чимало є українців, що обвинувачують. …навіть 

думають, що я втік з України до Москви…, в якій я живу нікуди не рипаючись 

оце вже 47-й рік. Правда, інколи пробував рипатись, та нічого з того не 
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виходило» [7]. Життєвий і творчий шлях композитора підтверджує, що 

П. Сениця був українцем-патріотом, який ніколи не поривав зв’язку з 

Україною, котра була в його серці, думках, врешті – музиці. 

Перші опуси з’явилися ще під час навчання в консерваторії, тож 

виникла потреба їх надрукувати, і не тільки в Москві. Так, 1910 року у 

музичному видавництві «Кобза» (м. Київ) з ініціативи й безпосередньої участі 

К. Стеценка й О. Коваленка побачили світ вокальні твори П. Сениці – романси 

на сл. О. Коваленка «Буря» (op. 4, № 9), «Дідусь» (op. 7, № 1), «Серед квіток» 

(op. 7, № 3). Через рік у видавництві Л. Ідзиковського було випущено солоспіви 

на сл. Т. Шевченка «І широкую долину» (op. 2), «Якби мені черевики» (op. 3, 

№ 1), «Огні горять» (op. 4, № 3), «Минули літа молодії» (op. 5), «Тече вода в 

синє море» (op. 5, № 1), вокальні цикли на сл. О. Олеся, О. Коваленка, 

М. Кічури. 1913 року в цьому ж видавництві побачили світ солоспіви на 

сл. М. Шаповала, О. Неприцького-Грановського, низка інструментальних 

творів для фортепіано, скрипки, віолончелі. 

Коли в Москві (1910) було засновано музично-драматичний гурток 

«Кобзар» із «метою пропаганди української музики та поезії» [5, 123], його 

очолив І. Алчевський (український оперний і камерний співак, тенор – І. Ш.). З 

ініціативи керівництва влаштовувалися цікаві заходи, присвячені видатним 

діячам української культури. Зокрема у 1912 р. дописувач московської газети 

«Русское слово» зазначав: «В лекции-концерте, посвященном сорокалетнему 

юбилею творческой деятельности И. Франко, исполнялись хоры и романсы 

молодых украинских композиторов Б. Подгорецкого и П. Сеницы. Публика 

довольно бурно выражала свое восхищение, артистам приходились по 

несколько раз повторять» [4, 4]. 

Вельми показовим є факт, як українська та російська прогресивна 

громадськість готувалися до відзначення 100-річчя від дня народження 

Т. Г. Шевченка. Про шевченківський концерт у Москві йшлося в часописі 

«Украинская жизнь» (1914, ч. 2). До цієї події П. Сениця готувався з великою 

відповідальністю. Він скомпонував низку хорових творів на сл. Т. Шевченка – «І 
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небо невмите» (op. 13, № 1), «Чигирине, Чигирине» (op. 13, № 4), «За сонцем 

хмаронька пливе» (op. 13, № 7), «Гомоніла Україна» (op. 13, № 6), «Ой на горі 

ромен цвіте» (op. 13, № 5), «Чи ми ще зійдемося знову?» (op. 13, № 2) та ін.» [1, 23]. 

Активна композиторська практика, поява нових музичних творів 

сприяли влаштуванню першого авторського концерту П. Сениці, що відбувся в 

Москві у 1914 р. На той час музика молодого композитора вже набула 

популярності завдяки тому, що постійно звучала на різних імпрезах. В Україні 

творчість митця також стала предметом зацікавлення музикознавців. Уже 

1912 року український часопис «Рада» вмістив замітку, в якій констатувалося, 

що «П. Сеницю чекає широка музична дорога» [3, 3]. 1914 р. в тому ж часописі 

з’явилася критична стаття, автор якої таївся за підписом М. П…ський. Він 

акцентував: «найпродуктивнішим з українських композиторів є Сениця. (…). 

Сениця намагається йти власним, ніким ще не торованим шляхом. Він ворог 

шаблону і шукає краси в нових сполученнях звуків, нерідко створює нові 

ефекти, досить часто переймаючи при цьому з рідної йому музики і голоси 

кобзарських дум, акомпанементу бандури, ліри, сопілки тощо». В кінці статті 

рецензент підсумував: «Ім’я його стоїть поруч з іменами К. Стеценка та 

Я. Степового» [2, 4]. 

У складні періоди свого життя, коли не вистачало навіть на шматок 

хліба, П. Сениця звертався до українських культурних діячів за допомогою. 

Так, у листі до М. Шаповала, датованому 1922 р., митець писав: «… улітку 

зранку до темряви на важкій щоденній роботі (на власній ділянці), а зимою десь 

плутаюсь по шляху з дровами… Якщо можна надіслати якісь консерви…, 

якоїсь чорної або темно-сірої… матерії на костюм…» [22]. 

П. Сениця цікавиться подіями в Україні, діяльністю уряду Центральної 

Ради, політикою «коренізації» («українізації»). 20-і рр., що ввійшли до історії 

музичної культури України як період пошуку нових засобів музичної 

виразності, цікавих знахідок у художньо-образній царині, позитивно вплинули 

на світогляд композитора, незважаючи на те, що він перебував далеко від рідної 
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землі. Творчий шлях митця в різні періоди щільно пов’язаний із основними 

етапами розвитку української культури. 

Час від часу П. Сениця бував на Батьківщині, здебільшого у Харкові. 

Так, у листі до Д. Сотника, датованому 16. 11. 1924 р., митець повідомляв, що 

побував на своєму авторському концерті. Причому, його «несподівано 

викликали… телеграмою зовсім незнайомі… люди… Концерт пройшов там 

25 жовтня добре… Познайомився з Семенком… Обличчя Шкурупія яко 

художника мені добре знайоме і я радий був погомоніти з ним» [8]. Мистецькі 

події, рухливе концертне життя, активні молоді композитори приємно вразили 

майстра. Найбільше захоплення викликала різнобічна діяльність К. Г. Стеценка. 

Якщо на початку другого десятиріччя ХХ ст. твори П. Сениці активно 

популяризувалися в Україні, насамперед завдяки їх друкуванню, то з приходом 

до керівництва Музичним відділом Головполітосвіти П. Козицького, твори 

композитора майже не видаються і, що найбільш вражає, – майже не звучать з 

концертних майданчиків. І не тільки в Україні, а і в Москві. Проте митець 

сприймає це з розумінням, адже постанови Пролеткульту різко звужували 

права інтелігенції, особливо літераторів і композиторів, які змушені були 

творити на замовлення влади. Не всі творчі діячі змогли змиритися з такими 

умовами, чимало з них змушені були виїхати з Києва (Г. Нейгауз, В. Горовиць, 

Б. Яворський, М. Малько, Р. Глієр і ін. – І. Ш.). І навіть за таких умов, 

П. Сениця продовжує спілкуватися з українськими музично-громадськими 

діячами. Про те, що йому небайдужа доля України, свідчить фрагмент листа до 

М. Шаповала від 30.10.1922 р.: «України нема і не буде, поки ми самі її не 

викохаєм… Соціалізм я вважаю за душевну хворобу, психоз, що повів людей 

до великого лиха» [23]. 

П. Сениця дбав про популяризацію української музики в Москві, серед 

російськомовного населення, часто беручи в концертах безпосередню участь – і 

не тільки як автор музики, а й як оратор. Так, у листі до дирекції музичної 

секції Російської академії художніх наук, зокрема науково-демонстраційного 

відділу, він повідомляє про заходи з підготовки вечора українського романсу. 
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Композитор писав: «…выписку из протокола заседания научно-показательного 

отдела РАХН от 14.04.1925 г., программу концерта, посвященную украинской 

песне и соответствующие ноты (№ программы концерта) получил. Тезисы 

вступительного слова представлю, ознакомившись с номерами программы 

поосновательней» [9]. 

Багатий епістолярій митця свідчить, що він підтримував дружні 

контакти з українськими композиторами – К. Стеценком, Я. Степовим, 

М. Вериківським, П. Козицьким, Г. Хоткевичем, поетами та письменниками – 

П. Тичиною, Я. Мамонтовим, фольклористом К. Квіткою, істориком, 

письменником і перекладачем А. Кримським. П. Сениця мріяв про видання 

біографій К. Стеценка, М. Леонтовича, Я. Степового, адресував це питання 

окремим діячам культури, редакції журналу «Музика». 1922 року він 

звертається у листі до О. Чайківського з проханням надіслати йому матеріали 

про життєвий і творчий шлях композиторів-класиків із метою їх популяризації 

в оточенні московської інтелігенції [24]. 

З пієтетом ставився П. Сениця до українських композиторів, уболівав за 

їхню творчу спадщину. Це питання обговорював із К. Стеценком, у листі до 

майстра він писав: «Кому залишив свої твори Степовий?», чи відбувся в Києві 

концерт «його пам’яті з його творів?» [10]. Не байдужою йому була і доля 

самого К. Стеценка: «Перед московськими українцями я клопотався про 

вшанування пам’яті Стеценка у Москві. Та поки-що… і не довелося хоч трохи 

свиноту розбуркать» [там само]. 

З ініціативи П. Сениці при ДІМНі було сформовано комісію з метою 

упорядкування творчого доробку українського фольклориста, мовознавця та 

драматурга М. Янчука (1859 – 1921), який із 20-річного віку навчався і до кінця 

життя працював у Москві. З цього приводу митець писав у листі до 

К. Стеценка: «Мені здається, … що впорядкуванням, друкуванням схованих 

творів свого товариша по професії… поперед усього повинні клопотатися ми» 

[11]. Більше того, Павло Іванович уважав, що частину архіву М. Янчука слід 

повернути в Україну. В листі до В. Годзінського він наголошував: «Самі 
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українці не хотять цим займатися, а в Москви немає грошей». Про важливість 

вирішення цієї справи свідчать такі рядки: «…за нами іде історія, щось більше 

од нас усіх укупі. Воно не помилує ні лівих, ні середніх, ні правих» [25]. 

Не залишалися поза увагою П. Сениці й молоді талановиті музиканти, з 

якими його єднала творча співпраця. Напр., камерна співачка (сопрано) 

М. Шекун-Коломийченко з Харкова не тільки була щирим другом композитора, 

популяризатором вокальних творів, а ще й залишалася «на його боці у 

протистоянні з П. Козицьким» [1, 39]. 1925 року в Москві було влаштовано 

вечір романсів П. Сениці, які виконала співачка (вступне слово виголосив 

автор). 

П. Сениця неодноразово звертався до творчості українських поетів. Із 

особливим пієтетом він ставився до П. Тичини, глибокофілософська поезія 

якого була дуже близька йому. На тексти поета було скомпоновано романс 

«Подивилась ясно» (op. 20, № 5), хорові твори Одчиняйте двері» (op. 20, № 2), 

«На стрімчастих скелях» (op. 20, № 3), «Там на горі, за Дніпром» (op. 20, № 4). 

Як знак ушанування поета 1923 р. П. Сениця створив музичний портрет під 

назвою «Павло Тичина» (op. 19, № 3) для фортепіано. 

Хоча в Москві вже був налагоджений побут, творча праця, Павла 

Івановича не полишала мрія повернутися в Україну. 1921 року в листі до 

Я. Мамонтова він наголошував: «Я подумки в Україні» [12], через рік писав до 

Г. Хоткевича: «Хоча я живу в Москві, але життя, молодість, творчу наснагу 

віддано Україні» [13]. Та й українські культурні діячі добре розуміли, що 

П. Сениця міг би прислужитися Україні, навіть спонукали його до переїзду. 

Зокрема цього прагнув Г. Хоткевич, який намагався залучити митця до 

культурної співпраці. Так, у листі від 15 березня 1924 р. він звертався до Павла 

Івановича з проханням обійняти «посаду директора консерваторії та заступника 

голови (інспектора) відділу мистецтв» [14]. 

У 1924 р. з ініціативи Г. Хоткевича в Харкові було проведено низку 

Шевченківських концертів, до програм яких уведено твори П. Сениці на тексти 

Кобзаря. Вельми показовим є факт, що з ініціативи Г. Хоткевича П. Козицький 
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офіційно запрошує П. Сеницю переїхати до Харкова й навіть цікавиться 

матеріальними становищем композитора (про це йшлося в листі П. Козицького 

від 17 червня 1925 р.) [15]. Більше того, як інспектор музичного відділу 

П. Козицький позитивно відгукується про твори П. Сениці, і навіть запрошує 

його на концерти, які відбуватимуться в Харкові. Павлу Івановичу 

запропонували роботу в Держвидаві по рецензійній лінії, філармонії 

(організаційна та художня робота) та у Вищій музичній раді консультантом. У 

листі О. Фарби – заступника голови Харківської філії музичного товариства 

ім. М. Леонтовича – йшлося: «Ми глибоко переконані, в тому, що Ваше 

перебування у м. Харкові є конче необхідним, що цього вимагають інтереси 

української музичної культури» [26]. Це було тільки одне запрошення й єдина 

нагода переїхати в Україну. На жаль, запрошення було неофіційним і Павло 

Іванович, після звернення до владних структур, які не надали відповіді, 

змушений був залишатися в Москві. 

Час від часу П. Сениці вдавалося приїздити до Харкова, довідатися про 

творчі досягнення українських майстрів, стан української культури загалом. 

Врешті, композитору хотілося поділитися з земляками й своїми досягненнями. 

З цією метою у 1924 р. студенти вищих музично-драматичних курсів  Харкова 

влаштували перший авторський концерт П. Сениці, на який запросили автора. 

Окрилений успіхом композитор активно почав працювати над написанням 

нових творів. 25 жовтня 1925 р. у Харкові було влаштовано ще один авторський 

концерт, програма якого викликала захоплення у публіки. Зокрема на сторінках 

часопису «Вісті» рецензент акцентував: «Рідко який концерт дає таку 

надзвичайно велику насолоду, яку ми отримали від концерту вокальної музики 

П. Сениці» [16]. 

Творчий доробок П. Сениці набуває все більшої популярності в Україні 

не тільки серед професіоналів, а й любителів музики. Напр., у листі до 

П. Сениці К. Максанін повідомляє, що «…в Харькове нет певца, который бы не 

имел в своем репертуаре Ваших произведений» [27]. 
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Із активного листування з учителем із Прилук С. Лизогубом 

довідуємося про те, що «в Прилуках організовується ансамбль української пісні 

і музики… Мета… – популяризація української пісні в обробці сучасних 

українських композиторів і …камерних творів. А заповітна мрія нашого 

ансамблю ознайомити українське громадянство з Вашими творами» [28]. В 

іншому листі С. Лизогуба (від 20.03.1926) висловлюється прохання надіслати 

партитури таких творів: «Душа моя пустка», «полем, полем та долиною», 

фрагменти опери «Наймичка», струнного квартету № 1 [29]. 

1926 р. – Павла Івановича обирають членом товариства Українських 

драматургів і композиторів, про що йдеться в його листівід 22 жовтня [30]. 

1929 р. – композитор відзначав 50-річчя від дня народження. Про те, що 

до цієї події готувалися в Україні, свідчить лист керівника Державного 

українського хору Ф. Соболя: «В Харкові шириться розмова про Ваш ювілей. 

На засіданні Асоціації Революційних Музик (АРМУ) прийнято мою 

пропозицію підняти кампанію за вшанування ювілею у всеукраїнському 

масштабі, підняти клопотання про надання Вам звання заслуженного діяча 

мистецтв і обрати Вас почесниим членом згаданої асоціації» [31]. Втім, 

реалізувати ці плани не вдалося. 

З нагоди півстолітнього ювілею митця відбувся авторський вечір у 

Харкові (концерти відбулися також і в Москві та Ленінграді – І. Ш.). У пресі 

наголошувалося на вагомості внеску композитора в розвиток української 

музичної культури, «…зміцненні культурних зв’язків між народами» [6, 5]. 

Зокрема авторський концерт у Харкові отримав низку відгуків у пресі: 

Я. Юрмас «Композитор П. Сениця» («Глобус», 1929, № 21), В. Костенко 

«Творчість П. Сениці» («Критика», 1929, № 11), «Наш ювіляр» («Музика і 

революція», 1929, № 3). 

Та в кінці 20-х рр. «недружелюбне, а почасти просто нетактовне 

ставлення до Павла Івановича з боку П. Козицького (який на той час був 

головою Вищого музичного комітету, а згодом – головою Спілки композиторів 

України) й стали причиною того, що у наступні 30 – 40-і рр. популяризація 
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творчості українського митця майже припинилася», – стверджують 

Г. Каневська та В. Виткалов [1, 55]. Через це значно погіршилося матеріальне 

становище П. Сениці. В Листі до П. Козицького – голови правління Харківської 

філії Музичного товариства ім. М. Леонтовича – композитор писав: 

«Становище, при якому я ось уже 22 роки не одержую авторського гонорару, 

вважаю абсурдним» [17]. 

Про замовчування імені П. Сениці, його музики та значущості для 

української музичної культури свідчить лист В. Костенка до П. Сениці від 2 

лютого 1929 р. В ньому, зокрема, В. Костенко пише: «Зважаючи на те, що Ви 

знаходитесь далеко від України, київська кліка затирає свідомо Вас. Одним із 

таких затирань є стаття в № 11 «Музыки и революции». Наша асоціація (АРМУ – 

І. Ш.) звернулася до редакції цього часопису з приводу ганебної статті (О. Старк 

«Украинские композиторы за 11 лет революции»). Поруч інших, ми протестували 

й проти замовчування Вашого значення в українській музиці « [18]. 

Справді, твори композитора перестали друкувати та виконувати в 

Україні. Більше того, його навіть пробували вивести зі складу Спілки 

композиторів України. А з листа П. Сениці до Голови Спілки композиторів 

України від 27 жовтня 1950 р. довідуємося про те, що «… Козицький своїми 

заборонами так залякав виконавців моїх творів, що тепереньки навіть уряду не 

налагодити, не довести артистів з моїми творами на концертну естраду» [19]. 

Інтерес до творчості П. Сениці почасти відновлюється в кінці 40 – на 

початку 50-х рр. Так, із нагоди 70-річного ювілею він отримав вітального листа 

за підписом Голови Спілки композиторів України Г. Верьовки. У ньому 

йшлося: «…Дуже важливо було б назавжди тримати більший зв’язок між 

українською громадськістю, композиторами і Вами» [32]. Однак П. Сениця, 

який останній раз приїздив в Україну 1945 р., в листі до правління СКУ з сумом 

писав: «З того часу був у Вас Пленум і не один, і не два, і нікому на думку не 

прийшло покликати мене…» [20]. 

Проте не можна оминути увагою і ті приємні події, які зворушили 

П. Сеницю, чиє серце завжди належало Україні. 1954 року в клубі 



134 

 

письменників у Києві відбувся урочистий вечір, присвячений 75-річчю від дня 

народження композитора. З доповіддю про життєвий і творчий шлях майстра 

виступив музикознавець М. Гордійчук, відтак – відбувся концерт із творів 

П. Сениці. «Вітальну телеграму і листа надіслав… П. Козицький» [1, 59]. З 

нагоди 80-річного ювілею вітання надійшли від студентів, педагогів та ректора 

Київської консерваторії А. Штогаренка. 

Україна вабила композитора, він сумував за її природою, людьми. 

Порятунок митець знаходив не тільки у творчій праці, а й у громадській і 

просвітницькій діяльності. П. Сениця популяризував творчість українських 

митців – поетів, композиторів. Показовим є такий факт. У 1942 р. він 

звертається із заявою до музичного відділу ВРК з клопотанням про проведення 

радіопередач на тему «Музична Шевченкіана українських композиторів». До 

заяви автор додав «перелік композицій (власних – І. Ш.) («Тече вода в синє 

море», «За сонцем хмаронька пливе», «Гомоніла Україна» тощо) та невеликий 

коментар з приводу їх виконання, а також загальну характеристику усіх 

композицій на слова Кобзаря, написаних протягом життя» [там само, 58]. 

У кінці 50-х рр. Л. О. Пархоменко, тоді молода українська 

музикознавець, мала намір написати дисертаційне дослідження про П. Сеницю, 

навіть листувалася з митцем. Однак згодом ця думка була відхилена через 

неприємності, «що виникли у молодої дослідниці» [21]. 

Висновки. Хоча стосунки з українськими посадовцями, які займалися 

питаннями музичної культури, складалися не на користь П. Сениці, митець 

завжди шкодував, що живе на чужині, що не має можливості працювати в 

рідній стороні, слухати українські пісні, постійно контактувати з українськими 

митцями. Втім, його епістолярій свідчить про зацікавлення українськими 

музичними справами, життям та творчістю українських композиторів, 

концерною практикою. Творчий доробок П. Сениці вказує на тісний природний 

зв’язок із Україною, її мелосом, а громадська діяльність – намагання 

популяризувати національну музику, підтримувати українську діаспору Росії. 
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ТHE GENDER DIMENSION IN THE CHORAL ART 

(MODERN MEASUREMENTS) 

In the article the problems of professional growth of women as leaders in the 

modern world. A meaningful way gender issues and their relation to musical art that 

expliziet to the analysis of music pedagogy and educational system in General. 

Keywords: the choral art, gender equality, gender stereotypes, gender roles. 

Постановка проблеми. Ґендерні дослідження стали невід’ємною 

частиною сучасної науки, а гґендерна проблематика в умовах сьогодення, 

виокремлюється в різних галузях музики, педагогіки, філософії. Саме тому 

актуальними проблемами є виокремлення ґендерних аспектів, дефінійцій 

(визначень) за допомогою яких більш ґрунтовно розкриваються, уточнюються 

чи загалом осмислюються освітньо-мистецькі системи. У нашому дослідженні 

основна увага сконцентрована саме на ґендерних дефініціях музичного 

мистецтва в системі освіти. Досліджуючи ґендерну обмеженість вибору 

професій, пов’язаних з музичною діяльністю, слід усвідомлювати різницю між 

ґендером та фемінізмом, оскільки ці два поняття часто ототожнюють. 

Осмислення проблеми ґендерності у площині розуміння музичного мистецтва 

сприятиме формуванню внутрішнього світу людини відігравати значну роль у 

формуванні людини нового часу, у виробленні системи цінностей, відповідних 

до освітніх норм сучасності. 

Аналіз останніх досліджень підтверджує доцільність переосмислення 

та розробки подальших досліджень у сфері ґендерності хорової культури, адже 

такі науковці сьогодення, як: Л. Булатова (розглядає ґендерні особливості 

сприйняття музичного мистецтва) [3]; Т. Дороніна (осмислює теоретико-

методологічні засади гендерної освіти та виховання учнівської молоді) [4]; 

І. Бермес (характеризує успішність жінки-диригента) [1]; В. Полюга 

(виокремлює проблематику ґендерних ролей як сегменту розвитку музичної 

освіти) [7] та інші плідно працюють у цій царині.  

Метою статті є дослідження та виокремлення основних ґендерних 

аспектів хорового мистецтва, осмислення проблем ґендеру як більш 

ґрунтовного осмислення рівня індивідів, їх рольового статусу особистості, який 

в свою чергу визначає соціальні можливості в освітній діяльності. 
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Виклад основного матеріалу. Ґендерна історія як частина нового 

міждисциплінарного наукового напряму – ґендерних досліджень – 

сформувалася на Заході в кінці 70 – початку 80-х рр. XX ст., хоча пошуки 

витоків неминуче приведуть нас в 1960-і рр., коли в рамках жіночого руху, який 

бурхливо розвивався,  новий імпульс отримав прагнення надати феміністській 

свідомості власну історичну ретроспективу [2, 2]. 

Ґендер – соціально-біологічна характеристика, через яку визначаються 

поняття «чоловік» і «жінка», психосоціальні, соціокультурні ролі чоловіка і жінки 

як особистостей. Ролі, які жінки і чоловіки грають у суспільстві, лише дуже 

невеликою мірою визначені біологічно, і значною – соціально. Вони постійно 

змінюються. Хоча, обумовлені культурою або релігією, ці ролі різняться, залежно від 

географічного знаходження та тимчасових змін. Стать і ґендер – поняття 

нерівноцінні. Стать – біологічна, дається при народженні. Ґендер – соціальне, 

формується від народженя суспільством. Сім’я і суспільство завдяки соціалізації 

перетворюють індивіда як істоту біологічну в істоту суспільну. Те, що у чоловіків та 

жінок різна психологія, багатьма сприймається як вроджена схильність, біологічна 

природа, а не як результат засвоєння соціальних ролей. Біологічні відмінності між 

статями очевидні [6, 88]. «Ґендер в культурі і суспільстві» ставить своїм завданням 

виявити специфіку ґендеру, показати, що відмінності у поведінці та сприйнятті 

чоловіків і жінок визначаються не стільки їх фізіологічними особливостями, скільки 

соціокультурними уявленнями про роль чоловіків та жінок і, відповідно 

особливостями їх соціалізації [3, 51].  

Ґендерна рівність між жінками та чоловіками – це рівні права і можливості 

для жінок та чоловіків у суспільстві. Осмислюючи ґендерну рівність в музичному 

мистецтві, необхідністю постає зверненість до мистецтва в антропологічному вимірі. 

Мистецтво в усі часи прагне розкрити суть духовності людини як найдорожче, чим 

обдарувало її життя. Картина  сучасного світу, як торжества науки і людського 

інтелекту, парадоксів і потрясінь – суттєво відрізняється від попередніх епох. 

Художня культура, і музичне мистецтво зокрема, перебувають у пошуках нових 

форм, щоб виразити духовні процеси сучасного суспільства. В усіх художніх формах 
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сьогодення відчувається енергія і напруга нової епохи, її інтелектуальна насиченість. 

Водночас сучасне мистецтво прагне звеличити людину і зрозуміти її внутрішній світ. 

Саме тому актуальність хорового мистецтва визначається не лише 

історичними умовами створення, а й тим, наскільки музика співзвучна з 

нашими думками, почуттями, прагненнями, ідеалами. Глибина мистецтва, і 

непереможна сила класичної музики, ліричні сповіді композиторів-романтиків 

завжди будуть потрібні людям. Геніальні твори музики, що були створені у 

минулих століттях, витримали найскладніший іспит – випробування часом, а їх 

автори – Й.-С. Бах і Л. Бетховен, В.-А. Моцарт і Ф.-П. Шуберт, П. Чайковський 

і М. Лисенко, М. Березовський і А. Ведель, С. Прокоф’єв і Д. Шостакович та 

багато інших композиторів – стали нашими великими сучасниками. 

Відомих жінок у музичному, тим більше хоровому мистецтві є небагато. 

Окрім Клари Шуман, з жінок у класичній музиці, взагалі важко когось згадати. 

Однак із неї батько цілеспрямовано ростив митця. А серед широкого загалу 

музичну освіту здобували, в більшості, доньки багатих батьків, які могли 

винайняти за плату викладача музики. Таке навчання базувалося на формуванні 

вмінь та певних музичних уподобань з перспективою подальших успіхів. Проте 

така музична освіта залишалася на аматорському рівні. Сценічна та концертна 

діяльність жінок не віталася. Винятком були лише співачки, оскільки опери 

передбачали наявність на сцені і жінок, і чоловіків. 

Рівність людей – одна з тих проблем, яку протягом останніх століть 

намагається розв’язати людство. Спочатку ми позбулися рабства і кріпосного 

права, проголосили всіх людей – незалежно від кольору шкіри, національності 

та релігії – вільними, з однаковими правами. Коли певний баланс у суспільстві 

був досягнутий, своє місце під сонцем почали відстоювати жінки, виступаючи 

за ґендерну рівність, тобто рівноправ`я статей.  

Нинішні жінки не менш освічені, розумні та цілеспрямовані, ніж 

представники протилежної статі. Проте у сучасному світі ми все ще можемо 

спостерігати традиційну ситуацію, коли жінці відводять роль не творця, а музи. 

На перший погляд здається, що таке твердження звучить переконливо. Жінку в 
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мистецтві ніби звеличують до ролі ідеалу, божества, але насправді – це 

кайдани, яких важко позбутися. Загалом жінок сприймають не суб’єктами 

мистецтва, а об’єктами, красивими витворами, нездатними до створення 

нового. 

Тепер у жінок та чоловіків рівні можливості вибору та здобування 

освітнього рівня. Проте якщо взяти академічну чи інструментальну музику, то 

відомих жіночих імен так і лишилося набагато менше, ніж чоловічих. 

Накладаються соціальні ролі (соціальні ролі – це поведінка, сукупність вимог, 

пропоновані індивіду суспільством).  

Із здобуттям рівних можливостей ми починаємо ігнорувати стереотипи, 

жінки можуть досягти великих успіхів у мистецтві, зокрема музичному. Так, 

жінкам багато в чому складніше, проте також можна розвиватися. Вони можуть 

стати визнаними виконавицями, композиторами, митцями, науковцями і т. д. 

Якщо ще 200 років тому це було майже неможливим, то на сьогоднішній день, 

перед жінками шляхи відкриті. Конфлікт вибору постає у можливості обирати 

між створенням сім’ї чи кар’єрним зростанням у музиці, проте якщо в людини є 

талант, ціль, наполегливість, якщо вона багато працює та удосконалюється, то 

врешті-решт їй удасться багато чого досягти!  

Щодо ґендерної рівності у хоровому мистецтві, із повним відчуттям 

впевненості можна сказати: час подолав ґендерні стереотипи, які існували 

протягом багатьох сторіч. Якщо колись великими диригентами були винятково 

чоловіки, в сьогоденні бачимо, що поняття чоловіка і жінки заслуговують 

стояти на одному рівні. Можливо, навіть ця ж музика і дала поштовх до 

впровадження ґендерної рівності, адже при співі людина проймається цим 

магічним духом музики, коли тремтить душа, плаче серце, а голос все це 

передає слухачеві. Як правило, в такі моменти ніхто не задумується, що це має 

бути чоловік, бо так має бути, а навпаки приходить розуміння того, що у цьому 

світі ми рівні один перед одним. Музика вселяє в кожну душу почуття 

впевненості, надії, сповнює духом і націлює на результат, адже вона створює 

гарний настрій, а це, відповідно, запорука успіху. Подолавши закладені 

суспільством стереотипи, жінки почали брати активну участь у політичній, 

економічній, фінансовій, культурній сфері та досягли високих результатів, на 
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теперішній час є дуже багато жінок, які займають посади директора, провідного 

диригента, формують авторськими творами музичними композиторську школу.  

Жінки сьогодні успішно реалізують себе у хоровому мистецтві, стають 

повноправними лідерами виконавського процесу. Чіткі внутрішні та зовнішні 

чинники сприяють досягненню успіху в їх професійній діяльності. Зовнішні 

впливають з сутності мистецького виконавства, вони включають певні 

стереотипи та професійні вимоги, суспільні запити, виконавську культуру; 

внутрішні – пов’язані з «кодом» особистості, віддзеркалюють її мотиваційну, 

когнітивну та ціннісну сфери. Серед перспективних напрямків опрацювання 

цієї теми – вивчення характеру, темпераменту жінки-митця та з’ясування 

їхнього впливу на успішність її діяльності [1, 67]. 

Музика по-різному і специфічно впливає на людину, але зводиться не 

лише до музичного виховання, а й є передумовою загального розвитку 

особистості. Хорова музика передає думки й почуття звуками, які втілюються 

через мелодію, гармонію, динаміку тощо, створюючи так звану ґендерну 

рівність, оскільки вона потребує лише виконання та сприйняття. У такому 

випадку ніхто і не замислюється над тим, якої статі диригент, виконавець чи 

слухач, адже в заданому контексті це неважливо. Науковці вважають, що 

музика може бути віднесена до мов, оскільки «оперує певними одиницями, з 

яких утворюється ієрархія ґендерної рівності, яка бере участь у формуванні 

особистості» [4, 23].  

Дослідження провадить до осмислення ґендерних ролей у контексті 

соціальних очікувань суспільства від жінок і чоловіків на базі сформованих 

ґендерних стереотипів. Ґендерними стереотипами сучасні науковці називають: 

«суспільні стандарти» ідеалізовані уявлення (ідеали), засновані  на досвіді 

попередніх поколінь, які набувають значення вказівки (норми), найбільш повно 

втілюють моделі (ролі) поведінки чоловіка/жінки в суспільстві (їхнє місце, 

функції та соціальні завдання), а також набір особистісних характеристик 

(соматичні та психічні властивості), обумовлених статтю [7, 94].  

Висновки. Осмислюючи ґендерні аспекти в хоровому мистецтві, 

звертаємось до  осмислення музичного мистецтва в антропологічному вимірі, 

де мистецтво прагне розкрити суть  людини, людський інтелект та картину 



143 

 

сучасного світу. Саме тому ґендерна рівність у хоровому мистецтві, констатує, 

що час подолав ґендерні стереотипи, які існували протягом багатьох століть. 

Можливо, навіть ця сама музика, і дала поштовх до впровадження ґендерної 

рівності.  

Активно сприймаючи музику, особистість певним чином змінюється, 

розвивається та удосконалюється, адже музичне мистецтво апелює передусім 

до емоційної сфери. Наші почуття визначають наші бажання, а бажання, навіть 

усупереч переконанням, формують дії. Отже, хорове мистецтво є важливим 

засобом впливу на формування особистості, на розвиток її інтелектуальної та 

почуттєвої сфери, морально-естетичних орієнтирів та прогресивної культури 

мислення, незалежно від статі чи ґендерної ролі. 
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БОГДАНА-ЮРИЯ ЯНИВСКОГО НА СТИХИ ИЛЬКА КОЛОДИЯ 
 

 В статье рассмотрены вокальные произведения со сборников песен 

«Журавлиный крик» и «Купались звезды» львовского композитора Богдана-Юрия 

Янивского на стихи Илька Колодия. Раскрыты приемы вокального письма, 

выделены стилевые особенности, вокально-технические трудности исполнения. 

Проанализированы вокальные произведения в эстетическом и воспитательном 

аспектах для их активного внедрения в музыкально-педагогический процесс. 
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Yanivskyi  for poetry of Ilko Kolodiy are reviewed in the article. Methods of vocal 

writing are revealed, moreover style features, vocal-technical difficulties of execution 

are singled out in this work. Vocal works were analyzed in esthetic and educational 

aspects in order to their active introduction in the musical and pedagogical process.  

Keywords: B.-Y. Yanivskyi, I. Kolodiy, poetry, vocal creativity, style features. 

 
«Пісні народжуються в муках,  

Як все прекрасне на Землі» 

Ілько Колодій 

 

 

Постановка проблеми. Серед львівських композиторів другої 

половини ХХ – поч. ХХІ ст. вагоме місце належить Богдану-Юрію Янівському 

– композиторові, педагогу, піаністу, диригентові, музично-громадському 

діячеві. Актуальність статті полягає у висвітленні стильових особливостей 

вокальних творів митця на вірші Ілька Колодія, в потребі їх введенні до 

концертної практики українських виконавців. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Маловідомі сторінки з 

життя Б.-Ю. Янівського відкриваються у ґрунтовній статті І. Колодія «Купаймо 

душі у його мелодіях» [2]. До питання аналізу життєвої та творчої діяльності 

  Б.-Ю.    Янівського зверталися науковці В. Козлов [1], А.  Муха [4]. Важливим 

літературно-художнім виданням Б.-Ю. Янівського є «О! Футбол, футбол!» [7] 

(спогади, які присвячуються кумиру його молодості Карлу Мікльошу).  

Біографічні дані та прикмети творчого «почерку» поета, члена 

Національної спілки журналістів України Ілька Колодія окреслюються в 

розробці Петра Шкраб’юка «Три сильветки з життя книг і людей» [5]. 

 Однак розкриття прийомів вокального письма та стильових 

особливостей вокальних композицій зі збірників пісень «Журавлиний крик» та 

«Купались зорі» Б.-Ю. Янівського на вірші І.  Колодія не було предметом 

окремого дослідження. В основі розвідки − музикознавчий аналіз вокальних 

творів композитора, що зберігаються в архівних фондах відділення «Палац 

мистецтв ім. Тетяни та Омеляна Антоновичів» ЛН НБУ імені В. Стефаника, 

Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка. 
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Мета статті зводиться до розкриття стильових прикмет  вокальних 

творів Б.-Ю. Янівського на вірші І.  Колодія, що ввійшли до збірників під 

назвою  «Журавлиний крик» та «Купались зорі». 

Виклад основного матеріалу. Богдан-Юрій Янівський (1941 − 2005) – 

відомий львівський композитор, який активно долучився до національного 

культуротворчого процесу останньої третини ХХ – поч. ХХІ ст. Твори 

композитора звучать не тільки в Україні, а й за кордоном (США, центральній 

Європі, країнах Прибалтики і навіть Далекого Сходу).  

На думку В. Козлова, «Перед кожним митцем у всі часи поставлено 

важливе завдання – бути співзвучним своєму часові, крокувати в ногу з 

життям»  [1, 150]. Саме так сприймав своє покликання Б.-Ю. Янівський, 

займаючись педагогічною, творчою, культурною і суспільною практикою. За це 

митець був відзначений званнями заслуженого артиста УРСР (1981), народного 

артиста України (1991), Національною премією України імені Тараса Шевченка 

(1996) та іншими нагородами. 

Вагоме місце в музичній спадщині Б.-Ю. Янівського займає вокальна 

творчість (понад 110 солоспівів). «Музика, якщо написана, не повинна 

припадати пилом у нотниках, а має звучати, виховувати естетичні смаки 

публіки. Якщо хочете – нації» [7, 2], − підкреслює І. Колодій. Варто 

наголосити, що у вокальній творчості композитора фігурують тексти поетів-

сучасників Б.  Стельмаха, Б. Олійника, М. Петранка, Р.  Кудлика, І. Колодія, 

П.  Шкраб’юка, Л. Костенко, Г. Охоцької та інших. 

Ілько Степанович Колодій (1954) народився у селі Коропуж 

Городоцького району, що на Львівщині. Закінчив факультет журналістики 

Львівського державного університету. З серпня 1991 р. І. Колодія було 

призначено на посаду першого заступника головного редактора народного 

часопису «За вільну Україну» (першої демократичної газети, яка почала 

виходити з 1 липня 1990 р.). Вірші та літературно-мистецькі твори поета 

побачили світ у збірниках: «Сонячна палата», «Журавлиний крик», «Купались 
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зорі», «Повинність» (1999), «Головна роль», «Моравські маршрути», «Кров 

калинова» (2004). 

1992 року відбулася знакова подія у творчому житті двох митців – їхнє 

знайомство, яке переросло в багаторічну мистецьку дружбу. Як зазначає 

П. Шкраб’юк, − «на слова Колодія небуденний композитор, лауреат 

Шевченківської премії, народний артист України, професор написав 

шістнадцять пісень, найперша з них – «Матері». Чудові й наступні пісні, 

зокрема «Балада про маму» («Балада для мами» – Х. Г.), «Журавлиний крик», 

«Відлітали лебеді» … А «Марш українського футболу» звучав на стадіоні 

«Україна» під час прийому нашою збірною команд з інших країн» [5].   

Вийшли друком вокальні збірники пісень Б.-Ю. Янівського на слова 

І.  Колодія: «Журавлиний крик» (у двох виданнях) та «Купались зорі». До 

збірника пісень «Журавлиний крик» (1998) ввійшли  чотири вокальні твори: 

«Матері», «Журавлиний крик», «Відлітали лебеді», «П’янила музика серця». 

Збірник пісень «Купались зорі» (2004) був створений та доповнений 

композитором Б.-Ю. Янівським на основі вокального збірника «Журавлиний 

крик». Він налічує дев’ять вокальних творів (чотири твори ввійшли до нього зі 

збірника «Журавлиний крик» − Х. Г.) – «За вільну Україну − над усе», 

«Матері», «Журавлиний крик», «Верба», «Відлітали лебеді», «П’янила музика 

серця», «Буде день!», «Білий цвіт», «Марш українського футболу». «Усім цим 

творам притаманні високий професіоналізм, глибоке відчуття теми, настрою… 

Його пісні, радше солоспіви, мають свою музичну форму, витворену за 

високими законами композиторської майстерності, написані для інструмента, 

який називається словом «вокал» – акцентує у своїй статті І. Колодій [7, 6 – 7]. 

Вокальний збірник пісень «Купались зорі» відкриває національно-

патріотична стрілецька пісня – «За вільну Україну − над усе». Поезія І. Колодія 

сповнена героїчних мотивів, про «смерть за матір Україну», «присяги – клятви 

не зреклись», «ти пам’яті героїв поклонись!». Ця тематика з особливим 

відчуттям була втілена у вокальних композиціях. Твір написаний у куплетній 

формі, яка вкладається у просту двочастинну безрепризну форму. Пісня 
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розпочинається 6-тактовим фортепіанним вступом, важкі октавні  висхідні 

тремолюючі ходи басів, уводять слухача в художньо-емоційний образний стан 

твору. Використано класичні гармонічні звороти з чіткими каденційними 

зворотами в кінці кожної синтаксичної побудови. Проявом народнопісенності є 

зіставлення паралельних тональностей: d-moll у заспіві; приспів розпочинається 

у F-dur’і з поверненням вкінці побудови в основну тональність. Яскравим 

проявом  гармонічної мови є використання акорду подвійної домінанти у 12 

такті (DDVII6/5
♭ 3). У творі панують жанрові ознаки маршу: чотиридольний метр, 

пунктирний ритм, ямбічна висхідна кварта у початковому мотиві. Цікавим 

моментом є розширення мелодії від кварти через сексту до октави, що 

підкреслює рух до кульмінації (такт 11). Зачинається виклад одноголосо і 

переходить у паралельні терцієві октавні стрибки, що є характерним для 

багатьох народних пісень. Діапазон вокальної партії зручний для виконання: 

ля−ре2. У переважній більшості стрибки рухаються по стійких щаблях d-moll’ю. 

У вокальній лінії, яка рухається здебільшого плавно, зустрічаються поодинокі 

стрибки вгору на в.9 та м.7. Звуки сі і ре  є ознаками домінантової гармонії (D9) 

у F-dur’і з наступним розв’язанням у тоніку. Закінчення музичних структур 

(фрази, речення) підкреслюються довгими тривалостями, що надає звучанню 

виваженості, впевненості.  

«Матері» – «ніжний, теплий…та під серцем ячить» другий номер 

збірника пісень «Купались зорі». Форма пісні куплетна, яка вкладається в 

квадратний 16-тактовий період, де є два речення по вісім тактів у кожному. 

Пісня розпочинається 9-тактовим фортепіанним вступом, який викладено в 

широкому діапазоні у плавному русі з традиційними гармонічними 

сполученнями. Побудова розпочинається у e-moll’і та завершується в 

паралельному G-dur’і. Друге речення звучить в субдомінантовій тональності – 

a-moll. У фортепіанному супродові перехід з e-moll’ю до a-moll’ю здійснюється 

за допомогою зм.VII7. В окремих тактах з’являються допоміжні хроматизми, які 

створюють напруження, експресивність у звучанні (такти 15, 18, 25). 

Закінчення синтаксичних побудов усталюється довгими тривалостями. У 
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ритмічному малюнка зустрічається тріольний рух, який надає звучанню плинності, 

заокругленості. У двоголоссі використано рух паралельними терціями. Діапазон 

твору зручний для виконання: ре1−мі2. У мелодичній лінії переважає плавний рух, із 

поодинокими висхідними інтервалами (в.9, м.7 − 14 такт). 

«Журавлиний крик» – третій номер вокального циклу. В цьому творі 

композитор глибоко проникся поетичними рядками І. Колодія. Пісня написана 

у куплетній формі, де є заспів і приспів. У заспіві тематичний матеріал 

повторюється точно, тільки у другому і третьому проведеннях змінюється 

фактура фортепіанного супроводу. Тональний план заспіву: a-moll − C-dur − d-

moll − a-moll. У музичному викладі поєднуються паралельні тональності. 

Перехід у субдомінантову тональність  (d-moll) відбувається через домінантову 

гармонію (D9). При повторенні заспіву (у другому проведенні) в гармонічній 

мові фортепіанної партії використано еліптичний зворот: D7  − VI6  в a-moll, 

DDVII6/5 − D7 − t  в d-moll. У приспіві так само зіставляються  паралельні 

тональності C-dur − a-moll. У партії фортепіано панує тонічний органний пункт 

цих тональностей, завдяки чому створюється стан спокою, споглядальності, що 

відповідає образній сфері вірша. У гармонічній мові зустрічаються альтеровані 

акорди – мінорна субдомінанта, подвійна домінанта. Закінчення музичних фраз 

і речень підкреслюється довгими тривалостями, що надають певного 

мелодичного розширення. Діапазон пісні: до1–соль2. У мелодичній лінії 

переважає плавний рух, голоси рухаються паралельними секстами, що вказує 

на їх близькість до народного першоджерела. Фортепіанний супровід підтримує 

основну мелодичну лінію. 

«Верба» – четвертий номер вокального збірника «Купались зорі». 

Форма твору куплетна, де куплет укладається у просту двочастинну форму. 

Тональність твору – мі мінор. У другій частині композитор уводить  

тональності ля мінор та Соль мажор. Особливістю гармонічної мови є те, що всі 

побудови (крім заключної) завершуються на домінанті. Темп – Andante. Для 

створення журливого настрою композитор «збагачує» мелодичну лінію 

мелізмами (мордентами) та пунктирним ритмом. Діапазон: сі–мі2. У мелодичній 
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лінії поєднуються плавний і стрибкоподібний рух. Фортепіанний супровід 

частково дублює вокальну партію. 

«Відлітали лебеді» – п’ятий номер вокального циклу. Пісня написана у 

куплетній формі, що вкладається у заспів і приспів, де заспів – 16-тактовий 

період, що включається у два  квадратні речення, а приспів – неквадратний 12-

тактовий період. У заспіві поєднуються паралельні тональності e-moll та G-dur. 

Приспів вибудовується у a-moll. У мелодичній лінії вокальної партії 

поєднуються плавний і стрибкоподібний рух (кварто-квінтовий у висхідних і 

низхідних рухах). Діапазон мелодії: мі1−соль2. Особливістю гармонічної мови є 

використання кластерів у фортепіанному супроводі. Для створення тривожного 

настрою композитор у перших двох фразах використовує пунктирний ритм на 

першій долі та внутрішньотактову синкопу (синкопи зустрічаються у т. 26, 31, 

34−38). 

«П’янила музика серця» – шоста композиція циклу. Форма твору 

куплетна, де куплет вибудовується у простій тричастинній формі, є три речення 

(9+8+9).  Перша частина проходить у тональності C-dur, друга частина – у a-

moll, третя частина майже точно повторює першу. Діапазон мелодичної лінії: 

до1–мі2. Мелодична лінія насичена хроматизмами, які надають звучанню 

експресії, вирізняється висхідними стрибкоподібними рухами (в.7 – такт 9 і в.9 

– такт 13). Для  другої частини більш характерна плавна і кантиленна 

мелодична лінія. Партія фортепіано переважно підтримує вокальну лінію. У 

ритмічному малюнку зустрічаються пунктирний ритм та синкопи (такти 15, 20, 

34)  як ознака жанру танго. 

«Буде день!» – сьомий номер збірника пісень «Купались зорі». Форма 

пісні куплетна. Для єдності форми композитор у приспіві використовує 

варіанти фраз із заспіву. Тональність – c-moll.  Приспів розпочинається у f-

moll’і, а завершується у c-moll’і. В ритмічному малюнку зустрічається 

пунктирний ритм та синкопи, а в окремих тактах – прохідні хроматизми. 

Діапазон мелодичної лінії: до1–мі♭ 2. Голоси рухаються паралельними терціями 
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та секстами, витоки яких у народно-поетичній творчості. В окремих тактах 

відбувається розшарування до триголосся (такти 14, 18, 24 − 25).  

В основу восьмого номера «Білий цвіт» вокального циклу «Купались 

зорі» покладена поезія, в якій оспівано  жаль за дитинством, навчанням у 

школі, «рідним дзвоником» і «теплом вчителів». Форма твору куплетна, де 

куплет вкладається в просту двочастинну безрепризну форму (8+8 (І ч.) 8+8 (ІІ 

ч.)). Перша частина написана у C-dur’і з відхиленням у d-moll. Друга частина  

розпочинається з відхилення у F-dur і завершується у C-dur’і. У мелодичній 

лінії переважає плавний рух. В окремих тактах зустрічаються стрибки, які 

рухаються по стійких тональних щаблях; в такті 21 зустрічається допоміжний 

хроматизм. Діапазон мелодичної лінії включає звуки: сі−мі2. У тактах 11, 19, 27, 

35, 43 зустрічаються внутрішньотактові синкопи. У вокальній фактурі голоси 

рухаються переважно терціями та секстами. В заключній фразі 

використовується октавне подвоєння мелодії.  

«Марш українського футболу» – останній номер вокального циклу. Цей 

твір Б.-Ю. Янівський присвятив з «безмірною пошаною і любов’ю до футболу» 

[7, 10] кумиру своєї молодості Карлу Мікльошу та всім  любителям футбольної 

асоціації. «Традиції львівського футболу не згасали ні в які найприкріші часи, 

були міцні і перспективні. Грав в футбол і я…» – наголошував Б.-Ю. Янівський 

[7, 11]. Форма твору куплетна (куплет вибудовується у простій двочастинній 

формі). Заспів викладено у F-dur’і. Приспів − у d-moll і закінчується на 

домінанті F-dur’у, завдяки чому створюється арка-перехід до заспіву. 

Ритмічний малюнок передає енергійність маршу. У ритмічному малюнку 

зустрічаються синкопи, пунктирний ритм, тріолі.  Діапазон мелодичної лінії 

включає звуки: до1−фа2. В тактах 12, 13, 28 зустрічаються допоміжні 

хроматизми. Партія фортепіано відтворює загальний маршовий характер 

поетичного першоджерела і дублює вокальні партії. 

Варто наголосити, що кожен вокальний твір розпочинається 

розгорнутим фортепіанним вступом, який вводить слухача у художньо-

образний зміст пісні та надає переконливого звучання твору. 

«Важка й невдячна справа – розгадувати секрети творчої лабораторії 

композитора… Яке тонке і суто індивідуальне, навіть сокровенне діло – 
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творення музики. Скільки там нюансів, ба навіть випадковостей, речей 

несподіваних, непрогнозованих… Звичайно, усі ці «випадковості» 

переплавлюються в душі композитора і тоді ми говоримо про його власний 

почерк, стиль. Стиль цей виробляється з роками, а ґрунтується на серйозній 

музичній підготовці» – слушно пише Ілько Колодій про творчий «почерк» 

Богдана-Юрія  Янівського [7, 5].  

Отже, проаналізувавши і дослідивши вокальні твори зі збірників пісень 

«Журавлиний крик» та «Купались зорі» Б.-Ю. Янівського на вірші І. Колодія, 

можна констатувати, що в піснях майстерно вибудовано мелодичну лінію, яка 

отримує в кожному номері збірника переконливе свіже художньо-образне 

звучання. Стильові засади вокальних творів Б.-Ю. Янівського на слова 

І.  Колодія несуть риси неофольклоризму, що відображаються в мелодиці, 

метро-ритміці, фактурі. Ці твори призначені для виконання як професійними 

співаками, так і аматорами. 
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У статті розглянуто перші приклади створення навчальних музичних 

закладів у Китаї, діяльність Цай Юаньпея, який вперше здійснив реформу в 

системі музичної освіти і сприяв закладанню європейських основ вивчення 

музики, викладено його погляди на художнє виховання молоді. 

Систематизовано матеріали про педагогічну і виконавську діяльність 

представників Росії, України, Білорусі, Англії, США, які сприяли проникненню і 

подальшому розвитку європейської манери співу у Китаї. Визначено форми 

вокальної освіти у ранніх навчальних музичних закладах Китаю. 
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В статье рассмотрены ранние примеры создания учебных музыкальных 

заведений в Китае, деятельность Цай Юаньпэя, который впервые осуществил 

реформу в системе музыкального образования и содействовал заложению 

европейских основ изучения музыки, изложены его взгляды на художественное 

воспитание молодёжи. Систематизированы материалы о педагогической и 

исполнительской деятельности представителей России, Украины, Белоруси, 

Англии, США, которые содействовали проникновению и дальнейшему 

развитию европейской манеры пения в Китае. Определены формы образования 

в ранних учебных музыкальных заведениях Китая. 
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the system of musical education and supported european basics of the music 
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periodical editions, touring and pedagogical activity. 

Key words: professional musical education, periodical editions, touring and 

pedagogical activity, vocal school.  

 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. На початку 

ХХ ст., коли у Європі вже існували сформовані упродовж попередніх чотирьох 

століть високорозвинені вокальні школи, а розвиток техніки співу, наприклад в 

Італії ще у XVII ст. був високим настільки, що співаки могли співати 

двохоктавну хроматичну гаму 18 разів поспіль [2, 18], акторська майстерність і 

виконавська досконалість співаків сягнула найвищих висот у прагненні 

підвищення технічного оснащення голосу, створено дуже кількісний і 

різножанровий оперний і камерний репертуар та сформовано різностильові 

національні композиторські школи вокального репертуару, у Китаї в окремих 

фрагментах тільки розпочиналося знайомство зі світовими надбаннями у цій 

галузі. 

Проникнення європейських здобутків у китайський соціум на початку 

ХХ ст. уможливив по-новому оцінити власну національну спадщину і відкрити 

себе до шляхи пізнання і осягнення досвіду інших. Власне шлях проникнення 

цих здобутків міг розпочатися тільки в умовах відходу від закритого укладу 

життя двору імператорських родин, що упродовж двох попередніх тисячоліть 

панував у Китаї. Сутність мистецького стилю цього життя полягала у плеканні і 

зрощуванні суто своїх національних традицій і коли вже йдеться про розвиток 



155 

 

традицій, то поступ у них відбувався тільки всередині сформованих 

національних форм.  

Слід згадати, що проникнення до Китаю окремих музичних 

європейських здобутків відбувалось дуже повільно. Серед таких, наприклад, 

завезення до Піднебесної першого клавішного інструмента клавікорда 

відбулось ще на початку XVII ст., але упродовж трьох наступних століть (XVII 

– XVIII – XIX) практика гри на фортепіано не отримувала відображення; 

включення до складу китайських оркестрів європейського винаходу духового 

мистецтва саксофону вперше спостерігається у Китаї в кінці ХІХ ст., а  

розвиток гри на ньому і створення потужного національного репертуару – лише 

від самого кінця дев’яностих років ХХ ст. 

Після Сінхайської революції, скинення влади останнього титулованого 

імператора цинської династії і проголошення Сунь Ятсеном Китайської 

республіки 1 січня 1912 р. розпочало нову еру в житті китайського суспільства, 

яка була позначена дуже значними змінами не лише в політико-економічному 

укладі держави, але й у культурно-художньому житті та системі культурної 

освіти. Від початку ХХ ст. у Китаї розпочався період культурного діалогу із 

Заходом, який виявився у прагненні до пізнання надбань західноєвропейської 

культури, її переймання і прагнення втілення у життя своєї держави.  

Метою статті є дослідження і систематизація багатонаціонального 

представництва західних співаків у Китаї та визначення їх впливу на 

формування вокальної школи Китаю за європейськими зразками. Для цього 

було здійснено аналіз низки періодичних китайських видань першої половини 

ХХ ст., окремих статей китайських музикознавців і документів. 

Виклад основного матеріалу. У 1916 р. при Пекінському університеті 

було вперше відкрито музичний факультет (який називався «Жіночий 

інститут»; у 1923 р. його було перейменовано на «Пекінську жіночу 

педагогічну академію»), на якому, крім інших дисциплін, було запроваджено 

навчання співу. Чжао Бомей, Чжао Ліньянь і Ху Жань стали першими 

педагогами в історії китайської національної вокальної педагогіки (музичну 
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освіту вони отримали у Німеччині і нещодавно повернулись до Китаю). Їх 

запросив працювати тодішній ректор університету Цай Юаньпей, який після 

отримання класичної китайської освіти у себе на батьківщині продовжив 

поглиблювати її у Європі і після закінчення навчання у Лейпцігському та 

Берлінському університетах нещодавно теж повернувся з Німеччини.  

У 1912 р. Цай Юаньпей опублікував «Тези про курс в галузі освіти» [7], 

у яких виклав власні погляди на художнє виховання молоді. Це виховання він 

бачив насамперед у заміні релігії мистецтвом і у «розвитку творчих здібностей 

молоді шляхом організації їх художньої і творчої діяльності» [7, 11]. Художню 

діяльність молоді він розумів як засіб пізнання і основу моральності [там само]. 

Прагнучи запровадити у Китаї європейські форми освіти, Цай Юаньпей, 

підкреслюючи, що «педагогіка і школа знаходяться поза політикою» [7, 7], 

активно долучився до реформування системи навчання і, зокрема – навчання 

китайських співаків за європейськими стандартами.  

Хоча в університетах Німеччини майбутній ректор вивчав здебільшого 

філософію, етику та естетику, йому вдалось, завдяки індивідуально осягненим 

лекціям німецьких педагогів і музикантів з різних галузей музичного знання 

(серед них, наприклад – К. Вейля, М. Регера) [4], долучитися до вивчення 

європейської музичної педагогіки. До переліку навчальних дисциплін на 

музичному факультеті Цай Юаньпей, орієнтуючись на західні зразки, включив 

вивчення сольфеджіо, теорію музики, де вперше почали навчати європейського 

нотного письма на відміну від ієрогліфічного та цифрового, які здавна 

сформувались і побутували у Китаї, основи загальної історії музики, 

обов’язкову гру на фортепіано, сольний та ансамблевий спів і спів у хорі для 

призвичаєння китайців до європейських форм багатоголосся, гомофонно-

гармонічного стилю і європейської ладової системи. До запровадження 

вивчення провідних дисциплін європейських музичних навчальних закладів 

Цай Юаньпей долучив основу методу італійського педагога Марії Монтессорі 

[4] – його сучасниці і одного із найвидатніших педагогів усіх часів, суть якого 

полягала у самовихованні, самонавчанні і саморозвитку. 
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Отже, європейські основи вивчення музики було закладено. Далі 

необхідно було подбати про педагогічний склад вокального факультету в 

умовах майже повної відсутності своїх національних професійно підготовлених 

кадрів і зростаючої кількості охочих навчатися співу. В такій ситуації йому 

довелось залучити іноземних фахівців, більшість з яких склали співаки-

емігранти з сусідньої Росії – Н. Славінова і К. Хорват, з Білорусі – В. Шушлін. 

Зокрема Шушліну належить перше глибинне знайомство із європейським 

стилем бельканто і поширення його у Китаї. Крім цих, в університеті 

працювала співачка з Англії Хербі Кейв. Незабаром до викладацького складу 

долучились китайські співаки, які отримали освіту за рубежем: Чжоу Сяоянь – 

колишня учениця Шушліна, яка продовжила навчання у Паризькій 

консерваторії в класі С. Гладкої-Кедрової, Лан Юйсю, яка закінчила 

Бельгійську Королівську академію музики, а пізніше – аспірантуру академії 

Цинциннаті (США), Юй Ісюань, що стажувалась в аспірантурі Корнелльського 

університету (США). Оцінюючи виконавський рівень цих співаків, що сьогодні 

складають вершину китайської вокальної школи, є лауреатами низки 

найскладніших вокальних конкурсів світу і входять до скарбниці світового 

вокального мистецтва, а також їх методико-педагогічні здобутки (наприклад – 

В. Шушлін є автором найбільш популярної у Китаї методики дихання, низку 

методичних праць з питань вдосконалення виконавської майстерності створила 

Юй Ісюань, Лан Юйсю здійснила чимало перекладів на китайську мову 

наукових праць з проблем вокалістики, найбільш велике значення серед яких 

належить праці «Мистецтво співу і методика Енріке Карузо» С. Фучіто і Б. 

Бейєра), можемо зробити висновок про справді високопрофесійний склад 

педагогів вокального факультету університету, силами якого за дуже короткий 

термін було створено одну з найбільш потужних вокальних шкіл світу. 

У 1921 р. у північному Харбіні було відкрито першу Вищу музичну 

школу, у якій теж було створено клас сольного співу. Педагогом класу стала 

російська співачка Галлі Ачаїр-Добротворська і китайський педагог Суо Вей [3, 

39]. Хоча школа була утворена для дітей російських емігрантів, вже після двох 



158 

 

років її функціонування тут навчалися й окремі представники китайського 

населення, серед відомих учнів – Яо Пін і Чжао Лічжан [1: 1923, № 1]. У цей 

самий час в Харбіні була заснована приватна вокальна музична студія 

А. Соловйової-Мацулевич. Обидві інституції мали на меті підготовку 

професійних кадрів для харбінського оперного театру.  

Паралельно з навчальною роботою обидві школи силами педагогів і 

студентів проводили дуже багато різноманітних сольних та ансамблевих 

концертів. Про це відомо з аналізу великого масиву матеріалів харбінської 

преси. Наприклад, газета  «Харбінський вісник» повідомляла про концерти 

учнів і педагогів школи за участі приїжджої примадонни, співачки Ольги 

Сілінської [6: 1930, № 12], знаменитого гостя Харбіна, тенора С. Лємешева [6: 

1928, № 4], про участь студентсько-педагогічного складу у постановці 

китайської опери «Жінка-тигр» [6: 1932, № 8], під час роботи над якою 

російські педагоги інституту вперше приєднались до осягнення музично-

театрального мистецтва Китаю. Газета «Концерти. Музична освіта» 

повідомляла про існуючі факультети інституту і відкриття нових: «… тут 

викладаються класи фортепіано, скрипки, віолончелі, латунних інструментів, 

вокалу і додано клас ансамблевої гри» [1: 1930, №3]. 

Слід відзначити, що у багатонаціональному Харбіні у 1920 – 1930-х рр. 

добре була відома й творчість співаків з України, які вперше познайомили 

китайську аудиторію з українським високопрофесійним мистецтвом – 

академічним виконавським вокальним і композиторським оперним. До них 

належали Марія Машир, яка у 1919 р. співала  в українському музично-

драматичному театрі партії Наталки з опери «Наталка Полтавка» М. Лисенка і 

Панночки в опері Лисенка «Ноктюрн» [6: 1919, № 29].  

З харбінської преси (1923) відомо про факт творчої зустрічі української 

співачки Лідії Липковської з китайськими шанувальниками європейського 

співу. Як вказує журнал «Харбінський вісник» [6: 1923, № 29], у містах Харбін, 

Шанхай, Пекін і Тяньцзинь чотири місяці поспіль працювала знаменита 

українська співачка, племінниця видатної української акторки Марії 
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Заньковецької Лідія Липковська (1884 – 1958, закінчила Петербурзьку 

консерваторію (1905) в класі видатного російського педагога Наталії Ірецької і 

тривалий час працювала  в Маріїнському театрі у партнерстві з Ф. Шаляпіним і 

Л. Собіновим). У першій половині ХХ ст. слава про неймовірної краси і сили 

голос Липковської лунала усією Європою. З нею працювали на сценах такі 

видатні співаки, як Енріко Карузо, Федір Шаляпін, Леонід Собінов, Георгій 

Бакланов, диригенти Леонід Стоковський і Артуро Тосканіні, скрипаль Леонід 

Ауер. У Китаї з українського репертуару вона виконувала партію Катерини в 

однойменній опері Миколи Аркаса за поемою Т. Шевченка. У російськомовній 

газеті Харбіна «Російський голос» за 1923 р. знаходимо чимало відгуків про 

виконавські достоїнства талановитої української співачки, де відзначались 

«феноменальна техніка, майстерне володіння широким, на три з половиною 

октави діапазоном голосу, висока виконавська культура і неповторна сценічна 

граційність» [5].  

Щодо поширення вокальної освіти на півдні Китаю – у 1924 р. було 

засновано Гуманітарний університет Сунь Ятсена в Гуаньчжоу, у якому поряд  

з вивченням іноземних мов і медицини у 1934 р. було відкрито музичний 

факультет з вокальним відділенням, а у 1932 р. – Консерваторію імені Сі 

Сінхая, у якій серед кращих педагогів співу і сольфеджіо працював Лей 

Гуаньжао. 

Висновки. Представлений короткий огляд не вичерпує усіх знань про 

гастрольну діяльність та багатонаціональне представництво співаків Заходу у 

ранніх навчальних музичних закладах Китаю, але дає можливість осягнути, що 

запровадження європейських форм вокальної освіти у навчальних закладах 

Китаю, навчання найбільш талановитих китайських співаків на Заході і їх 

наступна праця у Китаї, а також сукупна педагогічна і виконавська діяльність 

представників Росії, України, Білорусі, Англії, США сприяли проникненню і 

подальшому розвитку європейської манери співу у Китаї. 
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У статті розглянуто найважливіші чинники становлення професійної 

музичної освіти у Шанхаї першої половини ХХ ст. Здійснено аналіз оглядів загальної 

музичної історії Китаю, систематизовано суспільно-політичні та мистецько-

культурні чинники професіоналізації музичної освіти Шанхаю, виокремлено імена 

найбільш яскравих представників. 

Ключові слова: професійна музична освіта, концертно-виконавська і 

педагогічна діяльність, композитор, піаніст, співак. 
 

Ма Веньтин, 

аспирантка кафедры истории музыки  

Львовской национальной музыкальной академии  

имени Н. В. Лысенко 
 

РОЛЬ ЗАПАДНЫХ МУЗЫКАНТОВ В СТАНОВЛЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ШАНХАЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ В. 

   

В статье рассмотрены важнейшие факторы становления 

профессионального музыкального образования в Шанхае первой половины ХХ в. 

Осуществлён анализ обзоров общей музыкальной истории Китая, 

систематизированы  общественно-политические и художественно-культурные 

факторы профессионализации музыкального образования в Шанхае,  выделены имена 

наиболее ярких представителей. 
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In the article it is researched the most important factors of professional 

musical education incipience in Shanghai in first half of the XX century. It was made 

an analysis of the general overviews of musical history of China, systemized the 

social-politic and artistic-cultural factors of Shanghai musical education 

professionalization, it was separated the names of the brightest representatives.  

Key words: professional musical education, concert-performing and 

pedagogical activity, composer, pianist, singer. 

 
Постановка проблеми. У статті розглянуто найважливіші чинники, що 

сприяли становленню професійної музичної освіти у Шанхаї першої половини 

ХХ ст. для подальшого висвітлення контексту тенденцій розвитку професійної 

фортепіанної освіти Китаю. Для розв’язання цієї проблеми актуальним стало 

створення на основі наявних оглядів загальної музичної історії Китаю Сун 

Яньінь, Цзя Бень Тайцзи, Чень Лінцюнь і Цянь Женькан та використаних 

окремих фактів з монографічного видання Г. Карась панорамного узагальнення 

аспектів життя міста. У статті вперше систематизовано суспільно-політичні та 

мистецько-культурні чинники, що в сукупності дієво сприяли професіоналізації 

музичної освіти Шанхаю.  

Метою статті стало здійснення панорамного огляду життя Шанхаю 

першої половини ХХ ст. для визначення факторів багатогранності сфер впливу 

на становлення професійної музичної освіти, а також визначення і 

систематизація персоналій найбільш яскравих її представників.  

 Виклад основного матеріалу. У становленні професійної музичної 

освіти Китаю з його полірегіональною географічною і ментальною специфікою 

і відмінним розвитком історії мистецького життя кожної з двадцяти трьох 

провінцій, музичне життя східного міста Шанхай у першій половині ХХ ст. 

відіграло найбільшу роль. Нечуваний розквіт музичного мистецтва Шанхаю 

першої половини ХХ ст. був зумовлений низкою факторів, серед яких найбільш 

важлива роль належала далекоглядній та самовідданій праці перших передових 

китайських музичних діячів Сяо Юмея і Цай Юаньпея, які, розуміючи 

відсутність власних національних професійних кадрів і системної музичної 

освіти, прагнули запровадити кращі досягнення європейського досвіду у себе 

на батьківщині.  
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Сяо Юмей здобув фундаментальну освіту спочатку у Токійській школі 

музики (1901 – 1902), де вивчав основи гри на фортепіано і традиції 

європейського стилю бельканто, у Японському Імператорському університеті 

(1903 – 1905) на педагогічному факультеті, у 1909 – 1916 рр. – у Лейпцігському 

університеті на філософському факультеті. 

Цай Юаньпей, який став у Китаї першим Міністром освіти, навчався в 

університетах Берліна і Лейпціга, де вивчав філософію, естетику і 

експериментальну психологію. 

Разом вони, орієнтуючись на європейські стандарти, стали першими 

реформаторами освіти Китаю, зокрема – й музичної. 

Другим важливим фактором на шляху професіоналізації музичного життя 

Шанхаю стала концертно-виконавська діяльність і велика подвижницька 

педагогічна праця приїжджих західних музикантів та їх високий професійний 

рівень як виконавців і педагогів. 

Поряд з проникненням зачатків музичного професіоналізму у північному 

місті Харбін у 1920-х рр., яке серед інших китайських міст займає позицію 

першості у запровадженні освітянських та мистецьких форм європейського 

музичного життя, у Шанхаї в першій половині ХХ ст. утворилося те 

висококультурне мистецьке середовище, яке відіграло провідну роль у 

прищепленні, розвитку та розповсюдженні професійного музичного мистецтва 

за європейськими зразками на теренах усієї Піднебесної. 

Цьому передували численні події, що відбувались тут упродовж 

декількох попередніх десятиліть. Утворення у Шанхаї дуже кількісної 

спільноти іноземців (у період 1900 – 1930-х рр. тут проживали приїжджі і 

емігранти з понад 30 країн світу – італійці, французи, англійці, росіяни, 

американці, індійці і навіть пуерторіканці, мешканці з південно-східних 

азійських країн та ін.) сприяло вкоріненню і поширенню серед шанхайського 

населення різноманітних соціальних процесів Заходу. Звісно, передовсім це 

стосувалося економічного впливу іноземної діаспори, що проявилося у 

стрімкому розростанні промисловості, торгівлі та культурної інфраструктури 

міста. Активний економічний розвиток сприяв інтенсивному припливу 

людських ресурсів, що відображає зростання чисельності населення міста:  у 
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1930-х рр. кількість мешканців Шанхаю збільшилась удвоє. У сукупності 

емігранти зробили найбільший внесок у розвиток культурного і мистецького 

життя Шанхаю і привнесення в уклад міста західних, зокрема й музичних 

традицій, оскільки докладали багато зусиль, бажаючи, щоби їхнє життя на 

еміграції не було позбавлене тих форм, до яких вони звикли у себе на 

батьківщині. 

Позитивну роль у запровадженні в Шанхаї західних форм культурного і 

мистецького життя варто віддати також одному з негативних щодо політико-

економічного життя міста факторові. Адже відомо, що завдяки своєму 

винятково вигідному розташуванню на перетині водних шляхів, упродовж 

другої половини ХІХ ст. місто Шанхай належало до території, яка входила до 

китайських земель, на яких панували відразу декілька різних іноземних 

колонізаторів: від 1832 р. тут панувала Велика Британія, торгівля з якою 

викликала значний притік фінансів, підвищення загального рівня населення і 

відкриття порту Шанхаю для іноземної торгівлі. В результаті взаємини з 

Британією привели до «опіумних воєн» і поразки Китаю. Від 1842 р. на 

шанхайських землях панували Франція і США, потім Німеччина, які 

використовували Китай як базу для своїх інвестицій, а у 1894 – 1895 рр. – ще й 

Японія, яка бажала встановити свій контроль над Кореєю.  

До кінця ХІХ ст. Шанхай зазнав впливу п’яти західних держав, а 

збільшення потоку їх мешканців привело до розростання міста до нечуваних 

розмірів – кількість його різнонаціонального населення складала вже понад 3 

мільйони.  

Вплив іноземних колоніальних держав позитивно відбився на 

культурному житті Шанхаю, привносячи сюди європейські архітектурні 

стандарти і форми мистецького та культурно-музичного життя. 

В архітектурному плані місто розбудовувалось у британському стилі, а 

грандіозні пам’ятки британських споруд (Шанхайський клуб Shanghai Club, 

Будівля кооперації шанхайських банкірів  Shanghai Banking Corporation building 

та ін.) до сьогоднішніх днів постають свідченнями його «європеїзації». Так, 

наприклад, на вулиці Дорога Нанкіну (Nanking Road) (1881) англійцями в 
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Шанхаї було споруджено монументальне приміщення для проведення 

систематичних концертів міського симфонічного оркестру. Цей оркестр був 

заснований у Шанхаї ще в 1879 р. і сьогодні, відзначаючи свій майже 140-

річний ювілей, постає одним з найстаріших симфонічних оркестрів Азії. 

Шанхайський оркестр першим у Китаї почав на найвищому професійному рівні 

виконувати твори європейської класики і на початку ХХ ст. займав позицію 

лідера у популяризації європейської симфонічної музики на території усього 

Китаю. До репертуару колективу входили інструментальні концерти 

В. Каліннікова, Й. С. Баха, увертюри М. Глінки, О. Глазунова, симфонічні 

уривки з опер М. Мусоргського, Р. Вагнера, Ж. Обера, О. Бородіна, М. Глієра, 

Л. Деліба, Е. Направника, симфонії В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена, 

Р. Шумана, Й. Брамса, П. Чайковського, Ф. Мендельсона, О. Скрябіна, 

О. Василенка, А. Авшаломова та ін. [4, 98 – 112, ; 6, 321 – 329]. Відзначимо, що 

у середині 1940-х рр. російський композитор Аарон Авшаломов очолював 

Шанхайський симфонічний оркестр, працюючи його головним диригентом.  

У 2014 р. оркестр, відзначаючи своє 135-річчя, переїхав до нового 

приміщення – Концертного Холу, який за сучасними вимогами акустичної 

інженерії визнаний одним з кращих у світі. Головний диригент сьогодення 

оркестру – Хуанг Цїцюн очолює концерти у кращих концертних залах світу і в 

історії китайської диригентсько-симфонічної школи постає першим 

диригентом, який став широко відомим поза межами Китаю. Постійним 

солістом оркестру працює один з кращих виконавців сучасності та тонкий 

інтерпретатор романтичної і сучасної музики – китайський піаніст Лан Лан [4, 

183]. 

Якщо на початку свого існування концерти оркестру не дозволялося 

відвідувати представникам корінного населення, а лише європейцям, то до 

кінця 1920-х рр. публіка складала вже понад ¾ китайських громадян [4, 99]. У 

1922 р. оркестр було перейменовано на «Шанхайський оркестр Міністерства 

праці».   
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Скупчення великої кількості першокласних музикантів з усієї Європи 

сприяло заснуванню у Шанхаї першої у Китаї консерваторії – «Шанхайської 

консерваторії музики» (1927). Педагогічний склад початкового колективу 

вражав своїм багатонаціональним представництвом. Тут працювали педагоги з 

Франції, Англії, Німеччини, Австрії, Чехії, Японії і Росії [6, 328]. Традицію 

залучати кращих спеціалістів Заходу цей унікальний навчальний заклад 

зберігає до наших днів, постійно розширюючи географію представництва 

педагогів. 

У перших роках у Шанхайській консерваторії працювали відомі 

музиканти: композитори Олександр Черепнін (1899 – 1977), який у 1934 – 

1937 рр. очолював консерваторію, займаючи посаду ректора і консультанта з 

питань освіти при Міністерстві освіти Китаю і Аарон Авшаломов (1894 – 1965, 

композитор і диригент російського походження) – єдиний серед іноземних 

музикантів, чиє ім’я за видатні заслуги в галузі музичного мистецтва було 

вписано до Великої китайської енциклопедії. Авшаломов відомий як творець 

низки опер: «Богиня милосердя» («Куан Інь», 1925), «Велика стіна» (1941), 

«Сон Вей Лінь» (1945), у яких він звертався до китайських сюжетів, природно 

використовував традиційні мелодії китайських пісень, прийоми чуттєвої 

мелодичної орнаментики і східної імпровізаційності у розгортанні форми. 

Також Авшаломов увійшов в історію китайської музики як основоположник 

симфонічного жанру західноєвропейського зразка (створив 4 симфонії і 

«Симфонічну поему звуків і криків китайської вулиці «Пекінські хутуни»). 

Також він є автором «Фортепіанного концерту на китайські теми і ритми» 

(1935), у якому поєднав звучання традиційного китайського інструмента 

гучжен і класичного симфонічного оркестру – те, що до цього часу у китайській 

музиці видавалось неможливим. 

До початкового складу колективу входили співаки Камілла Хорват 

(донька знаменитого російського художника О. Бенуа і дружина Дмитра 

Хорвата – онука видатного російського полководця М. Кутузова, яка 

працювала у консерваторії на запрошення особисто Цай Юаньпея – тодішнього 

президента Академії наук Китаю) і Володимир Шушлін (1896 – 1978 – 

видатний російський бас, який на початку 1900-х рр. разом з Федором 
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Шаляпіним у Маріїнському театрі Петербурга співав провідні оперні партії). У 

Китаї його ім’я відоме як Су Ши Ліна – основоположника однієї з кращих 

вокальних шкіл Піднебесної, завдяки якої відбулось вкорінення у Китаї кращих 

традицій європейських шкіл, насамперед італійського бельканто. 

Ефективність методики Шушліна, яку він запровадив у Китаї, 

підтверджують досягнення його послідовників у світовій культурі. Наприклад, 

співачка У Біся розвинула до найвищого рівня поєднання техніки бельканто і 

китайської національної манери співу і стала лауреатом Міжнародного 

конкурсу імені П. І. Чайковського у 2002 р.; Лян Нін визнана кращою 

китайською виконавицею європейського вокально-симфонічного репертуару; 

Дільбер Юнус отримала почесне звання «національного надбання фінської 

опери»; Чжан Ліпін визнана кращою в світі виконавицею партій опер 

Дж. Пуччіні і китайського композитора Лей Лея [3, 94 – 136]. У сучасному 

вокальному світі кожен з них є одним з найбільш затребуваних співаків. 

У Шанхайській консерваторії працювали відомі піаністи. Серед них –  

Борис Захаров (1888 – 1943, випускник Петербурзької консерваторії класу 

професора А. Йосипової), який багато років (1929 – 1943) працював деканом 

фортепіанного факультету Шанхайської консерваторії і створив блискучу 

школу своїх послідовників. Серед його учнів – Фу Цун, ім’я якого увійшло до 

п’ятірки найбільш відомих китайських піаністів у світі; піаністи і одні з 

найбільш відомих китайських композиторів Дін Шаньде і Хе Лутін, піаністи 

Фань Цзисен, Лао Бінсінь, Сяо Шусянь, яка пізніше очолила композиторський 

факультет консерваторії та інші. 

Серед інших відомих педагогів фортепіано – Володимир Гартц (роки 

життя невідомі), якого на роботу до Шанхайської консерваторії, як і Камілу 

Хорват,  запросив особисто Цай Юаньпей. Гартц чудово володів китайською і 

залишився у Шанхаї до кінця життя. У переліку перших педагогів консерваторії 

його ім’я, як і Володимира Шушліна, теж зазначається у китайській 

транскрипції – Цзя Цзи. 

У першій половині ХХ ст. до Шанхаю приїздили з гастрольними 

виступами багато видатних музикантів із Заходу: тут побували з концертами 

піаністи Артур Рубінштейн, Володимир Горовиць, скрипалі Йожеф Сігеті з 
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Угорщини, Фріц Крейслер з Австрії; солістом Шанхайського симфонічного 

муніципального оркестру працював скрипаль Володимир Серебряков. Тут, у 

Шанхаї, розгорнули свою концертну діяльність бандурист з України Йосип 

Сніжний [1, 654] та італійський актор Арнольдо Фоа [4, 494]. 

Таким чином, становлення педагогіки і загального професійного 

музичного життя Шанхаю першої половини ХХ ст. видається неможливим без 

участі західних педагогів, які створили там потужну базу для закладання 

професійних основ і розвитку національної композиторсько-виконавської 

школи. Цьому сприяли утворення у Шанхаї дуже кількісної спільноти 

іноземців, вкорінення серед шанхайського населення різноманітних культурно-

освітянських і соціальних форм життя Заходу і відкритість до пізнання 

європейського досвіду. 
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Постановка проблеми. Старовинне місто Стрий славиться давніми 

мистецькими традиціями, які свідчать про високий культурно-освітній рівень 
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прикарпатського реґіону. Музичне життя краю тісно пов’язане з постаттю 

о. О. Нижанківського, котрий спричинився до того, що в Стрию, одному з 

перших міст після галицької столиці, був заснований «Стрийський Боян’’ 

(1894) [18, 78]. Розвитку товариства, що стало рушієм у музичному житті, 

сприяли провідні громадські діячі: В. Нижанківський, Є. Олесницький, 

О. Бобикевич, М. Гавриш, Є. Форостина, М. Колесса, С. Масний. «Діяльність 

товариства «Стрийський Боян» – як зазначає Л. Ханик, – мала колосальний 

вплив на музично-хорове життя Стрийщини»[18, 81]. З 1935 до 1938 р. у краю 

проводилися конкурси хорових колективів. Власне вони спонукали до 

підвищення їх культурно-мистецького та виконавського рівня. Чисельність 

хорів на конкурсі 1938 р. значно збільшилася порівняно з попередніми роками. 

Посприяло цьому те, що з жовтня 1936 до квітня 1937 р. з ініціативи філії 

«Просвіти» проведено курси диригентів. Керувати ними взявся музикознавець, 

талановитий диригент Семен Масний [3, 3]. Хорові традиції міста не згаснули 

впродовж наступних років, бо народна пісня, котру постійно пропагували 

співочі колективи, була «грунтом для організованого музичного українського 

мистецтва» [7 ,7].  

Аналіз останніх досліджень. Здобута напочатку 90-х рр. незалежність 

України надала мистецтву нової якості. У Стрию в цей період хорові колективи 

продовжували розвивати культурно-просвітницькі традиції, які набули яскраво 

національного характеру. Огляд сучасного музичного життя прикарпатського 

міста не висвітлений у науковій літературі. Лаконічну інформацію про 

диригентів та хорові капели подано: в праці М. Бурбана «Хорове виконавство 

Львівщини. Хори. Диригенти» [1], в альманахах «Хвилі Стрия» [19; 20], в 

спогадах Михайла Мандрика «Стрийщина: шлях до волі» [10] та в місцевому 

часописі «Гомін  волі». 

Мета статті – висвітлити сучасне хорове життя м. Стрий.  

Виклад основного матеріалу. На початку 90-х рр. у вже згаданому 

бойківському місті успішно продовжувала свою виконавську та культурно-

просвітницьку діяльність Народна хорова капела «Ватра». Цей колектив, 
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заснований в 1949 р. при Будинку працівників освіти, незважаючи на часи 

радянської дійсності, продовжував мистецькі традиції будителів і організаторів 

співочого життя краю. Першим керівником колективу став Іван Пакос. «Успіхи 

капели за короткий час були настільки значними – як пише Мирон Нестерчук, – що 

в 1950 році вона була визнана кращим хоровим колективом Дрогобицької області, 

виборовши перше місце на обласному огляді художньої самодіяльності» [9, 5]. Цей 

факт засвідчує грамота, котра зберігається в фондах Стрийського краєзнавчого 

музею «Верховина». У наступні роки хором керували Ольга Заяць, Микола 

Каліцун, Іван Крушельницький, Василь Буряк [6; 9; 13]. 

Нова, найяскравіша сторінка творчого життя «Ватри» розпочалася з 

1969 р., коли її художнім керівником і головним диригентом став Володимир 

Гущак. Митець народився в с. Мацошин Жовківського району Львівської 

області. В 1961 р. закінчив Львівське музично-педагогічне училище (клас 

викладача С. Г. Амбарцумян і В. І. Божка) та диригентсько-хоровий факультет 

Львівської державної консерваторії ім. М. Лисенка в 1971 р. (клас старшого 

викладача І. М. Небожинського) [1, 216]. На сьогоднішній час – викладач-

методист Дрогобицького музичного коледжу ім. В. Барвінського. Завдяки 

високому мистецькому та професійному керівництві колективом молодий 

хормейстер досягнув значних виконавських висот. Так, у 1972 р. хоровий 

колектив нагороджений Золотою медаллю Всеукраїнського конкурсу хорових 

колективів, а в 1973 – «Ватрі» присвоєно звання «Народної хорової капели». 

Географія концертних виступів колективу обіймає різноманітні куточки 

колишнього СРСР. Творчі поїздки були здійснені в Закарпаття (1962), м. Ялту 

(1965), м. Одесу (1971), Латвію (1985), Естонію (1989), а також виступи 

відбулися у містах: Львові, Тернополі, Мукачеві, Кам’янці-Подільському, 

Бережанах, Болехові, Дрогобичі, Трускавці, Моршині. У статті «Пісня єднає 

серця» Лідія Миськів згадує про високомистецькі виступи хору в Таллінні в 

Будинку освіти і науки (28.03.89) та в костелі «Нігулісте» (30.03.89). Вона 

відзначає, що вибагливих естонців заполонила виконавська майстерність хору, 

котрому властиві «цінні якості – краса звучання, темброве багатство, глибоке 
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розуміння стилю» [13, 5]. Тут «Ватра» популяризувала музичні твори на вірші 

Шевченка: «Заповіт», «Думи мої», «Зоре моя вечірняя», «Садок вишневий», 

«Учітеся брати мої», «Реве та стогне Дніпр», а також українську хорову 

класику та народні пісні.  

Народна хорова капела «Ватра» – лауреат і дипломант хорових 

конкурсів: обласний конкурс ім. Ф. Колесси (1971), республіканський – 

ім. С. Крушельницької (Тернопіль, 1985, диплом  II-го ступеня), всеукраїнський 

– ім. М. Леонтовича (1989, Львів; 1992, диплом III-го ступеня), до 125-річчя 

«Просвіти» (Львів, 1993), участь: у II-му фестивалі, «Струни душі нашої» 

(Дрогобич, 1996) та обласному фестивалі «Співоче поле» (Львів, 1999), участь в 

конкурсі хорів, присвячених 190-річчю М. Вербицького (Дрогобич, 2005). 

У творчому доробку капели понад 400 творів національної та світової 

класики, народні пісні, твори сучасних композиторів і місцевих аматорів. Від 

часу заснування колектив дав більше тисячі концертів. Хор є постійним 

учасником ювілейних заходів, присвячених світочам української культури:    

100-річчя Лесі Українки та Василя Стефаника, 250-річчя Григорія Сковороди, 

125-річчя та 140-річчя Івана Франка, щорічних відзначень роковин Тараса 

Шевченка, 100-річчя від дня народження Йосифа Сліпого, 150-річчя від дня 

народження Миколи Лисенка, 100-річчя  Миколи Колесси, 400-річчя Богдана 

Хмельницького. Капела «Ватра» брала активну участь в авторських концертах: 

М. Колесси, А. Кос-Анатольського, Р. Савицького, Ю. Фельдмана, поета 

В. Романюка; в презентаціях книги В. Рафальського «Зойк і лють» (1.02.1997p.) 

та збірника «Співці зеленого Підгір’я» ( 5.12.1999). Демократичні процеси в 

суспільстві (початок 90-х) дозволили відзначати пам’ятні історичні дати та 

ювілеї визначних борців за волю України. Так, «Ватра» бере активну участь в 

урочистих щорічних концертах, присвячених ЗУНР, Дню Злуки, виступає на 

відкритті пам’ятника С. Бандері (28.06.1992), Конгресі випускників Стрийської 

гімназії (4. 07. 1992), 50-річчю УПА (14.10.1992), роковинах смерті 

Є. Коновальця (23.05.1993), святкуванню Незалежності України, академії, 

присвяченій перезахороненню Н. Нижанківського (13 – 14.11.1993), вечорі 
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«Українська родина» (15.01.1995), вечорі, присвяченому С. Бандері (1.01.1997), 

відкриттю погруддя Я. Стецьку (1.11.1997), концерті «Прощання з колядою» 

(24.01.1995), вечорі, присвяченому Дню героїв (23. 05. 2004), політичній акції 

«За чесні вибори» (26.11.2004), відзначенню 15-ої річниці підняття 

національного прапора у Стрию (13.03.2005), а також на відкритті меморіалу 

«Борцям за волю України» (19.06.2005). Цей об’ємний перелік концертних 

виступів свідчить про те, що народна хорова капела, «Ватра» є одним із 

рушійних творчих колективів регіону, які своїм мистецтвом пропагують 

високопрофесійне українську хорову музику. Хор був неодноразовим 

учасником музичних програм на Львівському телебаченні: «Народні таланти» 

(1984), «Воскресні пісні» (1992, 1998), Різдвяна програма (2002, 2003); на 

Стрийському телебаченні, «Хвилі Стрия» з Різдвяною програмою (1994, 1995) 

та Творчим звітом колективу (1994), а також на обласному радіо у програмах «З 

народної криниці», «Наші зустрічі». 

28 грудня 1990 р. Володимир Андрійович Гущак нагороджений 

почесним званням «Заслужений працівник культури». Свою виконавську 

практику митець поєднує з композиторською творчістю. Так, у його доробку є 

хоровий цикл «Подвиг» (сл. М. Острика); пісні «Журавка» (сл. І. Зінченка), 

«Шевченкові», «Моршинський вальс», «Якби мені крила» (сл. В. Романюка); 

обробки народних пісень «Маріса», «По горах ходила», «Весна наша», «Ой на 

горі сніг біленький»; переклади для різних типів хорів «Летять ніби чайки» 

Ю. Рожавської, «Не співайте мені сеї пісні» Д. Січинського, «Вчительський 

вальс» та «Ватра» Р. Савицького [20, 638]. Упорядкував та обробив для 

мішаного хору авторські пісні В. Рафальського. 

За час творчої діяльності в колективі працювали концертмейстери  

С. Орандеревська, Г. Максимова, Л. Зозуляк, Н. Москалець, М. Пігусова, 

О. Кадар, Г. Гервазюк, Л. Дяків, О. Білик, М. Андрусів, М. Огородник 

За великі досягнення в розвитку національного мистецтва 1 грудня 

2005 р. В. Гущак нагороджений Почесною відзнакою в розвитку культури і 

мистецтва Міністерства культури і туризму України. 



174 

 

На хвилі національного відродження в м. Стрий громадою було 

повернуто Народний дім. Першим, хто оселився у будівлі, став хор «Просвіта». 

Його очолив талановитий диригент Ігор Михайлів (1958 р. н.). Мистецьку 

освіту він здобув спочатку в Львівському музично-педагогічному училищі 

(1973 – 1977), продовжував навчатися на музично-педагогічному факультеті 

Дрогобицького державного педагогічного інституту ім. І. Франка (1977 – 1981, 

клас доцента М.Бурбана), а пізніше вдосконалював свою майстерність у 

Львівській державній консерваторії ім. М. Лисенка (1986 – 1995, клас старшого 

викладача І. Небожинського) [1, 241]. 

Датою заснування колективу вважають першу репетицію, на яку зібралися 

молоді музиканти Стрия та симпатики пісні 16 жовтня 1991 р. [16, 4]. Постать 

Ігоря Михайліва, як зазначає Лідія Миськів, є «привабливою, яскравою і 

колоритною, котра наділена майже гіпнотичною силою впливу на людей» [11, 

5]. Тому новостворений колектив вже через чотири місяці, а саме на відкритті 

Народного дому – 8 березня 1992 р., представив концертну програму з творів 

українських класиків: М. Вербицького, С. Людкевича, Д. Бортнянського, 

М. Лисенка. Прагнення диригента до відродження та популяризації на початку 

90-х маловідомих пластів національної хорової музики привело до збагачення 

репертуару колективу композиціями В. Барвінського, І. Лаврівського, 

В. Матюка. Вже з перших кроків роботи в хорі Михайлів працює «по-

мистецьки довершено, бо разом з талантом, майстерністю в них (у творах – 

У. М.) вкладено душу … Тут йому допомагають і виразна міміка, і гнучка 

інтонація голосу, і виразність очей, жестів. Кожна думка виражається ясно, 

лаконічно, гранично просто» [11, 5]. 

У 1994 р. хоровий колектив став лауреатом першої премії на конкурсі, 

присвяченому 125-річчю «Просвіти». «З незвичайною чутливістю і гнучкістю 

виконання, багатством тембрових фарб прозвучав на заключному концерті 

конкурсу хоровод з опери А. Вахнянина «Купало», – пише Л. Миськів, – що 

приніс не лише призове місце, а й остаточне підтвердження звання Народного 

хорового колективу» [11, 5]. У цей рік, на запрошення народного депутата 
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І. Осташа, камерний хор побував у Києві, де виступав на українсько-

американській мистецькій виставці.  

У 1995 р. відбулася перша закордонна поїздка до Польщі в місто 

Волчин, що під Вроцлавом. Хоровий колектив виконував переважно духовну 

музику в храмах, а також відвідав могилу М. Вербицького. Вже двічі капела 

була учасником музичних фестивалів у м. Яворів, які присвячені творцеві 

національного гимну України. Виконавська майстерність колективу в ці роки 

досягла високого професійного рівня. Їй властиве «м’яке звучання, злиття голосів 

у партіях, переконливі кульмінації у виконанні тієї чи іншої пісні» [2, 4]. 

23 – 25 лютого 1996 р. в Луцьку відбувся III Міжнародний конкурс 

хорового мистецтва ім. Лесі Українки, присвячений 125-річчю від дня 

народження поетеси. Львівщину на конкурсі репрезентував камерний хор ім. 

М. Вербицького Стрийської міської організації «Просвіта». Виступ колективу 

привернув увагу журі і слухачів. Автор конкурсного твору на вірші Лесі 

Українки «Горить моє серце» Віктор Герасимчук високо оцінив їх виконання, 

аплодуючи стоячи. Він відзначив, що Ігор Михайлів «це єдиний диригент, який 

прочитав його твір так, як він його написав. Тому й запропонував Ігорю 

керувати зведеним хором на гала концерті, коли буде виконуватися ця його 

пісня» [2, 4]. На вже згаданому конкурсі члени журі визнали кращими: 

диригента І. Михайліва та концертмейстера хору Оксану Штурко.  

Не заспокоюючись на досягнутому, колектив здійснює виступи: на святі 

з нагоди 130-річчя від дня народження Івана Франка в Нагуєвичах і був 

удостоєний найвищої відзнаки – Гран-прі [5, 4], на конкурсі, присвяченому    

130-й річниці о. Северина Сапруна (м. Дрогобич). У цей час репертуар хору 

становив близько 200 творів. Юлія Королишин, відгукуючись на творчу 

діяльність митця, зазначає, що «Для кожного твору диригент знаходить 

відповідний «виконавський ключ», розкриваючи перед слухачем саме ті риси, 

що «висвічують» основний зміст музичних образів. Особливо приваблюють у 

манері співу хору загальна м’якість хорової звучності, її багата темброва 

палітра, плавність мелодичного розвитку, а також (і тут знову треба віддати 
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належне майстерності Ігоря Михайліва) чіткість виконавського задуму, 

доведена в кожному випадку до переконливого завершення» [8, 5]. 

У 1997 р. колектив бере участь у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі 

національно-патріотичної пісні і поезії «Воля-97» (м. Івано-Франківськ), де 

посідає друге місце. У наступному році Ігоря Михайліва, за значні досягнення в 

розвитку української хорової культури, нагороджено почесним званням 

«Заслужений працівник культури». 

2001 р. у творчій біографії колективу став ювілейним. «До свого         

10-річчя, – як зазначає Л. Миськів, – хор ім. М. Вербицького підготував новий 

репертуар, в якому М. Березовського «Отче наш», К. Орфа «Карміна Бурана», 

З. Фібіха «Поема», С. Фостера «О, Сузанно», композиції Лесі Дичко та багатьох 

інших сучасних авторів» [14, 4]. 

До вагомого списку творчих досягнень колективу в 2003 р. додався VІ 

Міжнародний фестиваль духовної музики «Хваліте Господа» в столиці Болгарії 

м. Софія. Хор ім. М. Вербицького повернувся з «почесним дипломом та 

Почесною грамотою Болгарського хорового союзу» [17, 6]. 

У жовтні 2005 р. Ігор Михайлів святкував 25-ліття своєї творчої 

діяльності афішованим хоровим концертом. 

Виховується на Стрийщині гідне молоде покоління аматорів хорового 

співу. У 1971 р. при Будинку працівників освіти Віктором Романюком був 

організований хор хлопчиків «Щедрик». Першим диригентом став Ігор 

Циклінський, а пізніше – Ярослав Бондзяк. Новий етап у житті «Щедрика» 

почався з 1980 р., коли керувати хором прийшов Микола Брик. У 1990 р. 

колективу присвоюють почесне звання «Зразковий хор хлопчиків». На базі 

цього співочого гурту в 1991 р. організовується хорова школа, яка і по-

сьогоднішній день виховує підростаючі таланти.  

Цей колектив розгорнув активну концертну діяльність: в 1989 р. 

виступав у Польщі, а влітку 1990 р. побував на святкуванні 500-річчя 

запорізького козацтва на острові Хортиця та с. Капулівка на Дніпропетровщині 

[11, 6], у жовтні – на Кіровоградщині, Черкащині, де вподовж п’яти днів давав 
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по три концерти на день. У березні 1991 р. здійснив поїздку на Луганщину, 

пропагуючи в східних областях України духовну пісню, колись заборонені 

стрілецькі та народні пісні [10, 92]. Хор хлопчиків у 1994 р. відвідав 

Гуцульщину, де виступав на батьківщині В. Стефаника в Русові. За участю 

учнів і викладачів хорової школи, колективів «Щедрик» та хору 

ім. М. Вербицького в 1995 р. було проведено вечір, присвячений ювілеям 

видатних корифеїв національної культури: 120-річчю О. Кошиця, 130-річчю 

Д. Січинського, 250-річчю М. Березовського. 

1996 рік приніс хору чимало мистецьких здобутків. У квітні «Щедрик» 

був учасником III Міжнародного фестивалю дитячих хорів «Весняні дзвіночки-

96» в м. Рівне, де отримав диплом. На конкурсі хорів ім. о. С. Сапруна з нагоди 

100-ліття від дня народження колектив нагородили почесним дипломом 

першого ступеня та кращим диригентом відзначено М. Брика (15 листопада 

1997 р.). 

Цікавою та змістовною в 1998 р. для колективу стала поїздка до 

 Кам’янця-Подільського, де відбулися творчі зустрічі міського дитячого хору, 

«Журавлик» і «Щедрика». Хорові капели взяли участь в літургії в храмі св. 

Йосафата, а стрияни виступили ще з Різдвяною програмою «Ми йдемо з 

колядою за небесною звіздою» [4, 5]. У лютому хор виступав на авторському 

концерті Б. Фільц у  Стрию. 

Репертуар капели складається з творів Г. Генделя, Й.-С. Баха, 

Л. Бетховена, В.-А. Моцарта, Й. Брамса, Й. Штрауса, М. Леонтовича, 

К. Стеценка, М. Вербицького, Й. Кишакевича, В. Матюка, Л. Дичко, 

Ж. Колодуб, Б. Фільц. 

У 2000 р. хор переходить в руки здібного диригента Ігоря Іваницького 

(1958 р. н.). Талановитий митець-випускник хорового відділу Дрогобицького 

музичного училища (1975 – 1979) та Львівської державної консерваторії 

ім. М. Лисенка (1979 – 1984), керував: хором Львівського лісотехнічного 

інституту (1980 – 1982), Народним ансамблем пісні і танцю «Черемош» 

Львівського державного університету ім. І. Франка (1982 – 1985), ансамблем 
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«Підгір’я» Будинку працівників освіти м. Стрий, Народним хором «Червоні 

маки» с. Лисовичі Стрийського району [1, 221] – втілив весь свій музично-

педагогічний досвід у роботі з «Щедриком». Завдяки його творчому потенціалу 

колектив здобув чималу кількість мистецьких перемог: диплом IIII ступеня на 

Дитячо-юнацькому фестивалі української патріотичної пісні «Сурми звитяги» 

(2000, м. Львів) та диплом на ІV такому ж конкурсі (2002, м. Львів), диплом І 

ступеня на Обласному огляді конкурсі дитячих хорових колективів «Ми  діти 

твої, Україно» присвяченому Дню матері ( 14.05.2003, 12.05.2005, м. Дрогобич), 

диплом на ІІ Міжрегіональному фестивалі хорового мистецтва (23 – 25. 05. 

2004, м. Рівне). Концертмейстером хору є Мирослав Корпало. 

Прагнучи розширити мистецьке спілкування, на базі хорової школи в 

1996 р. проводився Фестиваль дитячих хорових колективів з Києва, Львова, 

Мукачева, Тернополя, Рівного, Дрогобича, Стрия [15, 4]. 

За високий рівень хорового колективу «Щедрик» та з нагоди 

святкування 60-річчя від дня заснування Дрогобицького державного музичного 

училища ім. В. Барвінського І. Іваницький нагороджений Почесною грамотою 

(20.04.2005). 

Сьогодні хором керує викладач хорової школи Віра Лисак (1960 р.н.). 

Закінчила хоровий відділ Дрогобицького державного музичного училища та 

музично-педагогічний факультет Дрогобицького державного педагогічного 

інституту ім. І. Франка. Керувала хоровими колективами учнів, працівників 

вищих професійних училищ № 34, № 8 у Стрию. У 1990 – 1993 рр. була 

регентом церкви Косми і Дем’яна в с. Пукеничах. Від 1991 р. працює 

хормейстером, завідувачкою хорового відділу Стрийської хорової школи 

«Щедрик». Організатор, регент хору Всіх Святих Українського народу в 

Стрию. Член асоціації хорових диригентів і регентів Стрийщини «Камертон». 

Член журі пісенних фестивалів «Цвіт папороті» (м. Стрий). Концертмейстером 

шкільного хору є Іван Лисак. 
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Дитяча хорова творчість в м. Стрий представлена ще двома 

колективами. Хором Дитячої музичної школи ім. Остапа Нижанківського з 

початку 90-х керувала О. Пак, а з 2002 р. – очолила І. Віновська-Жужевич. 

Хор школи мистецтв є наймолодший колективом і створений в 1993 р. 

викладачем Л. Білецькою. Ці юнацькі співочі капели неодноразово були 

лауреатами обласних хорових конкурсів-оглядів мистецьких шкіл. 

Висновок. Сучасне хорове життя Стрия відзначається активною 

культурно-просвітницькою діяльністю та відродженням маловідомих творів 

українських композиторів. Широко пропагуючи свою професійно-виконавську 

майстерність поза межами регіону, а також батьківщини, співочі колективи 

міста утверджують високий мистецький рівень національної культури. 
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The article deals with the activities of the folk women’s choir «Chervona 

kalyna» in Sambir city. The creative contribution of the collective to the development 
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and his creative development are analyzed. The biographies of the team leaders, their 

achievements in the arts field are described. 
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Хорове виконавство нашого міста має давні традиції і бере свій початок 

десь із XV ст. Спів у цей час лунав у костелах, а згодом, із побудовою церков – 

і в них. Музичне життя Самбора розвивалося в основному в хоровому жанрі. В 

школах організовувались хорові гуртки, здебільшого чоловічого складу, які 

співали українські народні пісні. З появою товариства «Львівський Боян» були 

перші спроби ще в 1914 р. організувати «Самбірський Боян». Але як музична 

організація «Самбірський Боян» почав працювати лише з 1928 р.. 

Організатором його вважається професор Богдан П’юрко, а першим 

диригентом – інженер Юліан Нижанківський (близький родич Остапа 

Нижанківського) [1, 152]. 

У кінці 30-х рр. музичне життя Самбірщини помітно завмерло і 

немаловажною причиною був занепад в роботі «Самбірського Бояна», а в кінці 

1938 р. він фактично перестав існувати як музична організація. Пожвавилося 

музичне життя в місті вже після війни. Було створено музично-драматичний 

театр, відкрилися школи, педагогічне училище, торгова школа, медичне 

училище, відновив роботу музей «Бойківщина», відкрився концертний зал по 

вул. І. Франка. До міста почали приїжджати мистецькі колективи, зокрема 

хорова капела «Трембіта», «Гуцульський ансамбль пісні і танцю» та багато 

інших. На підприємствах і в навчальних закладах почали працювати різні 

гуртки художньої самодіяльності, в тому числі і хорові. Так, у 1950 р. було 

організовано хор освітян міста. Першим диригентом був М. Магурський. 

Згодом хором керували Б. Торба, Р. Паньків, Б. Терлак і останнім був 

Р. Воловець. Програму складали солідні твори, і хор досягнув високого 

професійного рівня. Були створені хори при клубі медичних працівників, при 

клубі залізничників, але вони проіснували недовго, бо були організовані за 

вказівкою, репертуар був дещо заідеологізований та часто змінювалися їхні 
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керівники. Звичайно, постійно працювали хори у навчальних закладах. Серед 

них слід виділити хор училища культури (керівник Р. Мрочко), хор 

педагогічного училища (керівник Б. Терлак) та дитячий хор музичної школи 

(керівник О. Городиська). Так, жіночий хор педагогічного училища в 1970 р. 

став лауреатом обласного фестивалю, брав участь у республіканському огляді-

конкурсі і справив неабияке враження на голову журі, народного артиста України  

А. Авдієвського. Працював в училищі і мішаний хор, який також зайняв призове 

місце на обласному огляді і став активним учасником концертного життя міста. 

Проте самодіяльні колективи в кінці 70-х рр. перестали існувати. І лише політичні 

зміни в країні у 80-х, зміна керівництва, проголошення незалежності України – 

стали могутнім стимулом для розвитку музичного життя і організації нових 

хорових колективів [2, 2]. 

Дослідженню хорової культури Самбірщини присвячені окремі 

матеріали, що з’являлися у самбірській періодиці, наукові розвідки та історико-

культурні дослідження Д. Каднічанського [5], Ю. Рабія [6], О. Сумарук [7], 

М. Бурбана [1]. У сьогоденні творчі здобутки хорових колективів Самбірщини 

недостатньо висвітлені в науковій літературі. 

Мета статті – висвітлити виконавську діяльність народного жіночого 

хору «Червона калина» м. Самбір. 

Починаючи з 1986 р., і за роки незалежності України, на Самбірщині 

організовуються нові хорові колективи – кожен іншого типу, кожен має свою 

історію, всі успішно працюють і отримали визнання не лише у своєму районі. 

Одним із таких став жіночий хор «Червона калина», заснований у 

1986 р. На цей час в місті не було жодного самодіяльного хорового колективу. 

Працювали лише хори в навчальних закладах. 

Ідея створення жіночого хору зародилася у викладача Самбірської 

дитячої музичної школи – Ольги Городиської. Чому саме жіночого? Мабуть, з 

огляду на те, що вже довший час Ольга Петрівна працювала з однорідним 

дитячим хором, придбала багато хорової літератури, але не всі твори могла 

виконати з учнівським хором. 
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Городиська Ольга Петрівна народилася 08.04.1942 р. в с. М’якиш-Новий 

Ляшківського району Жешувського повіту. У 1962 р. закінчила Львівське 

музично-педагогічне училище ім. Ф. Колесси (клас Є. Вахняка – заслуженого 

артиста України та А. Скрипця) та Дрогобицький педагогічний інститут ім. 

І. Франка, музично-педагогічний факультет (клас В. Їжака, О. Аврамчука). 

Викладач Самбірської ДМШ, керівник дитячого хору музичної школи, 

студентського хору медичного училища, народної жіночої капели «Червона 

калина» Самбора з 1986 р. Нагороджена медаллю Лауреата II-го Всесоюзного 

фестивалю народної творчості, грамотами, подяками. 

З огляду на те, що у Самборі було багато любителів хорового співу, 

багато людей, які мають музичну освіту, особливо жінок, які в свій час співали 

в самодіяльних хорах чи вокальних ансамблях, – пропозицію 

Ольги Городиської про створення хору прийняли охоче. Початковим складом 

хору були вчителі музичної школи, вчителі училища культури, колишні учні 

Ольги Петрівни, вчителі загальноосвітніх шкіл, медики. А саме: О. Сумарук, 

М. Грицько, Є. Кіт, Л. Фурдин, О. Карпінська, Н. Кваснікевич, М. Ярмоленко, 

Г. Філіпова, О. Загвойська, О. Дребот, В. Маруняк, М. Мураль, Є. Наконечна, 

О. Репчак, Е. Токар, О. Гавран, Е. Гаврилів, Д. Холодова, Х. Поліщук, 

Л. Нестор, І. Скробало, М. Яновська, Г. Савка, К. Смоляр, Л. Денько, В. Ланьо, 

М. Паньків, І. Петречко, Л. Кміть, Н. Лучко, О. Жовнір, І. Ковальчук, І. Ревть, 

Л. Грицан, М. Гивель, Т. Вантроба, О. Ясінська, Л. Олач та Г. Ясінська. 

Концертмейстером хору був Орест Городиський. 

Перший твір, з якого хор розпочав свою роботу, – «Червона калино, 

чого в лузі гнешся?» на слова І. Франка, музика Б. Фільц. Власне, від назви 

першого твору і пішла назва колективу – «Червона калина». 

Перший концерт хору відбувся на відкритті органного залу в Самборі у 

1987 р. На цьому концерті хор виконав такі твори: Б. Фільц – «Червона калино, 

чого в лузі гнешся?», А. Вівальді – II частина концерту a-moll для соло скрипки 

і хору, Л. ван Бетховен – «Менует». А далі розпочалася постійна праця і 

постійні виступи. З проголошенням незалежності України, хор поповнився 
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новими співаками. А проголошення незалежності – це можливість співати все: і 

«Молитву за Україну», і «Ой, у лузі червона калина», і «Бог предвічний 

народився». В роки незалежності фактично почався новий розквіт хору. 

Відбулася низка прекрасних свят, фестивалів, конкурсів, які організовував 

Львів і хор брав у них участь. Незабутнім було свято відкриття співочого поля в 

Шевченківському гаю (м. Львів). 

У 1990 р. хор отримав звання «народного». На прохання Ольги 

Городиської, з лютого до жовтня 1992 р. хором керувала Марія Гивель. 

 У 2001 р. хор відзначав своє 15-ліття великим звітним концертом, який 

складався із двох відділів. У першому відділі звучали такі твори: М. Копко 

«Отче наш», Д. Бортнянський «Тобі співаємо», А. Ведель «Да ісполнятся», 

М. Вербицький «Пасхальна кантата», обр. Ю. Антківа «Христос воскрес». 

Другий відділ був представлений творами Р. Сов’яка «Любіть Україну», 

А. Кос-Анатольського «Учітеся, брати мої», Я. Степового «Садок вишневий», 

Б. Фільц «Мій раю зелений» та «Червона калино, чого в лузі гнешся?», 

аранжування Б. Торби «Гуцулка Ксеня», обр. Є. Козака «Юш мелем», обр. 

Ю. Антківа «Дощик», муз. Р. Купчинського, аранж. Ю. Антківа «Ой чого ти 

зажурився». Завершився концерт твором М. Лисенка «Молитва за Україну» [2]. 

Керівництво «Червоною калиною» змінювалося, так, у 2009 році на 

зміну Ользі Городиській прийшли Дзвенислава Василик та Ірина Опалянко. Під 

їхньою орудою хор продовжував концертну діяльність, брав участь у конкурсах 

та фестивалях.  

Дзвенислава Миколаївна Василик (Сумарук) – народилася 04.12.1967 у 

Львові. Навчалася у СШ № 2 м. Самбір, а також у музичній школі по класу 

бандури (викладач – Л.М. Зубко). Згодом закінчила музично-педагогічне 

училище імені Філарета Колесси (Львів), спеціальність – хорове диригування 

(викладач – Зеновій Миколайович Демцюх); Вищий музичний інститут імені 

Миколи Лисенка (Львів), спеціальність – диригування (викладач – Богдан 

Дмитрович Завойський); Дрогобицький державний педагогічний інститут імені 

Івана Франка, музично-педагогічний факультет, спеціальність – диригування 
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(викладач – Михайло Іванович Бурбан); аспірантура (без захисту) у ДДПУ 

ім. І. Франка, спеціальність – філософія, науковий керівник – Валерій 

Григорович Скотний.  

Працювала концертмейстером у класі диригування В. Яніва (Самбірське 

культурно-освітнє училище); художнім керівником хорової студії «Крила» 

(Самбірський будинок учнівської творчості); художнім керівником хорів 

«Воля» (Трускавець), «Червона калина» (Самбір). З 1999 р. працює в ДДПУ 

ім. І Франка, інститут музичного мистецтва. Дзвенислава Миколаївна Василик 

– ініціатор та засновник фестивалів та виставок «Вселенная, веселися», «Тобі, 

Господи», «Сила рідної землі», «Самбір-Арт». Більше 20 років співпрацює з 

колективом «Піккардійська терція», автор збірки поезій «Пустельник» [3]. 

У 2012 р. керівництво жіночим хором «Червона калина» переходить від  

Дзвенислави Василик до Ольги Петелько, а концертмейстером стає 

Олена Кузьменко. 

Ольга Романівна Петелько – народилася 15.01.1982 р. в с. Старе село, 

Рокитнівського району, Рівненської області. З 1988 до 1997 р. навчалася у 

Самбірській СШ №10. У 1990 р. стала ученицею 2 класу Самбірської дитячої 

музичної школи, яку закінчила у 1995 р. З 1997 до 2001 р. була студенткою 

Дрогобицького  державного  музичного училища ім. В. Барвінського, де 

здобула кваліфікацію викладача по класу бандури, артиста оркестру, ансамблю, 

керівника капели бандуристів. З 2001 до 2004 р. – студентка Дрогобицького 

державного педагогічного університету ім. І. Франка. 

 Сьогодні – викладач по класу бандури у музичних школах Самбора та 

міста Новий Калинів. 

Під керівництвом Ольги Петелько колектив неодноразово 

нагороджувався дипломами і грамотами від Самбірської міської ради, а також 

брав участь майже у всіх концертах, які проводив міський відділ культури [4]. 

До репертуару «Червоної калини» увійшли такі твори, як: М. Копко 

«Отче наш», Д. Бортнянський «Тобі співаємо» та «Іже херувими», М. Лисенко 

«Молитва за Україну», А. Ведель «Да ісполнятся», М. Вербицький «Пасхальна 
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кантата» і «Заповіт» на слова Т. Шевченка (разом із чоловічим хором «Дзвін»), 

І. Майчик «Вільний край», С. Рахманінов «Слава народу», Я. Степовий «Садок 

вишневий коло хати», А. Кос-Анатольський «Учітеся, брати мої», С. Людкевич 

«Гагілка», обр. Є. Козака «Якби мені черевики», І. Майчик «Ой мати, мати», 

М. Леонтович «В полі-полі плужок оре», А. Лотті «Miserere», цикл пісень на 

слова Т. Шевченка та І. Франка, цикл стрілецьких та лемківських пісень, цикл 

колядок, низку обробок народних пісень, твори сучасних композиторів. 

Творчий шлях жіночого народного хору «Червона калина» 

характеризується такими здобутками: 

1989 р.: виступи у СШ №1, СШ №2, СШ №8 та педагогічному училищі. 

1990 р.: виступ з колядками та щедрівками в органному залі  Самбора, у 

залі Львівської та Дрогобицької філармоній, виступ у СШ №10. 

1994 р.: запис коляд на самбірському телебаченні, спів коляд у церкві 

Різдва Пресвятої Богородиці, виступ до Дня злуки та утворення УНР, виступ у 

Львові до 180-річчя від дня народження Т. Шевченка, запис на обласному 

радіо. 

1995 р.: виступ до 76 річниці битви під Крутами, до 150 річниці від дня 

народження І. Пулюя, виступ у м. Новояворівськ до 180-річчя М. Вербицького, 

участь у концерті до Дня перемоги; до Дня незалежності України. 

1996 р.: 8 концертів коляд, виступ на презентації книжки отця 

Степана Рисея «Безсмертний панцир», звітний концерт з нагоди 10-річчя 

утворення хору, виступ до Дня незалежності, концерт до річниці І. Франка. 

1997 р.: концерт коляд в органному залі, концерт до річниці утворення 

ЗУНР. 

1998 р.: концерт коляд в органному залі, участь у концерті «Свято 

жінок-героїнь» (Народний дім м. Самбір), захист на звання «народний хор», 

участь у відкритті фестивалю-конкурсу духовної пісні у приміщенні Будинку 

офіцерів, виступ з нагоди річниці утворення товариства «Просвіта». 
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1999 р.: виступ з колядами в органному залі, концерт до Т. Шевченка, 

участь у фестивалі-конкурсі духовної музики (органний зал), виступ до Дня 

вчителя. 

2000 р.: концерт коляд з участю отця Степана Рисея, виступ на закритті 

виставки «Різдво» у музеї «Бойківщина», участь в концерті до 185-ї річниці 

М. Вербицького (м. Яворів), виступи до річниць Т. Шевченка та І. Франка, 

участь у звітному концерті м. Самбір у Львові. 

2001 р.: концерт коляд в органному залі, виступ у Львівській філармонії, 

звітний концерт з нагоди 15-річчя утворення хору, виступ до 10 річниці Дня 

незалежності України, участь в авторському концерті Л. Рудавської. 

2002 р.: концерт коляд в органному залі разом із чоловічим хором 

«Дзвін», виступ до Дня соборності, участь у відкритті виставки Львівської 

академії мистецтв в музеї «Бойківщина», виступ з нагоди Дня міста, участь в 

концерті до річниці В. Чорновола, участь в конкурсі ім. М. Леонтовича 

(м. Городок) – I місце, виступ на заключному концерті переможців конкурсу 

ім. М. Леонтовича у Львівській філармонії. 

2003 р.: концерт до Т. Шевченка, виступи до Дня вчителя та річниці 

утворення ЗУНРу. 

2004 р.: концерт з нагоди 95-річчя від дня народження С. Бандери, 

концерт коляд, участь в концерті до 190-ї річниці від дня народження 

Т. Шевченка, виступ до Дня матері у Львові, концерти у с. Блажів, с. Чайковичі, 

с. Корналовичі, с. Гординя та у м. Рудки. 

2005 р.: виступ з колядами у с. Новосілки та м. Рудки, концерт коляд у 

Самборі, виступ на вечорі до Дня злуки, участь у конкурсі ім. М. Вербицького. 

2006 р.: концерт коляд в Народному домі; виступ до Дня злуки; участь у 

конкурсі, присвяченому І. Франку; творчий звіт, присвячений 20-річчю 

утворення хору. 

2011 р.: участь в концерті коляд «Вселенная, веселися!», у фестивалі 

«Сила рідної землі», у міжнародному фестивалі Северина Сапруна та духовно-

мистецькій акції «Тобі, Господи!». 
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2012 р.: участь в концерті коляд «Вселенная, веселися!». 

2013 р.: хор став лауреатом обласного огляду-конкурсу хорових 

колективів, присвяченого підготовці до відзначення 200-річчя від дня 

народження Т. Г. Шевченка та 110-й річниці від дня народження М.Ф. Колесси 

(м. Дрогобич, І місце. Номінація «Однорідний хор»). 

2014 р.: участь в обласному фестивалі-конкурсі українського зимового 

фольклору «Ой, радуйся, земле…» (м. Трускавець, І місце). 

2016 р.: участь у VII-му відкритому фестивалі-конкурсі стрілецької пісні 

«Красне поле» (м. Хуст, III місце). 

У статті нами досліджено виконавську діяльність народного жіночого 

хору «Червона калина» м. Самбір. Проаналізовано біографії керівників 

колективу, кількість учасників, репертуар. Висвітлено вагомий вклад колективу 

у розвиток хорового виконавства Самбірщини у період становлення 

незалежності України. Зважаючи на здійснене нами дослідження, можемо з 

впевненістю сказати, що хорове мистецтво завжди було присутнє у житті 

українського народу. Варто зазначити, що у найважчі часи саме музика та 

хоровий спів допомагали людям пережити усі негаразди. Яскравим прикладом 

для нас став хор «Червона калина», який своєю мистецькою діяльністю показав, 

як треба любити, берегти і розвивати наше духовне багатство. 
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ТВОРЧИЙ ВНЕСОК КАМЕРНОГО ХОРУ «ЛЕГЕНДА» В 

РОЗВИТОК ХОРОВОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

 

У статті досліджується період становлення та розвитку камерного 

хору «Легенда», описуються особливості вокально-виконавського стилю та 

репертуарної політики у колективі, починаючи з 80-х рр. ХХ ст. до сьогодення, 

та основні досягнення хору за вказаний період. 
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ТВОРЧЕСКИЙ ВКЛАД КАМЕРНОГО ХОРА «ЛЕГЕНДА» В 

РАЗВИТИЕ ХОРОВОЙ КУЛЬТУРЫ УКРАИНЫ 

 

В статье исследуется период становления и развития камерного хора 

«Легенда», описываются особенности вокально-исполнительского стиля и 
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Постановка проблеми. У зв’язку з тим, що газетні публікації про 

муніципальний хор «Легенда» мають довідковий або описовий характер, а 

колектив та його відомі диригенти О. Цигилик та І. Циклінський мають вагомі 

надбання у сфері розвитку національної культури, колектив постійно творчо 

зростає і є навчальною лабораторією для виховання молодих професійних 

кадрів, – визріла потреба дослідження та узагальнення  досвіду та методів 

вокально-хорової роботи  диригентів з цим колективом, а також визначення 

місця хору у контексті виконавських традицій хорового мистецтва України. 

Аналіз основних досліджень та публікацій. За останні роки творчим 

здобуткам камерного хору «Легенда», що є лауреатом і дипломантом 

численних національних та міжнародних конкурсів, присвячено чимало 

публікацій у пресі. Серед них: «Нові хорові надбання «Легенди» – автор 

А. Власюк (газета  «Вільне слово», 31 липня 2003), «Хор «Легенда»: роки 

шліфують майстерність» – автор О. Куц («Жива вода» 2000, липень № 7), 

«Оновлена  «Легенда» підтвердила свій клас» – автор О. Марітчак («Високий 

Замок», 8 травня 2003), «Міжнародний успіх «Легенди» – автор Б. Пиц 

(« Галицька Зоря», 26 липня 1991), «Легенда» – муніципальна –  підсумки й 

перспективи» – автор Пиц Б. («Галицька зоря», 28 жовтня 2003). Відомий 

київський музичний критик Юрій Чекан так пише про виступ хору у Києві: 

«Рівень же  відомих колективів – таких, скажімо, як дрогобицька «Легенда», 

керована Ігорем Циклінським, – взагалі поза межами критики. Легкість звуку, 

чистота строю, довершеність виконавських рішень коментарів та вихваляння не 

потребують». («Золотоверхий Київ»: між двома полюсами» – «Україна 

молода» , 21 червня 2003). Дані про диригентів опубліковані у довідникових 

виданнях [2, 156]. 

Метою статті є спроба аналізу творчо-виконавської діяльності хору 

«Легенда», специфіки вокально-хорової роботи у колективі періоду з 1980-х рр. 

ХХ ст. до сьогодні. Важливо розкрити особливості переходу від виконавського 

стилю великих хорових капел до камерного,  показати різноманітність 
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репертуару хору, описати і порівняти специфічні методи вокальної роботи з 

хоровими партіями та солістами двох відомих керівників хору. Цінним 

матеріалом для статті послужили спілкування з диригентами-керівниками хору 

і постійна участь авторки публікації як співачки та солістки хору з 1984 р., та 

особистий архів (афіші, програми концертів). 

Виклад основного матеріалу. Серед сучасних муніципальних камерних 

хорових колективів України особливе місце займає лауреат і дипломант 

міжнародних конкурсів, учасник численних мистецьких акцій: у Польщі (1991, 

2003, 2007, 2009, 2010, 2011, 2016 ), у червні 2013 р. «Легенда» бере участь у 9 

Міжнародному фестивалі «Wschód – Zachód – Zbliżenia» ( місто Радомско, 

Польща, як солісти для виконання «Застольної» з опери «Травіата» Дж. Верді 

були запрошені солісти: заслужений працівник освіти України, професор ДДПУ 

ім. І. Франка Корнель Сятецький та доцент Євгенія Шуневич),  Угорщині (1992, 

1996, 1998 м. Дебрецен), Словаччині (1994, 1995 м. Кошиці, 1996, 1999 м. Трнава), 

Німеччині (1993, 1997 м. Марктобердорф, 1998 м Ельзенфельд, 2001, 2010 

м. Майнгаузен), Франції (1996 м. Тур), Австрії (2000 м. Шпиталь ан де Драун), 

Бельгії (1999 м. Маасмехелен), Іспанії (2005, 2006, 2009, 2016 м. Торревєха). У 

2003 р. – учасник міжнародного хор-фесту «Золотоверхий Київ» та неодноразовий 

учасник міжнародного фестивалю духовної пісні візантійського обряду у 

м. Кошиць (Словаччина, 1994, 1995, 1999, 2000). 

Камерний хор «Легенда» є лауреатом всеукраїнських хорових конкурсів 

ім. М. Леонтовича, Д. Січинського, Лесі Українки. 

Колектив є засновником та організатором регіонального конкурсу хорів 

ім. Є. Козака (2008, 2013), організатором фестивалю «Хваліте Господа з небес» 

(з 2001р.). 

Хорову капелу «Легенда» було створено в 1970 р. при Дрогобицькому 

міському будинку культури ім. Івана Франка.  Засновником капели був випускник 

Львівської консерваторії Олег Цигилик [2, 256], нині – заслужений діяч мистецтв 

України. Учасниками колективу на той час були аматори, люди різних професій та 

музиканти. 
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Олег Цигилик – яскравий представник школи академічного 

традиційного співу. Він дбайливо і водночас професійно формував колектив. 

Головним для нього було створити хор, де кожен співак володів би не тільки 

вокальними даними, а передусім високою виконавською культурою, основами 

вокально-хорової техніки. 

Слід відзначити, що словосполучення «хорова техніка» трактується у 

хорознавстві однозначно. К. Пігров трактує це поняття так: «Під хоровою 

технікою треба розуміти ось що: вміння вільно розпоряджатися своїми 

голосовими даними, тобто давати найточніші відтінки висоти звука, силі його і 

характері; витончене вміння співати інтервали і гами,  гармонічне чуття, 

нерозривно пов’язане з чуттям ансамблю, вміння сприймати і передавати ритм 

виконуваного твору і різноманітні його відтінки, розвинене і покірне волі 

співака  дихання, хорошу дикцію, музично-теоретичну грамотність, яка давала 

б можливість сприймати даний музичний матеріал не тільки природною 

музичною інтуїцією, але й цілком  свідомо» [6, 149]. 

Основою репертуару була народна пісня та твори хорової класики. Так 

закладався певний фундамент майбутньої готовності колективу до виконання 

найрізноманітнішої музики. 

На репетиціях диригент сам ілюструє зразковий спів, вміє тримати 

колектив у творчому напруженні, володіє музичною інтуїцією. Багато часу 

О. Цигилик присвячував вокальній роботі з хоровими партіями, домагаючись 

злитного, однотипного, водночас – повного, соковитого, тембрального звучання 

хору. Характерною особливістю цього періоду було те, що О. Цигилик як 

педагог вокалу сам займався підготовкою та вихованням солістів для свого 

колективу, і вже згодом солістами стають учні його класу: В. Опришко (тенор), 

О. Сидір та Б. Курек (баритон), Є. Аудерська-Шуневич (сопрано). Маючи 

можливість працювати з хористами щодня індивідуально, О. Цигилик у такий 

спосіб виявляв потенційних солістів і визначав час, коли той чи інший хорист 

міг гідно виконати сольний епізод. 
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Окремо слід додати, що для виконання творів хорової класики з участю 

солістів, маестро запрошує іменитих професіоналів, так у «Неаполітанській 

тарантелі» Дж.Россіні блискуче солював заслужений працівник освіти України, 

професор Корнель Сятецький, у творах А.Кос-Анатольського «Ой візьму відерце» та 

«Летів пташок» в обр. О. Спаринського – доцент ДДПУ ім. І. Франка Ірина Кліш. 

За період керівництва О. Цигиликом «Легенда» у 1975 р. здобуває 

звання «Народна хорова капела», робить записи на обласному (1977, 1985), та 

республіканському (1973, 1975, 1976, 1985) телебаченні. 

З приходом молодого енергійного нового керівника І. Циклінського у 

1986 р. «Легенда» зазнає суттєвих змін [2, 256]. Тепер основою «Легенди» 

стають співаки камерного хору «Сонорес» Дрогобицького музичного училища, 

яким керував І. Циклінський. Творчо-виконавський склад значно помолодшав, 

співаками стають викладачі та студенти мистецьких закладів Дрогобича. 

Завдяки тісній співпраці з відомими диригентами країн Прибалтики та 

частим гастролям колективу до цих республік змінюється вокально-

виконавська манера хору. У репертуарі з’являються твори М. Чурльоніса, 

В.  Торміса, І. Сісака, виконання яких вимагало володіння «європейскою 

манерою» звуку, оновлення техніки інтонування, специфічних слухових 

навичок, «інструментального» звучання голосу. 

Капелу було реорганізовано у камерний хор. Критерієм підбору 

учасників колективу стає професіоналізм, бо камерне виконавство допомагає 

краще розкрити творчі здібності співака. Слід відзначити психологічний аспект 

– у камерному колективі зростає відповідальність кожного співака, 

підвищуються критерії вимог до вокальних даних, музичної грамотності 

кожного учасника хору. 

Змінюється і репертуарна політика, орієнтована на сучасну українську 

та зарубіжну музику. Хор починає активно брати участь у різноманітних 

фестивалях і конкурсах країн Європи. 

Чиста інтонація, злитність голосів, висока культура звуку, довершений 

ансамбль дають можливість колективу тонко інтерпретувати 
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найрізноманітнішу хорову музику: від епохи Ренесансу до сучасної музики, 

обробок народних пісень світу, негритянських спірічуелсів. 

У цьому репертуарному розмаїтті завжди знаходиться робота для 

виявлення індивідуальних здібностей сольних виконавців. Це – хорові концерти 

А. Веделя, Д. Бортнянського, М. Березовського, Літургії М. Вербицького, 

Д. Січинського, М. Ділецького, обробки народних пісень, твори сучасних 

українських та зарубіжних композиторів. 

На відміну від свого попередника, І. Циклінський не займається 

вокалом зі солістами. Він більше зосереджує увагу власне на хоровій специфіці. 

У роботі над хоровим твором, де є сольні епізоди, І. Циклінський творить два 

умовні шари – tutti і soli. Диригент дає повну свободу солістам, дозволяє їм 

творити, але з урахуванням узагальненого трактування хорового твору, 

покладаючись на їхній професійний досвід. Єдиною і незмінною вимогою до 

солістів є почуття ансамблю, єдина манера формування високопозиційного 

звуку,  злитність голосів. 

Манера співу у хорі дещо відрізняється від сольної, має певні 

специфічні особливості, пов’язані з тим, що кожна хорова партія має звучати як 

один голос, тобто ансамблювати, незалежно від сили звуку, індивідуального 

забарвлення голосу, специфічних окремих недоліків певного хориста. Сольний 

спів вимагає якнайповнішого розкриття  індивідуального, неповторного тембру, 

сили звуку, власної виконавської манери. Саме над поєднанням цих особливих 

відмінностей і ведеться робота диригента. Тембри окремих хористів не 

нівелюються, не «вихолощуються», а доповнюють один одного, створюють 

фарбу цілої партії, збагачують звучання хору. 

Необхідно зосередити увагу ще на одній проблемі. Як правило, побутує 

думка деяких педагогів-вокалістів, на погляд автора статті, цілком безпідставна, 

про те, що спів у хорі може зіпсувати співака-вокаліста. Якщо у колективі 

ведеться робота з вокального виховання, якщо професійність і якість співу є 

найважливішим пріоритетом і метою диригента, нанести шкоду голосу стає 

неможливим. Це  підтверджується багаторічним власним досвідом і досвідом тих, 
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хто співає не тільки в хорі, а й сольно. Яскравим прикладом може послужити хор 

«Київ», де кожен співак хору у певних творах виступає солістом. 

Важливою в роботі солістів над творами є інтерпретація, яка вимагає   

художнього осмислення музичного образу кожного сольного епізоду і втілення 

його в реальне звучання. Зважаючи на широку і різнопланову палітру 

репертуару хору, для цього потрібен неабиякий вокальний, виконавський та 

життєвий досвід, музично-теоретичні знання, а часом – інтуїтивні відчуття 

трактування сольної партії залежно від жанру, стилю, епохи виконуваного 

твору. 

Добре знаючи індивідуальні вокальні дані та психологічні особливості 

кожного співака, диригентові завжди вдавалося підібрати солістів для 

виконання певного твору, де вони могли б себе найповніше  реалізувати. Щоб 

переконатися у цьому, достатньо прослухати записи двох аудіокасет: «Духовна 

музика галицьких композиторів»  та «Твори західноєвропейських та сучасних 

українських композиторів», трьох компакт-дисків : «Хорові твори композиторів 

ХХ століття», «Літургія М.Вербицького», «Колядки та щедрівки». 

Хор «Легенда» є доброю школою для хористів, творчою навчальною 

лабораторією, звідки вийшли відомі хорові диригенти і співаки, які 

продовжують вокально-хорові традиції у інших знаних професійних колективах 

України та за кордоном: Микола Гобдич, Володимир та Юрій Курачі, Тарас 

Миронюк (Київ), Ігор Дем’янець (Івано-Франківськ), Петро Швайковський, 

Руслан Ляшенко, Орест Сидір (Львів),  Василь Русов (Франція), Роман 

Волощук (Великобританія), Василь Опришко (Австралія), Болеслав Курек 

(Польща), о.Тарас Коберинко, Наталія Самокішин,  Євгенія Шуневич 

(Дрогобич). 

У жовтні 2013 р. художнім керівником та диригентом муніципального 

камерного хору стає випускниця Львівської державної консерваторії імені 

М. Лисенка (клас доцента І.М. Небожинського), колишня артистка хору (з 1986 р), 

згодом хормейстер та з 2003 р. – директор муніципального хору Наталія 

Самокішин. Саме завдяки її наполегливій праці, фанатичній любові до колективу, 
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вмінню налагоджувати стосунки з професіоналами справи вдається зберегти 

колектив та вивести на новий щабель творчого зростання. 

Слід зазначити, що з 1993 р. Н. Самокішин є також регентом хору 

«Благовіст» Кафедрального собору Іова Почаївського (м. Дрогобич). У 1999 р. 

хор стає лауреатом третього ступеня Всеукраїнського фестивалю духовної 

музики «Глас Печерський», що проходив у Київо-Печерській Лаврі, є 

багаторазовим учасником фестивалю «Колядує Франкове Підгір’я», учасник 

урочистої академії, присвяченої 250-річчю від дня народження Дмитра 

Бортнянського (2002). Головним здобутком колективу є диплом першого 

ступеня Міжнародного фестивалю церковної музики у м. Хайнувка (Польща, 

2002) [особистий архів]. 

З приходом нового художнього керівника відбулось якісне оновлення 

творчого складу, до колективу прийшла обдарована молодь – викладачі та 

студенти музичних закладів міста. 

Репертуар збагатився цікавими творами вітчизняної та зарубіжної класики, 

творами сучасних композиторів. Так, плідною стала співпраця з молодим 

талановитим композитором Юрієм Решетарем, хорові твори якого прозвучали у 

виконанні «Легенди» на авторському концерті композитора (2016). 

У зв’язку з підготовкою до конкурсу в Іспанії до репертуару хору 

долучаються твори, обов’язкові для виконання – Хабанери (від habana – Гавана) 

це пісні кубинських моряків, які відомі з кінця XVIII ст. і стали популярними у 

Іспанії. Проста мелодика ускладнена непростим ритмічним малюнком, синкопи 

та тріолі вимагають вироблення специфічної виконавської манери.  

У червні 2015 р. у Кафедральному Соборі святого Варфоломія відбулася 

святкова академія з нагоди 45-річного ювілею знаного в Україні та за її межами 

хорового колективу «Легенда». Привітати колектив приїхали відомі диригенти 

з усієї України: О. Цигилик (Львів), С. Целюх (Стрий), І. Демянець (Івано-

Франківськ ), Ю. Курач та М. Гобдич (Київ). 

Висновки. Підсумовуючи вищесказане, можна констатувати, що 

досягнення якісного хорового звучання залежить не тільки від засвоєння 
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хористами правильних вокально-технічних навичок, але і від загальної 

культури співака. Культура хорового звучання  залежить і від внутрішнього 

вокального слуху, і від бачення хористами та диригентом музики перспективи 

творчого задуму і характеру музики загалом. 

Аналіз творчого шляху камерного хору «Легенда» дає можливість 

зробити висновки щодо подальшого розвитку колективу, його перспектив. 

Унікальність інтерпретацій хорових творів диригентами колективу сприяє 

тому, що молоді композитори пропонують і надалі пропонуватимуть свої твори 

для виконання. Невпинне професійне зростання хору та диригента робить 

бажаною участь колективу в різноманітних конкурсах і фестивалях. Творча 

діяльність хорового колективу, його досягнення привертають все більшу увагу 

науковців та дослідників для подальших глибоких розвідок, вивчення і 

популяризації набутого досвіду. 
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Постановка проблеми. Барокова доба у європейській культурі охоплює 

значний часовий відрізок (кінець XVI – середина XVIII ст.) та відзначається 

багатоманітністю художніх проявів. Перед вчителем музичного мистецтва 

стоїть важке і майже нездійсненне завдання – упродовж кількох уроків 

сформувати в учнів виразне та об’ємне уявлення про бароко як художній стиль, 

який відобразився чи не у всіх видах мистецтв та мав значний вплив на 

розвиток не тільки європейської, а й культури багатьох країн на інших 

континентах. 

Динамічне і вишукане мистецтво бароко вивчається учнями у 8-му класі 

(ІІ семестр) як продовження і водночас альтернатива ідеалам та образам 

попередньої епохи – Ренесансу. На основі рекомендацій Міністерства освіти [5] 

було розроблено чотири підручники з мистецтва різних авторів, а саме: 

«Мистецтво. 8 клас» Л. Масол [3], «Мистецтво. 8 клас» Л. Кондратової [2], 

«Мистецтво. 8 клас» О. Гайдамаки [1] і «Мистецтво. 8 клас» авторського 
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колективу у складі Н. Назаренко, Н. Чєн та Д. Галєгової (електронний варіант) 

[4]. У кожному з підручників виявляється свій підхід до подачі навчального 

матеріалу, у т.ч. і про мистецтво барокової доби. Аналіз і порівняння цих 

підходів і є метою нашої статті. 

Виклад основного матеріалу. У підручнику Л. Масол мистецтво бароко 

розглядається у § 17 – 18 (Бароко: архітектура, скульптура, живопис, с. 88 – 

97), § 19 (Стихія музики бароко, с. 98 – 103) та § 20 (Українське бароко, 

с. 104 – 113). Таким чином, на вивчення барокового мистецтва виділяються 

чотири уроки, з них один повністю присвячений музичному мистецтву, а 

українська музика барокової доби вивчається як складова уроку на тему 

«Українське бароко». 

Загальне поняття про стиль учні отримують стисло і доступно на початку 

розгляду тематичного блоку. Виклад матеріалу про музику бароко 

розпочинається зі знайомства з творчістю італійських скрипалів-віртуозів 

А. Кореллі, Дж. Тартіні та А. Вівальді. Наголошується, що у їх творчості 

досягли досконалості жанри сонати й концерту, при цьому композитори 

використовували принцип програмності. Дещо детальніше у підручнику 

розповідається про концертну творчість А. Вівальді, проводячи доречну 

паралель з тогочасними іншими видами мистецтв. Для сприйняття учнями на 

слух пропонується один із концертів А. Вівальді із циклу «Пори року». 

Відзначаючи домінуючу роль скрипки у музичній культурі бароко, 

Л. Масол не оминає увагою велику роль у розвитку скрипкової музики 

знаменитих італійських майстрів А. Аматі, Дж. Гварнері та А. Страдіварі. 

Учням пропонується здійснити віртуальну подорож до Музею скрипки у 

Північній Італії, в рідному для А. Страдіварі місті Кремоні (електронна адреса 

додається). 

Кульмінацією музичного бароко у підручнику постає творчість 

Й. С. Баха. Акцент робиться на органній спадщині композитора, тож невеличка 

розповідь про цей найбільший музичний інструмент є гарною підготовкою до 

слухання пропонованого твору Й. С. Баха – Токати і фуги ре-мінор для органа 
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(музичні терміни пояснюється у словничку під рубрикою «Музична 

скарбничка»). 

Творчість Г.Ф. Генделя розглядається як блискучого майстра 

монументальної ораторії. Л. Масол наводить відомі слова російського 

композитора та піаніста А. Рубінштейна: «Якщо музика Баха – це храм, то 

музика Генделя – це палац» [3, 103] і пропонує для слухання фрагменти 

ораторій Г.Ф. Генделя (на вибір учителя). 

Про особливості вияву стилю бароко в українській музичній культурі 

дізнаємося з теми «Українське бароко» (с. 110 – 111). У параграфі 

розповідається, що у церковному співі доби бароко на зміну одноголосному 

знаменному розспіву  приходить партесний спів, а згодом виникає партесний 

концерт, який стає провідним жанром в українській професійній музиці того 

часу. Подається і коротка характеристика композиційних прийомів жанру. 

Також у тексті зазначається, що найвідоміший автор партесних концертів 

Микола Дилецький «Мусикійську граматику» (1675) – першу вітчизняну працю 

про особливості партесного співу. 

Далі підручник Л. Масол знайомить учнів із провідними тогочасними 

осередками української музичної культури, а також із позацерковними виявами 

музичного життя українського суспільства. Розповідається про розвиток 

шкільної драми та вертепу, їхнє музичне підґрунтя. Крім того, звертається увага 

на зв’язок народної музики з козацькою культурою, що саме тоді постала 

самобутнім явищем. Музичного матеріалу для слухання підручник не 

передбачає, натомість пропонує у вільний час підготувати і розіграти 

інтермедію на тему сучасного шкільного життя в стилі староукраїнської 

шкільної драми (за бажанням). Завдання цікаве, але без спонукань і керівництва 

вчителя навряд чи здійсненне. 

У підручнику Л. Масол запропоновано лаконічну структуру умовних 

позначень, які вказують на вид роботи поза сприйманням текстового матеріалу: 

«співаємо пісні», «слухаємо музику», «створюємо композицію», «пізнаємо 

мистецтво». Остання з перелічених позицій використовується при позначенні 
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питань для самоконтролю учнів, нескладних творчих завдань (наприклад: 

«Доберіть поетичний епіграф і картину-ілюстрацію до музики» [3, 99]) та більш 

складних для самостійних досліджень, а також мистецьких проектів.  

Загалом, підручник зважено і ємко висвітлює тему музичного бароко як у 

західноєвропейській, так і в українській культурі. Автором зроблено певний 

зріз музичного мистецтва того часу у основних його виявах. Розповіді 

підручника вдало доповнюються портретами провідних постатей барокового 

музичного мистецтва (А. Вівальді, Й.С. Баха, Г.Ф. Генделя, А. Страдіварі), 

зображенням найбільшого органа у світі (м. Пассау, Німеччина); малюнком 

студентів Чернігівського колегіуму «Олімп» з рукописного «Панегірика» 

1730 р., на якому зображено музичні інструменти тогочасного учнівського 

оркестру (скрипки, гуслі, кобзи, ліри, труби, віолончелі) [6]. Окрім того, деякі 

художні зразки, що ілюструють малярство бароко, також є прекрасним 

прикладом музичного інструментарію барокової доби («Лютняр» Караваджо, 

народні картини «Козак Мамай»). 

Дещо інший підхід до викладу тематичного матеріалу спостерігаємо у 

підручнику Л. Кондратової. Тематичний блок, присвячений бароко, також 

складається з кількох параграфів, а саме: § 17 (Стиль бароко,  с. 140 – 145), 

§ 18 (Мистецтво бароко, с. 146 – 152), § 19 (Музичне і театральне 

мистецтво, с. 153 – 158). Автор підручника окремо висвітлює мистецькі 

особливості українського бароко, але аж після вивчення стилю рококо у § 22 

«Бароко і рококо в українському мистецтві» (с. 173 – 181). 

Такий порядок викладу має певну логіку. Однак у найменуванні 

параграфів логіки бракує, адже, за визначенням цього ж підручника, бароко – 

це стиль у європейському мистецтві кінця XVI – XVIII ст., який прийшов на 

зміну Відродженню [2, 141]. Тому розмежовувати теми «Стиль бароко» і 

«Мистецтво бароко» неправильно, навіть якщо воно викликане наміром 

обґрунтувати появу нового стилю зміною поглядів тогочасного суспільства.  

Фактично ж у § 17, крім узагальненого поняття про бароко та його 

основні риси, розповідається про прояви цього стилю в архітектурі, у § 18 – в 
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живописі, скульптурі інтер’єрі, ювелірному мистецтві, а також у моді. На жаль, 

через невідповідні найменування учням важко буде розібратися у структурі 

тематичного блоку за змістом підручника. 

Розповідь про барокову музику розпочинається такими твердженнями: 

«У цей час відбувався знаменний перелом у музичному мисленні – поліфонічне 

багатоголосся змінилося гомофонно-гармонійною системою, що призвело до 

розквіту культури імпровізації. Її вершинами зазвичай вважають творчість 

Й.С. Баха і Г.Ф. Генделя» [2, 153]. 

Випустимо невдале словосполучення «гомофонно-гармонійна система», 

хоча правильним був би «гомофонно-гармонічний виклад». Але навіть якщо 

«просунуті» восьмикласники зрозуміють наведену цитату, то визнаних метрів 

Й.С. Баха і Г.Ф. Генделя, які творили в час пізнього бароко, мали б сприйняти 

як закінчених гомофоністів. Проте сам підручник суперечить цьому. 

Наприклад, у характеристиці музики Г.Ф. Генделя натрапляємо таке: «Ораторії 

композитора вражають силою звучання хору, віртуозним використанням 

поліфонії, м’якими і виразними мелодіями арій» [2, 157] (підкреслення наше). 

А про Й.С. Баха слушно написано, що він «в майстерності поліфонії не мав собі 

рівних серед сучасників» [2, 157]. Як тут не говорити про когнітивний 

дисонанс? 

Учням варто було б пояснити, що, попри тенденцію до утвердження 

гомофонії, в музиці бароко співіснували різні типи багатоголосного викладу 

музичного матеріалу, а музика Й. С. Баха підсумувала творчі здобутки 

композиторів-попередників і досягла естетичної довершеності мистецтва 

поліфонії у різних жанрах. 

Також мало що скаже учням цитата з Вікіпедії про розподіл доби бароко 

на три періоди з поступовим переходом від модальної гармонії до тональної [2, 

155]. Занадто глибоке занурення у музикознавчу термінологію тут недоречне, 

                                                 
 Дати учням відчути ознаки стилю певної епохи через спосіб життя людей, зокрема через моду – чудова ідея 

автора, причому цікава і доступна для розуміння підлітків. 
 Про превалювання гомофонії можна говорити в епоху класицизму, але поліфонія і тоді не зникає, просто 

втрачає панівні позиції. 
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адже не сприятиме зацікавленню, який би мав викликати в підлітків навчальний 

предмет «Мистецтво».  

У § 22, присвяченому українському бароко, про музику цього часу майже 

не говориться. Єдиний дотик до музичного мистецтва міститься у реченні: 

«Козацтво було носієм нового художнього смаку і замовником багатьох творів, 

утворюючи власне творче середовище, й виступало як творець самобутніх 

художніх цінностей: козацькі думи, пісні, танці, літописи, ікони, собори» [2, 

173] (лексику і граматику цитати залишаємо поза критикою).  

Української барокової музики для слухання не передбачається. Із 

зарубіжної музики учням пропонується послухати уривок із циклу «Пори року» 

А. Вівальді та Органну хоральну прелюдію фа-мінор Й.С. Баха.  

Сприйняттю викладеного в тематичному блоці навчального матеріалу 

заважає значна кількість мовних помилок різного роду (від русизмів до 

друкованих «ляпів»), наприклад: «ушляхетнення образу життя» (с. 140) замість 

«ушляхетнення способу життя», «скрипач» (с. 155) замість «скрипаль», 

«цільність» (с. 156) замість «цілісність», «відріклася» (с. 156) замість 

«відреклася», «оздоблення органного здобу» (с. 157) замість «оздоблення 

органного залу» і т.п. 

Із позитиву варто відзначити яскраве оформлення, чіткість схем, 

виокремлення за групами музичних інструментів барокової доби, значну 

кількість зображень, що унаочнюють навчальний матеріал (картини періоду 

бароко з музичними інструментами того часу, світлина органу Домініканського 

собору у Львові, портрети композиторів А. Вівальді, Г.Ф. Генделя, Й.С. Баха). 

Розгалужена система умовних позначень («поміркуйте», «творче завдання», 

«запам’ятайте», «теорія мистецтва», «сходинки пізнання», «підсумовуємо 

вивчене», «виконайте вдома») сприяє орієнтації школярів у структурі 

навчального матеріалу в межах параграфів. У підручнику Л. Кондратової також 

втілюється тенденція до інтегрованості художнього матеріалу, особливо у 

творчих завданнях для учнів.  

                                                 
 Такий вираз також не є вдалим, бо потребує окремого пояснення. 
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Підручник О.В. Гайдамаки мистецтву бароко присвячує § 17 – 18 

(Величність бароко, с. 86 – 95), § 19 (Музичне мереживо бароко, с. 96 – 99), 

§ 20 – 21 (Перлини українського бароко, с. 100 – 107) і § 22 (Музика 

українського бароко, с. 108 – 113). Як бачимо, українське музичне бароко 

розглядається тут ширше, ніж у інших підручниках, і це справедливо, адже у 

сучасній українській школі навчання має бути націоцентричним, а спадщина 

української музики   доволі розлога і самобутня, тому заслуговує на окрему 

увагу. 

Розпочинається тематичний блок досить виваженою характеристикою 

стилю бароко, проте чіткого визначення, призначеного для запам’ятовування 

учнями, не спостерігається, а часові рамки стилю не окреслені взагалі. 

У параграфі «Музичне мереживо бароко» автор стрімко, та водночас по-

бароковому витіювато виводить учнів на вершину – у сферу творчих 

зацікавлень Й.С. Баха. Найвищою поліфонічною формою є фуга, тому 

підручник у короткій довідці доступно пояснює значення цього терміну, до 

того ж із яскравою інфографікою. Розповідає підручник і про улюблений 

інструмент Й.С. Баха – орган (зображення також подається). Цілком логічно 

після такої підготовки пропонується учням послухати Органну фугу соль-мінор 

Й.С. Баха. На завершення розповіді підручник подає цікавий факт із життя 

композитора та довідку про його «Добре темперований клавір», який засвідчив 

можливість писати музичні твори у будь-якій тональності та утвердив для 

цього використання темперованого строю. Можливо, декого така інформація 

зацікавить і спонукатиме глибше розібратися у питаннях музичного строю, для 

більшості ж просто дасть розуміння постаті Й.С. Баха як новатора і 

пропагандиста нових технологій у музичній творчості. 

Окрім Й.С. Баха, підручник О. Гайдамаки знайомить восьмикласників із 

творчістю А. Вівальді і робить це (як і підручник Л. Масол) через виокремлення 

скрипки як провідного музичного інструменту барокової доби. Тут також 

                                                 
 Цитата з підручника: «Під впливом ідеалів бароко, цього величаво-урочистого стилю, щедро збагаченого 

орнаментикою, панівного значення набула поліфонічна фактура з її можливостями витонченого переплетіння 

голосів» (с. 96). 
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вказується про зародження у надрах скрипкової творчості програмної музики, а 

під рубрикою «Факт» розповідається про відомих італійських скрипкових 

майстрів та їх творіння. Для слухання пропонується концерт «Зима» із циклу 

«Пори року» А. Вівальді.  

Родзинкою тематичного блоку є вдало підібрана пісня «Побачити 

бароко» (муз. А Олєйникової, вірші Л. Ратич), яка симпатична за своїми 

музичними характеристиками та надається до колективного виконання, а 

головне – співзвучна темі розділу. 

У підрозділі, присвяченому музиці українського бароко (§ 22), 

розповідається про появу нового музичного жанру – партесного концерту 

(довідка про нього додається), про видатного майстра партесного письма 

М. Дилецького та його музично-теоретичний трактат «Мусикійська граматика». 

Автор підручника пропонує прослухати учням один із хорових творів 

М. Дилецького (за вибором учителя). 

У цьому ж параграфі говориться про виникнення шкільного театру, та 

роль музики у ньому не окреслюється. Зате під рубрикою «Перлина» міститься 

інформація про виникнення у козацько-гетьманську добу унікального музично-

пісенного жанру – думи. Одну із українських дум пропонується послухати на 

уроці. 

А ще підручник О. Гайдамаки розповідає про інший своєрідний вид 

музично-поетичної творчості, який виник у освітніх осередках України того 

часу, – кант. До кантової творчості був причетний і видатний український 

філософ Г. Сковорода, автор ліричної збірки «Сад божественних пісень». 

Привертаючи увагу до цієї особи, підручник подає цікавий факт заснування 

поблизу Харкова літературно-музичного фестивалю «Сад божественних 

пісень». А на завершення теми пропонується вивчити пісню Г. Сковороди 

«Всякому городу нрав і права» із спонуканням виявити оперу М. Лисенка, де ця 

пісня використовується. 

Велика увага О. Гайдамаки до висвітлення теми українського музичного 

бароко заслуговує найвищої оцінки, а також те, що текстові матеріали щедро 
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доповнюються матеріалами музичними. Та й загалом тема бароко розкрита у 

підручнику на доброму рівні. Оформлення тематичного блоку яскраве і якісне. 

Правда, не зовсім доречне розміщення в § 19 картини «Дівчина з фіделем» 

художника Відродження Дж. Белліні, та й фідель – інструмент, більше 

характерний для попередньої епохи, а пояснення його назви у підручнику 

відсутнє. Краще було б у цьому підрозділі помістити портрети барокових 

композиторів, про творчість яких розповідається. 

Зате оформлення українського підрозділу музичного бароко, на нашу 

думку, бездоганне. Серед наочності – сторінка з «Мусикійської граматики» 

М. Дилецького, фрагмент ікони «Воздвиження Хреста Господнього» з 

зображенням співаків церковного хору, світлина з вертепом, картина 

Л. Жемчужникова «Кобзар на шляху», афіша і емблема фестивалю «Сад 

божественних пісень», портрет Г. Сковороди і картина, де народний філософ 

слухає кобзаря. Зрештою, навіть у зображеннях, що демонструють зразки 

живопису українського бароко, використано народні картини, на яких козак 

Мамай грає на бандурі чи кобзі.   

У підручнику Н. Назаренко, Н. Чєн та Д. Галєгової всі стилі 

розглядаються за єдиною схемою, в основі якої – ключові види мистецької 

діяльності. Розділ «Бароко» розпочинається з короткої характеристики стилю 

(с. 117 – 119), підрозділів «Архітектура» (с. 119 – 125), «Скульптура» (с. 125 – 

126), «Живопис» (с. 127 – 130), «Музичне мистецтво. Театр» (с. 130 – 135) і 

загального висновку із питаннями для самоконтролю. Українське бароко, на 

жаль, відображене у підручнику тільки через архітектурні пам’ятки. 

Короткий вступ характеризує бароко як перший стильовий напрям в 

історії культури, який охопив всі народи Європи і навіть вийшов за європейські 

межі. Подається коротке визначення терміна з не зовсім коректним 

визначенням пріоритетів («Цей стиль найбільш монументально і могутньо 

проявився в архітектурі та образотворчому мистецтві» [4, 118]) та довідкою 

«Для допитливих», в якій  розповідається про історію становлення поняття 
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бароко як мистецького стилю, а також доступно висвітлюється естетична 

основа барокової культури. 

У підрозділі про музику чітко відзначені відмінності стилю бароко від 

Ренесансу, а також наголошується на тому, що поліфонія у цей час досягла 

своїх вершин, а одною з головних ознак музики стає контрастність (динаміки, 

тембрів, виконавських складів). Підручник звертає увагу на розвиток у 

барокову добу нових музичних жанрів: опери, ораторії, кантати, концерту, 

сонати, сюїти та ін. Деякі з названих жанрів (опера, ораторія, 

інструментальний концерт) характеризуються більш детально, а також 

називаються найбільш відомі твори цього часу. Повніше про внесок 

композиторів епохи бароко (Й. С. Баха, А. Вівальді, К. Монтеверді) в історію 

світової музики розповідається під рубрикою «Для допитливих», яка навряд чи 

буде прочитана більшістю учнів. 

Також підручник наголошує, що епоха бароко – це епоха нового 

музичного театру, який зібрав усі види мистецтва в єдине ціле. Жанр опери 

починає домінувати, затьмаривши драматичний театр. Підсумовуючи, автори 

підручника пишуть, що музика бароко збільшила розмір, діапазон і складність 

музичного виконавства, а безліч музичних термінів і понять, що з’явилися в ту 

епоху, використовуються і донині.   

До переліку творів, пропонованих для слухання (на вибір учителя), 

автори включили ораторію «Месія» і «Сарабанду» Г.Ф. Генделя, цикл «Пори 

року» та «Шторм» А. Вівальді, «Токату і фугу»  ре-мінор, «Прелюдію» фа-

мінор, «Страсті по Матфею» Й.С. Баха. У цьому переліку чомусь повна мовна 

каша: назви подаються то російською, то українською, то латинською мовами. 

Завершує тематичний блок узагальнений підсумок про стиль бароко та 

особливості його втілення у мистецьких творах. І тут, як і у підручнику 

                                                 
 Попри справедливість цього твердження, у підсумку автори використовують уже критиковану нами у 

підручнику Л. Кондратової  фразу-штамп про зміну поліфонічного багатоголосся «гомофонно-гармонійною 

системою» (с. 136 – 137), чим суперечать самі собі. 
 Тут вказується на домінування гомофонії. 
 Тут вказується на домінування гомофонії. 
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Л. Кондратової, проглядає невиправдана прямолінійність, що мимоволі 

суперечить іншим твердженням чи мистецьким зразкам, поданим авторським 

колективом у підручнику. 

Підручник пише: «Таким чином, бароко як стиль поєднав в собі 

мистецтво готики і Відродження». Тут, мабуть, краще сказати про поєднання 

світоглядних ідеалів мистецтва готики та Відродження. І далі: «Як і мистецтво 

Відродження, він був гуманістичним за своєю суттю. Але, на відміну від 

Відродження, художники епохи бароко сприймали світ трагічно, песимістично, 

з розчаруванням» [4, 136]. За поданими у підручнику мистецькими прикладами 

цього трагізму не видно зовсім. У переліку ж відмінностей стилю бароко від 

Ренесансу в музиці навпаки наголошується на її життєстверджувальному 

характері [4, 131]. 

Для повноцінного сприйняття матеріалів підручника, по-перше, варто 

було б подати хоча б кілька художніх зразків, що відображають трагічне 

світовідчуття бароко. А по-друге, пояснити, що розуміння мінливості світу, 

швидкоплинності людського життя спонукали людей цінувати ті радощі і 

насолоди, які у ньому трапляються. Звідси потяг до парадності, декоративності, 

пишності у способі життя та мистецьких проявах. 

Текст підручника доповнюється портретами композиторів Й.С. Баха, 

А. Вівальді, К. Монтеверді, картиною Н. Ланкре «Танцівниця Камарго». 

Загалом оформлення підручника доволі розмите, йому бракує чіткості, 

довершеності. У тексті знаходимо і кілька друкарських помилок. Та головний 

недолік – повне ігнорування українського музичного бароко. 

Водночас виклад матеріалу підручника відзначається оригінальністю, 

намаганням узагальнити визначальні риси стилю бароко (у музиці зокрема), 

показати його здобутки як початок тріумфальної ходи «західної цивілізації». 

                                                 
 Зображення розміщене передчасно, після розповіді про інструментальну музику, хоча мало б ілюструвати 

театральне бароко.  
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Висновки. Таким чином, кожен із розглянутих підручників має свої 

пріоритети, свою манеру подання навчального матеріалу, зокрема і про музику 

барокової доби. Відчутно, що у підготовку підручників вкладена велика праця 

їх авторів, проте іноді їм бракує довершеності, збалансованості, логічності 

змістового наповнення. Через певне недопрацювання та неузгодженість 

викладу, підручники Л. Кондратової і авторського колективу (Н. Назаренко, 

Н. Чєн та Д. Галєгової) залишають суперечливе враження, хоча містять цікаві 

знахідки в структуруванні навчального матеріалу та його інформативному 

наповненні, варті запозичення й іншими авторами. 

Підручники Л. Масол та О. Гайдамаки мають  більш цілісний вигляд. У 

них виважено, грамотно і доступно викладається текстовий матеріал у 

поєднанні з яскравим, чітким і доречним оформленням. Крім того, підручник 

Л. Масол, йдучи в ногу з часом, пропонує корисні для ширшого пізнання того 

чи іншого мистецького явища посилання на інтернет-ресурси. А у підручнику 

О. Гайдамаки при висвітленні культурних процесів відчувається глибинний 

зв’язок із національним корінням, а також намагання максимально доречно 

доповнити авторський текст музичним матеріалом. Загалом треба відзначити 

великий поступ в освітніх процесах, адже, надаючи вчителю можливість 

вибирати між альтернативними підручниками (чи окремими матеріалами з 

них), автори створюють умови дляполіпшення якості загальної мистецької 

освіти.  
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В статье раскрыто пасхальный репертуар из рукописных 

нотолинейных Ирмолоев конца XVI – середины XVIII столетия по каталогу 

Юрия Ясиновского «Украинские и белорусские нотолинийные Ирмолои XVІ – 

XVIII вв.». Проанализированы жанры и их количество в богослужении 

пасхальной утрени. Выявлено антологии современных украинских 

исследователей древней церковной музыки рукописных произведений XVI – 

XVIII в. и их содержание пасхального репертуара. 
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THE EASTER REPERTOIRE IN THE NOTE IRMOLOGIONS OF THE 

EARLY MODERN PERIOD 

 

The article reads the Easter repertoire of  handwritten irmologion of late XVІ th – 

mid XVIII th century by Yuriy Yasinovsky's catalog  «Ukrainian and Belarussian 
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Note Irmolos of the 16th-18th Centuries». It analizes the genres and their number in 

the Easter liturgy. It reveals the anthologies of the modern Ukrainian scholars of 

ancient church music of the manuscripts of the XVІ th- XVIII th centuries and their 

contents of the Easter repertoire. 

Key words: sacral monodia, Easter repertoire, Irmologion, anthology, genre. 

Постановка проблеми. У кожного досвідченого музиканта підбір 

репертуару відіграє важливу роль, адже від цього залежить якість виконання 

твору та естетичне виховання виконавців і слухачів. Перед регентами, 

хоровими диригентами та церковними співцями постійно стоїть завдання 

підібрати літургійні твори для богослужіння, завдяки яким  збагачується 

церковно-музична культура. У  нотолінійних збірниках ранньомодерної доби – 

Ірмологіонах, міститься великий пласт духовного репертуару – сакральної 

монодії, яка є малознаною і потребує ґрунтовного опрацювання.  

Аналіз останніх досліджень. Сакральний музичний репертуар 

ранньомодерної доби віддавна цікавив дослідників, музикантів-теоретиків, 

диригентів, співців, які різними способами відкрили великий пласт духовних 

надбань української церковного репертуару. Сучасні дослідники, такі як Юрій 

Ясіновський, Наталія Сиротинська, Олександра Цалай-Якименко, Лідія Корній 

та ін. лише частково доторкнулися до окремих ірмолойних піснеспівів 

ранньомодерної доби, проте багато з них залишилися недослідженими. 

Детальніший опис пасхального ірмолойного репертуару у працях сучасних 

дослідників подаємо нижче. 

Мета статті полягає у тому, щоб а) із загальної маси рукописних та 

друкованих ірмолойних текстів ранньомодерної доби (пізньоренесансної-

ранньобарокової) виокремити весь або основний пасхальний півчий репертуар; 

б) для подальшого їх музикознавчого дослідження, а також з метою аналізу 

стану розвитку тогочасного українського богослужбового співу.  

Виклад основного матеріалу. Від часу прийняття християнського 

обряду Українська Церква впродовж століть використовувала монодійний 

репертуар, який міцно закарбувався у свідомості українського народу. Значна 

частина цих літургійних творів, перекладених й адаптованих на 
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церковнослов’янську мову, відчутно зберігає грецьку мелодику і ритміку, що 

дозволило залишитися музичним текстам майже незмінними. 

Найповніший список співаного церковного репертуару, який можемо 

сьогодні відчитати, міститься у нотолінійних Ірмологіонах XVI – XVII ст., що 

були спеціально створені для записування найнеобхіднішого або найбільш 

урочистого літургійного репертуару. Тож в Ірмологіон поєдналися вибрані 

жанри української сакральної монодії. Сама назва «Ірмолой», або «Ірмологіон» 

походить від найпоширенішого жанру у збірнику – «ірмос», що в перекладі з 

грецької мови означає «гимн» або «пісня величальна». 

Завдяки впровадженню у другій половині XVI ст. у богослужбову 

практику лінійної нотації, яка прийшла на зміну кулизм’яним невмам, в Україні 

з’явився новий тип нотації – п’ятилінійна квадратна нотація, або київська нота 

чи київське знам’я. Така новація дала змогу доволі швидко, за короткий період 

часу перекласти на лінійні ноти вибраний найважливіший корпус 

гимнографічного матеріалу. Водночас музична реформа сприяла розвитку 

музичної освіти в Україні: Ірмолой стає не тільки богослужбовою книгою, але й 

одночасно підручником для навчання музичної грамоти.  Про це свідчать 

маргінальні записи, зроблені на сторінках багатьох ірмолоїв, що походять як з 

великих півчих осередків, так і з численних сільських місцевостей. З огляду на 

це український нотолінійний Ірмолой є багатожанровим пісенним збірником, 

який увібрав співи з різних богослужбових нотованих книг візантійського 

обряду. До складу цієї книги входять піснеспіви Октоїха, розділ стихир на 

вибрані свята цілого року, невеликий розділ подобних стихирам на 8 гласів, а 

починається збірник з найважливіших піснеспівів головних служб 

візантійського обряду Всенощної, Утрені та Літургії. Юрій Ясіновський у 

своєму Каталозі [7, 622] пропонує три структурні типи Ірмолоїв, умовно названі 

жанрово-тематичним, календарно-мінейним і гласовим: 

1) жанрово-тематичний структурний тип охоплює переважно давнішу 

верству досліджуваних пам’яток. Тут в одному кодексі поєднані різножанрові 
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співи різних богослужебних книг – Октоїха, Стихираря, Міней, Тріоді, але при 

цьому зберігається жанрова диференціація окремих розділів. 

2) календарно-мінейний – тут у календарному порядку в одному розділі 

розташовані стихири та ірмоси. Цей спосіб укладу пісенних жанрів нагадує 

Службові Мінеї і засвідчує тенденцію до посилення богослужбової функції 

Ірмолоїв. Збірник обмежується найнеобхіднішим репертуаром і колом 

 найважливіших та особливо шанованих місцевими звичаями свят, звідси й 

середовище надходження та побутування – невеликі парафіяльні церкви та 

дяківські школи. 

3) з часом найпоказовішим та найпоширенішим типом нотолінійного 

Ірмолоя став  гласовий структурний тип, що з’являється на початку XVII ст. і, 

починаючи з середини цього століття, швидко починає домінувати. Головною 

його ознакою було об’єднання в одному осмогласному розділі вибраних співів. 

Особливе місце в ірмолойному репертуарі належить пасхальним 

піснеспівам, які сповнені радісного, урочистого-гимнічного характеру, 

наділенні бадьорою ритмікою. У них передається біблійна подія Христового 

Воскресіння, проте цей літургійний чин не завжди був радісним: для перших 

християн і апостолів Пасха сприймалася як день смутку, як час спомину 

Христових страстей і лише від II століття, поруч із хресною дорогою, у 

практику починає входити також і радісне провіщення Христового Воскресіння. 

Таким чином, у час, коли Йоан Дамаскин створював тексти Пасхальної Утрені, 

він опирався на мотив світлості свята Воскресіння Господнього. Відтак 

виникали особливі піснеспіви, які прославляли празничні події, залучаючи 

якнайширший спектр музично-поетичних засобів. Такий підхід до розуміння 

давньої музики зацікавив дослідників-медієвістів, які тривалий час вивчають 

тексти сакральної музики, що зафіксовані в рукописних нотолінійних Ірмолоях. 

Серед праць сучасних музикознавців, які уклали рукописний репертуар 

у збірники, можна виділити антологію «Духовні співи давньої України» 

Олександри Цалай-Якименко [3]. У цьому фундаментальному виданні вміщено 

найцінніші мистецькі зразки  духовного співу, відібрані з нотолінійних 
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Ірмолоїв ренесансно-барокової епохи кінця XVI – середини XVIII ст. : напіви 

Великої Вечірні, Утрені, Обідні (сюди включено восьмигласні цикли), Постової 

і Цвітної Тріодей, а також вибрані зразки літургії. В антології занотовані 

піснеспіви різних напівів, зокрема, «болгарський», «грецький», «сербський», 

«могилівський», «московський», «простий», «печерський», «львівський», 

«підгірський», «литовський», «білоруський», «скитський», «острозький» та 

«київський». Для зручного прочитання давньої музики дослідниця уклала 

антологію у «двоїстій» формі запису піснеспівів: повністю зберігається 

оригінальний, релятивний запис та сучасний абсолютний ключ «соль» (хоча 

можна використовувати і басовий ключ «фа»).  

У антології «Духовні співи давньої України» пасхальний репертуар 

представлений стихирою «Пасха красная» та світиленом «Плотію уснув, яко 

мертв» простого та могилівського напіву.  

Цінний внесок у справу вивчення церковної музики, кодифікованої у 

рукописних Ірмолоях України, зробила Лідія Корній, яка займалася 

порівняльним дослідженням болгарського та українського напівів, жанрового 

складу піснеспівів і їх мелодики. Лідія Корній разом Любов’ю Дубровіною 

(директором Інституту рукопису Національної бібліотеки України 

ім. В. І. Вернадського) видали збірку «Болгарський наспів з рукописних 

нотолінійних Ірмолоїв України» [1]. В антології опубліковано церковні 

монодійні піснеспіви болгарського напіву, зафіксовані в українських та 

білоруських нотолінійних Ірмолоях кінця XVI – XVII ст. з книгосховищ Києва 

та Львова. У збірці також подано дослідницькі матеріали про болгарський 

напів, кодикологічне дослідження та археографічний опис нотолінійних 

Ірмолоїв. 

У збірнику вміщено такий пасхальний репертуар: 

● Канон  »Воскресенія день» глас 1; 

● тропар «Христос Воскрес»; 

● стихир «Воскресенія день» з наславником. 
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Великий внесок у розвиток і практикування давніх церковних піснеспівів 

зробив ієр. Лука Михайлович, опублікувавши антологію стихир літургійного року 

на основі українських рукописних Ірмолоїв XVI – XVIII століття  «Стихирар» [2]. 

У збірнику вміщено стихири Мінейних книг, Пісної і Цвітної Тріоді, вибрані 

стихири і співи, що виконуються у часі окремих літургійних чинів, а також вибрані 

стихири богородичних догматів 8-ми гласів звичайного та болгарського напіву. У 

цьому збірнику текст піснеспівів подано як церковнослов’янською мовою, так і в 

українському перекладі, що дає змогу глибше зрозуміти і відчути зміст твору. В 

антології піснеспіви представлені у циклі восьми гласів. 

До пасхального репертуару в  »Стихирарі» вміщено: 

● два варіанти стихир Пасхи  »Да воскреснет Бог» п’ятого гласу; 

● кондак  »А ще і во гроб сонійде» восьмого гласу. 

Фундаментальний внесок у розвиток та розбудову давньої церковної музики 

зробив Юрій Ясіновський, опублікувавши каталог «Українські та білоруські 

нотолінійні Ірмолої XVI – XVIII ст.». Книга містить науковий опис 1111 рукописних 

нотолінійних Ірмолоїв кінця XVI –  середини XІХ  ст., що збереглися в Україні, 

Білорусі та за їх межами, включено відомості про втрачені та недоступні для 

опрацювання Ірмолої. Також у каталозі зроблено кодикологічне дослідження та 

археографічний опис нотолінійних Ірмолоїв. 

Для наочного огляду повного списку пасхального репертуару з каталогу 

укладемо таблицю за жанрами та кількістю їх фіксацій в нотолінійних Ірмолоях 

ранньомодерної доби. 

Ю. Ясиновський  

Українські та білоруські нотолінійні Ірмолої XVI – XVIII ст.  

Празник «Воскресіння» 
 

Жанри Кількість 

інципітів 

Нумерація у каталозі Фіксація 

без нот 

Тропар 4 № 1; № 21; № 239; № 252. – 
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Стихири 75 № 1; № 2; № 3; № 5; № 7; № 

11; № 13; № 17; № 19; № 20; 

№ 21; № 22; № 25; № 26; № 

30; № 40; № 44; № 45; № 46; 

№ 50; № 52; № 55; № 57; № 

63; № 65; № 68; № 71; № 87; 

№ 103; № 125; № 144; № 

148; № 170; № 175; № 192; 

№ 212; № 216; № 217; № 

222; № 227; № 239; № 241; 

№ 249; № 252; № 257; № 

262;  № 275; № 278; № 287; 

№ 328; № 398; № 428; № 

435; № 477; № 503; № 509; 

№ 510; № 512; № 532; № 

613; № 616; № 669; № 671; 

№ 804; № 893;  № 925; № 

1006; № 1051.  

№ 351; № 434; № 702; 

№ 735; № 739; № 756; 

№ 763. 

Канон 104 № 1; № 2; № 3; № 5; № 6; № 

7; № 8; № 9; № 11; № 13; № 

17; № 19; № 20; № 21; № 22; 

№ 26; № 30; № 40; № 41; № 

44; № 45; № 46; № 48; № 50; 

№ 51; № 52; № 55; № 56; № 

57; № 63; № 65; № 68; № 87; 

№ 89; № 98; № 103; № 109; 

№ 111; № 115; № 144; № 

148; № 161; № 170; № 175; 

№ 177; № 192; 198; № 216; 

№ 222; № 241; № 249; № 

252;  № 257; № 265; № 275; 

№ 298;  № 322; № 335; № 

388; № 473; № 510; № № 

532; №576; № 613; № 631; 

№ 692; № 720; № 804; № 

839; № 841; № 893; № 894; 

№ 944; № 951; № 970; № 

1006; № 1019. 

№ 163; 168; № 246; № 

254;  № 255; № 258; № 

289; № 316; № 330; № 

350; № 351; № 370; № 

375; № 434; № 458; 

511; № 561; № 619; № 

624; № 652; № 735; № 

756; № 759; № 763; № 

765; № 789; № 949. 
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Ірмоси 6 № 12; № 25; № 92; № 375; 

№ 701. 

№ 749. 

Припіви 

на 9-й 

пісні 

канону 

5 № 239; № 241; № 252; № 

497; № 708. 

– 

Світилен 3 № 40; № 250; № 429. – 

 

На підставі аналізу репертуару Пасхи, виразно спостерігаємо жанрове 

розмаїття та ієрархію піснеспівів. Домінуючими жанрами пасхальної утрені є 

стихири та канон, авторство яких належать відомому гимнографу та богослову 

святому Йоану Дамаскину. 

Багатий репертуар пасхальних богослужінь був добре знаний, тому іноді не 

було потреби його занотовувати. Це ми бачимо на прикладі наведеної таблиці, в 

якій наявні піснеспіви, записані з нотами та без них. Також у Волозькому Ірмолої, 

переписаному Д. Слоньовським (1670), та Ірмолої, датованому 1675 р. (записаний 

Іваном Балецьким), які зберігаються у Варшаві  у Бібліотеці Народовій,  зафіксована 

 «Служба на Пасху – без нот». Отож, можна висунути припущення, що в 

рукописних Ірмолоях записували рідковживаний або складний для 

запам’ятовування музичний матеріал. Відомо, що півча християнська традиція 

богослужінь передавалася усно аж до виникнення п’ятилінійної квадратної нотації, і 

це забезпечило достовірне відчитування кращих зразків давньої літургійної 

практики в Україні ранньомодерної доби. 

У більшості випадків пасхально-пісенні тексти, відомі нам з ірмолоїв, 

репрезентують осмогласну систем церковних ладів (гласів). Вони ж, як відомо, 

«відіграють важливу роль у богослужінні, оскільки належать до циклу гласових опор 

християнського обряду і є символічним «рухомим» двигуном літургійного чину» [4]. 

Висновки. Сакральні піснеспіви, ретельно кодифіковані 

переписувачами в нотолінійних Ірмолоях, для нас є надзвичайно цінним 

культурним надбанням, адже відображать, кодифікують, завдяки мензуральній 

звуковистотній нотації, літургійні ранньомодерні півчі тексти, тим самим 

відображаючи тогочасну співацьку практику нашої Церкви. «Цей багатющий, 
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практично забутий нині пласт, – зазначає Олександра Цалай-Якименко, – 

первинне джерело нашої професійної музичної культури в цілому» [3, 16]. 

Отож, для відтворення і виконання давніх піснеспівів сьогодні їх потрібно 

транскрибувати з київської нотації на сучасну італійську нотацію, що дозволить 

їх адаптовувати у сучасній церковно-музичній практиці та сприятиме 

подальшим науковим дослідженням. Тим самим сьогодні наче йдемо шляхом 

наших предків, які до своїх ірмолоїв записували тексти вже транскрибовані з 

кулизм’яно-невменої нотації на київську (руську), а це своєю чергою, 

забезпечило подальший велими динамічний розвиток церковної музики в 

українській православній та греко-католицькій Церкві.  

 

Список використаної літератури 

1. Корній Л., Дубровіна Л. Болгарський наспів з рукописних нотолінійних 

Ірмолоїв України. – К. : Національна музична академія України 

ім. П.І. Чайковського, 1998. – 320 с.  

2. Михайлович Л. Стихирар. Антологія стихир літургійного року на основі 

українських рукописних ірмолоїв XVI – XVIII століть. – Львів : Лавра Святого 

Йоана Хрестителя студійського уставу у Львові, УГКЦ, 2016.  – С. 543. 

3. Цалай-Якименко О. Духовні співи давньої України. Антологія. –   К. : 

«Музична Україна», 2000. – 215 с. 

4.  Юсипів Н. Літургічний контекст піснеспівів воскресної утрені (на 

матеріалі українських Ірмологіонів XVII – XVIII ст.) Дис. канд. мист. : за 

спеціальністю 17.00.03 / Наталія Юсипів. – Львів, 2017. – Дисертація. 

5. Ясіновський Ю. Візантійська гимнографія і церковна монодія в 

українській рецепції Ранньомодерного часу : монографія / Юрій Ясіновський ; 

[Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича]. – Львів : Ін-

т українознавства ім. І. Крип’якевича, 2011. – 467 c. – (Історія української 

музики, вип. 18. Дослідження). 

6. Ясіновський Ю. Найдавніші літургійні пам’ятки Княжої доби/ Юрій 

Ясіновський // Καλοθωνία : Науковий збірник статей з історії церковної монодії 

та гимнографії. – Ч. 5. –  Львів : вид-во УКУ, 2010. – С. 20 – 32. 

7. Ясиновський Ю. Українські та білоруські нотолінійні Ірмолої XVI – 

XVIII ст. –  Львів : Місіонер, 1996.  – 622 с. 

 



223 

 

УДК 792.03(477.83) 

Роман Михаць, 

старший викладач кафедри 

 методики музичного виховання і диригування 

  Дрогобицького державного  педагогічного 

університету імені Івана Франка 

 

ПРОСВІТНИЦЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 

ГАЛИЧИНИ 

 

У статті констатовано, що український театр з часу свого існування 

виконував і виконує дуже важливе національно-патріотичне завдання, що дає 

підставу вести мову про освітні, просвітницькі тенденції театрального 

мистецтва загалом та Галичини зокрема. 

У науковій розвідці проаналізовано передумови, які були на шляху до 

заснування першого українського професійного театру у Східній Галичині та 

здійснено аналіз діяльності іншомовних театрів у Львові. Це дало змогу вести 

мову про просвітницькітенденції театрального мистецтва Галичини, і 

доведено, що просвітницька робота, проведена професійним театральним 

товариством «Руська Бесіда», з часом перетворилася на нові погляди 

професійного театрального мистецтва Галичини, діяльність котрого 

спрямована на становлення та реалізацію національної особистості, її 

духовного потенціалу, а також гуманізацію відносин в українському 

суспільстві в цілому. 

Ключові слова: просвітництво, театральне мистецтво,театр, п’єса, 

режисер, актор, сцена. 
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ ТЕАТРАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА ГАЛИЧИНЫ 

 

В статье констатируется, что украинский театр со времени своего 

существования выполнял и выполняет очень важную национально-

патриотическое задачи, позволяет говорить об образовательных, 

просветительских тенденции театрального искусства в целом и Галичины в 

частности. 

В научной разведке проанализированы предпосылки, возникшие на пути 

к учреждению первого украинского профессионального театра в Восточной 
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Галиции и осуществлен анализ деятельности иностранных театров во Львове, 

что позволило говорить о просветительские тенденции театрального 

искусства Галичины, и доказано, что просветительская работа, проведенная 

профессиональным театральным обществом «Русская Беседа», со временем 

превратилась в новые взгляды профессионального театрального искусства 

Галичины, деятельность которого направлена на становление и реализацию 

национальнои личности, ее духовного потенциала, а также гуманизацию 

отношений в украинском обществе в целом. 

Ключевые слова: просветительство, театральное искусство, театр, 

пьеса, режиссер, актер, сцена. 
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ELUCIDATIVE TENDENCIES DRAMATIC ART OF GALYCHINA 

 

 It is established in the article that the Ukrainian theater since the existence of 

executed and executes a very important national-patriotic task, which allows to 

conduct a speech about the educational, enlightening tendencies dramatic art in 

general and Galychina in particular. 

 The research has analyzed the preconditions that were on the way to the 

founding of the first Ukrainian professional theater in Eastern Galicia and analyzed 

the activities of foreign theaters in Lviv, which made it possible to talk about the 

educational trends of theater art in Galicia, and it was proved that the educational 

work conducted by the professional theater Society «Ruska Besida», eventually 

turned into new views of the professional theatrical art of Galicia, whose activities 

are aimed at the formation and realization of the national the personality, its 

spiritual potential, as well as the humanization of relations in the Ukrainian society 

as a whole. 

Keywords: education,dramatic art, theater, play, director, actor, scene. 
 

Постановка наукової проблеми та її значення.  Театр як форма 

зовнішнього вияву мистецьких здібностей народу, в якій різні галузі мистецтва  

об’єднуються для створення спільного ефекту, виявляє в Україні за час свого 

майже 400-річного існування характеристичні риси, що запевнюють йому 

окреме місце в межах європейської культури: «український народ мав у ньому 

дуже сильну, часами єдину зброю в змаганні за свої права на полі мови, звичаїв, 

взагалі своєї власної культури …» [4, 337]. Однією із характерних рис 

українського театру є те, що він протягом свого існування був і залишається 
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«народним театром», адже головними дійовими особами в інтермедіях XVII – 

XVIII ст. були селяни або козаки, інакше кажучи – український народ. 

Український театр з часу існування виконував і виконує дуже важливе 

національно-патріотичне завдання, що дозволяє вести мову про освітні, 

просвітницькі тенденції театрального мистецтва загалом та Галичини зокрема. 

Висвітлюючи передумови, які були на шляху до заснування першого 

українського професійного театру у Східній Галичині, а саме у Львові, та 

здійснюючи аналіз діяльності іншомовних театрів у Львові, з того часу, відколи 

Галичина була приєднана до монархії Габсбургів (1772), зможемо у нашій 

статті вести мову про просвітницькі тенденції  театрального мистецтва 

Галичини. 

Аналіз останніх досліджень. Питання заснування українського 

професійного театру в Галичині висвітлюється у нарисах, статтях 

С. Чарнецького, І. Мірчука, публікаціях В. Проскурякова та Ю. Ямаша, 

монографіях З. Лиська, Р. Коломійця та Р. Пилипчука. Однак доступні нам 

матеріали дають можливість більш ґрунтовно висвітлити цю проблему з 

позицій окреслення просвітницьких тенденцій професійного театрального 

мистецтва Галичини. Проблема висвітлення просвітницького дискурсу 

становлення професійного театрального мистецтва Галичини є недостатньо 

розробленою в наукових розвідках педагогічного спрямування, оскільки вона 

не була предметом спеціального історико-педагогічного аналізу, і при її 

вивченні не використовувався системний підхід щодо педагогічного 

навантаження, а радше маємо висвітлення культурологічного аспекту вивчення 

цієї проблеми. 

Мета статті полягає у з’ясуванні просвітницьких тенденцій та історичних 

передумов становлення театрального мистецтва в Галичині останньої чверті 

XVIII – першої половини XIX ст. Відповідно до поставленої мети наше завдання 

полягає в акцентуванні на просвітницькі тенденції та естетичні засади театрального 

мистецтва, зокрема його художньо-естетичне спрямування, репертуар, 

режисерський та акторські склади. 
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Виклад основного матеріалу. Театральне мистецтво України сягає у 

віки. У народних іграх знаходили відображення господарські роботи, в яких 

відповідними рухами, жестами імітували трудові процеси – сіяння проса, льону, 

маку тощо. Елементами театральності були позначені давні звичаї 

східнослов’янських народів, пов’язані з календарним циклом: проводи зими, 

зустрічі весни, гаївки, свято Івана Купала тощо. Всі ці епізоди і закладають 

основу народного театру: «…панування польського шляхетства на Україні 

довело врешті до того, що при українській народності залишилося тільки 

селянство, трохи міщан і духовенство, а всі (з невеликими виїмками) т.зв. вищі 

верстви суспільности перейшли в польський табір і жили польською 

шляхетною культурою та її інтересами» [3, 19]. Існування примітивного театру 

на теренах України до початку XVI ст. не викликає жодного сумніву. Його 

форма була незмінною у слов’янських народів протягом декількох століть у 

вигляді народних ігрищ, співів-хороводів, мімічних танців та різноманітних 

обрядових дії.  

Українське селянство було цілком відмежоване від європейських 

культурно-мистецьких досягнень, проте під убогими стріхами звучала 

українська мова, культивувалася своєрідна селянська культура. Великою 

опорою служила українська церква. Польська шляхта вважала Галичину своєю 

вотчиною і посилено пропагувала антиісторичну тезу про те, що «…західні 

українці – це польське плем’я, яке нібиторозмовляє діалектом польської мови, і 

не має права на розвиток свого самобутнього мистецтва і літератури» [1, 5] – 

ось такий стан був в Галичині у середині XVIII ст. Приєднання Східної 

Галичини (Західної України) до Австро-Угорської імперії (1772) також не 

сприяло розвитку української культури. Національна політика австрійської 

імперії, яка діяла за принципом «поділяй і владарюй», протиставляла поляків 

українцям, наділивши особливими привілеями польських поміщиків, які 

володіли більшою частиною земель Галичини. Віддана на поталу австрійським 

бюрократам і польським панам, Східна  Галичина животіла на становищі 

відсталої провінції. Кожне вільне слово українців, смілива думка 
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«…визначалися представниками «вищих верств» і «освіченої» верхівки як 

аморальні, «бунтарські» [1, 5]. Щоб «…вдоволити потреби німецької 

демократії, прислано з Відня до Львова німецький театр Геттерсдорфа 

…удержували його з державних фондів» [8, 25]. У 1780 р. до Львова 

«загостила» польська трупа Трусколяського. Отже, поряд з онімеченням, яке 

послідовно проводилось австрійськими урядовцями, школою та різними 

державними установами, українське населення насильно ополячувалось. 

З 1774  р. аналогічне становище було і на Буковині, лише з тією невеликою 

різницею, що там колонізаторську політику щодо українців проводили 

румунські бояри. Австрійська влада після загарбання Галичини (1772) з метою 

онімечення вирішила заснувати у Львові постійний німецькомовний театр. У 

зв’язку з цим цісар призначив у 1777 р. майбутній трупі по дві тисячі флоренів 

щорічної грошової допомоги, а також пообіцяв дати аванс в дванадцять тисяч 

флоренів на будівництво приміщення для театру, яке мало завершитися через 

десять років. Галицькій управі було виділено земельну ділянку з умовою, що 

компанія, яка займатиметься будівництвом, буде звільнена на двадцять років 

від оплати податків та будь-яких інших данин. Очевидно, через недостатню 

суму коштів та мізерний привілей, жодна компанія не наважилася підписати 

контракт. Однак австрійська влада системно скеровувала в Галичину німецькі 

та польські театральні трупи, які виступали у приватних приміщеннях. У кінці 

80-х рр. цісар Йосиф ІІ запросив до співпраці досвідченого керівника театрів у 

Празі, Братиславі, Будапешті Франца Генріха Буллу, запропонувавши йому 

посаду директора майбутнього німецького театру у Львові – сімдесятого за 

рахунком в Австрійській імперії. Однак і Булла не відважився підписати 

контракту на будівництво, та, як досвідчений керівник, вирішив це питання 

позитивно, запропонувавши пристосувати для театру будь-яке інше 

приміщення. Австрійська влада тут же запропонувала культову споруду – 

францисканський костел св. Христителя, який був закритий у 1787 р. 

Реконструкція тривала п’ять років. І 1795 р. відкривається перший театральний 

сезон постійного німецькомовного театру у Львові, який працював до початку 
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70-х рр. ХІХ ст. Ф.Г. Булла отримав від австрійської влади особливий привілей, 

який унеможливлював виступ будь-якої іншої трупи у Львові без погодження із 

керівником німецького театру. Того ж 1795 р. до Львова прибув добре знаний 

театральний діяч Войцех Богуславський з метою відкриття польського театру. 

Ф. Булла підтримав ідею свого колеги, надавши право показу сорока вистав на 

рік (одна вистава на тиждень щопонеділка, при тому, що німецька трупа грала 

чотири вистави на тиждень), третина прибутку з яких сплачувалась німецькому 

театрові.  

Львівська інтелігенція, яку складали в основному поляки, віддавала 

перевагу національному театрові, що було не до вподоби директору німецького 

театру, і відповідно тогочасної влади. Після останньої (40-ї) вистави Булла 

розірвав контракт, що зупинило діяльність польського театру у Львові. Однак й 

це не поліпшило фінансові справи німецької трупи. Критична ситуація, в яку 

потрапив керівник німецького театру, призвела до того, що Ф. Булла ніби то 

рятуючи польську трупу, змушує Богуславського очолити дирекцію обох 

театрів – польського і німецького. Угода була підписана на два театральні 

сезони. Беручи на себе покладений Буллою тягар, Богуславський «…застеріг 

собі в угоді право через два роки звільнитися від не вигідної умови» [5, 22]. 

Тим часом Булла займається адміністрацією та режисурою, користуючись 

державною субвенцією. У другій половині 90-х рр. здійснюються постановки 

вистав українськими семінаристами у духовній семінарії «…у польській мові, 

як комедії Богомольця, в яких не було жіночих роль» [8, 25] – ці вистави 

відвідували міщани, серед яких бував і директор польського театру Ян 

Камінський, який «…з признанням висказувався про акторів-аматорів та їх гру» 

[там же]. У 1809 р. польський театральний діяч Ян Непомуцен Камінський з 

дозволу Булли засновує у Львові новий польський театр, який існував поряд із 

німецьким, і надалі був підтримкою німецького театру. Вистави польської 

трупи відбувались з дозволу Ф. Булли не часто, дві третини виручених коштів 

сплачувалося австрійцям. Певні полегшення наступили у 1817 р., коли 

польській трупі було дозволено двічі на тиждень грати вистави і сплачувати 
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тільки одну третину від прибутку. Після смерті Булли (1819) німецьку трупу 

очолює Франц Краттер, який створює кращі умови для польського театру. 

Трупа отримує незначну фінансову допомогу згідно з ухвалою Крайового 

Виділу, та тричі на тиждень здійснює постановки. З перемінними успіхами 

польська трупа існувала до 1842 р., тобто до останнього року «…діяльності 

Камінського на становищі антрепренера польського театру у Львові» [5, 23]. 

Початок інтенсивного розвитку світської культури в Західній Україні 

припадає на першу половину XIX ст. – епоху пробудження національної і 

соціальної свідомості українського народу. 30-ті рр. в Галичині зв’язані з 

діяльністю «Руської трійці», передусім М. Шашкевича, дістали назву 

«літературної весни». Вони ознаменувалися впровадженням у літературу 

народної тематики і мови. Саме тоді закладено міцні підвалини розвитку 

національної поезії і прози, які були необхідними для заснування театру. В цій 

добі появляються вистави українською мовою а саме, «Руське весілля» 

Й. Лозинського (1834), яке виконали питомці семінарії. Це була перша спроба 

«…ввести народну мову на сцену» [8, 25].  

У середині 30-х рр. ХІХ ст. польський граф Станіслав Скарбек вирішив 

спорудити у Львові новий театральний будинок. Австрійська влада дала дозвіл 

за однієї умови, що він «…передусім мусить забезпечити діяльність німецького 

театру» [5, 24]. У 1842 р. будівництво було завершено (нині в цьому 

приміщенні працює Національний Академічний український драматичний 

театр ім. М. Заньковецької – М.Р.). Граф Скарбек отримав особливий привілей 

повної монополії театральної справи терміном на 50 років, що 

унеможливлювало діяльності будь-яких інших театрів у Львові. У 40-х рр. 

визріває потреба створення українського театру. Тим часом ЮліянЛавровський 

(1821 – 1873) – відомий громадський діяч, член Крайового Виділу виношує 

плани щодо розгортання українського громадського руху в Галичині та 

пропонує Головній Руській Раді тезу про єдність Галичини з Україною. «Єсли 

хочем, щоб наш язик поступав на полі постипенного розвою, повиннисьмо 

всяким способом старатися о тоє, щоб чим раз більше входив в публічноє 
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употребленіє, а в тім вигляді думаєм, що найлучшу поміч могло би нам подати 

запровадженє руского театру во Львові!» [цит. за 5, 17]. «Весна народів» (1848) 

принесла великі зміни для європейських народів і, звичайно, для галичан – 

скасування кріпосного права. Саме цього року у Коломиї о. Іван Озаркевич з 

акторами-аматорами здійснює постановку вистави «Наталка-Полтавка» І. 

Котляревського (травень, 1848), адаптувавши її  до західного регіону України 

під назвою «Дівка на виданні, або на милування нема силування». Роздумуючи 

над постаттю і розглядаючи діяння о. Івана Озаркевича, Іван Франко зазначив: 

«рік 1848 оживив його надзвичайно» [цит. 2, 23]. Протягом 1848 – 1850 рр. 

українські трупи були засновані у Перемишлі та Львові. Є відомості, що 

українські вистави виставлялися у Тернополі. На превеликий жаль, вже у 

1850 р. згадані аматорські театральні трупи припинили діяльність завдяки 

«старанням» москвофілів. Однак позитивним є те, що було розпочато 

будівництво українського народного дому у Львові, що вселяло надію 

галичанам на свою постійну сцену.  

Для заснування справжнього українського театру було чимало 

передумов: відсутність свого приміщення (сцени, театрального залу), 

постановочного матеріалу (оригінальних авторських п’єс), і, врешті-врешт 

виконавського апарату (акторів, режисерів, музикантів). З цього приводу 

Ю. Лавровський зазначав: «у нас в Галичині є ще дуже мало в тім вигляді 

сділано … більша часть русинів жиє під берлом російським. Там, на Україні, як 

уже давніше возбудилося почувствіє народноє …більше сідлано на полі 

літературнім …. Тії-то драмати, основанії на тлі чисто народнім могуть і нам 

послужити за початок» [цит. за 8, 28]. З появою українського театру 

Лавровський пов’язував публічне вживання української мови серед широких 

кіл сполонізованої інтелігенції.  З цією метою він звертається до Краєвого 

Виділу з питанням про показ українських п’єс в Галичині «… щоби було один 

день в тижню віддано на представленія руськії» [цит. за 5, 27]. Звернення до 

влади було публічним, про що сповіщала тогочасна преса («Слово». – 1861. – 2 

(14) VIII. – Ч. 53.). 2 січня 1862 р. у Львові було організоване товариство 
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«Руська Бесіда» – головою якого обрано Юліяна Лавровського. Цій події 

сприяла нова імперська Конституція (1861). Великим прихильником 

театральної справи був письменник, драматург Гнат Якимович, який 

пропонував на початку 1862 р. показати у Львові декілька аматорських вистав, 

з якими можна було б виступити у провінційних містах Галичини. Однак 

Лавровський, очевидно, мав свій план щодо заснування українського театру. 

Першим його кроком було заснування вже згаданого товариства, при якому 

будуть проводитись «…мужицькі, декламаторськії і театральні ігри» [5, 36]. 

Здавалося б, можна й приступати до організації театру, якби було завершене 

будівництво народного дому. Однак робота в цьому напрямку не 

сповільнювалася. У грудні цього ж року було створено «Виділ для ведення 

первоначальних діл руського театру», до якого ввійшли І. Товарницький 

(голова), Є. Згарський (народовець), К. Мерунович (москвофіл) – обидва в 

майбутньому драматурги, а також юрист І. Сиротюк та технік Гавришкевич.  

Протягом 1863 р. Виділом Руської Бесіди проводилась копітка робота а 

саме: засновано руську драматичну школу, викінчувалися оздоблювальні роботи у 

майбутній театральній залі народного дому, почали проводитись декламаторські 

вечори, концерти, виручені кошти від яких збиралися для майбутнього театру. На 

одному із декламаторських вечорів (листопад, 1863) в «Руській Бесіді» виступив з 

промовою один із активістів Товариства, який «…в хорошім чисто народнім слозі 

зложив …, як многоважний і полений єсть театр для піднесення просвіти в 

загальности, а для руського народа в особенности …», – сповіщала тодішня преса 

(«Вістник». – 1863, 6. (18). ХІ – Ч. 87. – С. 346.) [цит. за 5, 45]. На  цьому ж вечорі 

прозвучав вірш П. Чубинського «Ще не вмерла Україна», автором якого вважали 

Т. Шевченка. На початку 1864 р. Юліан Лавровський від імені Товариства «Руська 

Бесіда» звертається до президії Галицького Намісництва у Львові про надання 

дозволу на відкриття постійного українського професійного театру у Львові, 

одночасно веде перемовини із О. Бачинський на предмет керівника майбутнього 

театру. 4 березня цього ж року цісарський намісник в Галичині граф Александер 

Менсдорф все таки надає дозвіл на відкриття театру, про що повідомляла 
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львівська та віденська преса. Ця угода передбачала 40 драматичних постановок у 

приміщенні народного дому. Урочисте відкриття першого українського 

професійного театру в Галичині відбулося 29 березня 1864 р. виставою «Маруся» 

Г. Квітки-Основ’яненка. Відкриття галицького професійного театру «Руська 

Бесіда» у Львові «…не було початком діяльності як такої, але стало початком 

становлення української сцени і, в більш широкому розумінні значною подією в 

розвитку всієї української культури» [6, 15]. 

Висновки. Відкриття українського професійного театру «Руська 

Бесіда» – один із виявів боротьби українців Галичини за свою самобутню 

культуру, адже в Галичині, яка протягом століть була складовою інших держав 

(Польщі, Австрії), мріяли про свою державу, про спілкування рідною мовою, 

про збереження і розвиток самобутньої національної культури, однак ці мрії 

були нездійсненними протягом віків через відсутність власної держави. 

Покладалися надії на розквіт української мови, яку мав пропагувати театр серед 

зденаціоналізованої поляками інтелігенції творами української літератури 

(І. Котляревського, Т. Шевченка, Г. Квітки-Основ’яненка, М. Старицького), а 

також на зростання національної свідомості в найширших колах галицьких 

українців, особливо серед молоді. Ентузіазм національно-свідомої інтелігенції в 

Галичині сприймався як протест проти репресивних заходів російського уряду 

щодо української культури в межах Російської імперії. Заснування українського 

професійного театру у Львові в межах Австрійської монархії, на тлі 

антиукраїнської політики російського царизму виглядало доброчинством 

Австрійського уряду. Цей театр успішно працював до Першої світової війни. 

«Руська Бесіда» – це передовсім ґрунт, з якого змогла вирости плеяда 

найталановитіших артистів – Л. Курбас, А. Бучма, М. Крушельницький, 

Й. Стадник та інші, це «…власна система, що охоплює всі сторони 

багатогранного театрального мистецтва» [6, 15], це творчий фундамент театрів: 

«Українська Бесіда», ім. Тобілевича, Лесі Українки, М. Старицького, 

І. Котляревського театрів «Веселка», «Відродження», «Заграва» та інших. В 

різні роки в театрі працювали М. Кропивницький, М. Садовський, 
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М. Заньковецька, які ввійшли в історію як корифеї театрального мистецтва, 

згодом, засновувавши українські професійні театри поза межами Австро-

Угорської імперії. З ім’ям театру «Руська Бесіда» у галичан пов’язане почуття 

таланту, високого професіоналізму, драматизму боротьби, постійного пошуку, і 

таким він залишився в народній пам’яті. 

Наша наукова розвідка щодо аналізу просвітницьких тенденцій 

становлення професійного театрального мистецтва доводить, що просвітницька 

робота, проведена професійним театральним товариством «Руська Бесіда», з 

часом перетворилася на нові погляди професійного театрального мистецтва 

Галичини, діяльність котрого спрямована на становлення та реалізацію 

національної особистості, її духовного потенціалу, а також гуманізацію 

відносин в українському суспільстві загалом. 
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ФІЛОСОФІЯ І МУЗИКА: «ФІЛОСОФІЯ МУЗИКИ» ТА «МУЗИКА 

ФІЛОСОФІЇ» 

 

У статті представлено дослідження зв’язку музики і філософії, де 

осмислено форми і методи розуміння музичного буття (в онтологічному та 

аксіологічному змісті, розкриваючи музику як засіб буття людини у світі 

музики). Виокремлено основні концепції філософського трактування феномену 

музики у філософуваннях мислителів : Платона, Піфагора, О. Лосєва, 

А.Шопенгауера, Р.Вагнера, Ф.Ніцше. Доведено, що музика не лише відігравала 

особливу роль у філософії, а й слугувала своєрідною зоною перетину 

теоретичних позицій щодо тотожності людського, сутнісного, музичного, 

особистісного та філософського.  

Ключові слова : музика, філософія, екзистенція, буття, сутність. 
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ФИЛОСОФИЯ И МУЗЫКА: «ФИЛОСОФИЯ МУЗЫКИ» И «МУЗЫКА 

ФИЛОСОФИИ» 

 

В статье представлено исследование взаимосвязи музыки и философии, 

где осмысленно формы и методы понимания музыкального бытия (в 

онтологическом и аксиологическом смысле, раскрывая музыку как средство 

бытия человека в мире музыки). Выделены основные концепции философской 

трактовки феномена музыки в философствовании мыслителей: Платона, 

Пифагора, А. Лосева, А. Шопенгауэра, Р. Вагнера, Ф. Ницше. Доказано, что 

музыка не только сиграла особую роль в философии, но и служила 

своеобразной зоной пересечения теоретических позиций относительно 

отождествления человеческого, сущностного, музыкального, личностного и 

философского. 

Ключевые слова: музыка, философия, экзистенция, бытие, сущность. 
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PHILOSOPHY AND MUSIC: «PHILOSOPHY OF MUSIC» AND «MUSIC OF 

PHILOSOPHY» 

 

The article presents the study of the connection between music and 

philosophy, where forms and methods of understanding the musical being are 

comprehended (in ontological and axiological sense, revealing music as a means of 

human being in the world of music). The main concepts of philosophical 

interpretation of the phenomenon of music in the philosophizing of thinkers are 

outlined: Platon, Pyfagoras, O. Losev, A. Schopenhauer, R. Wagner, F. Nietzshe. It is 

proved that music not only played a special role in philosophy but also served as a 

kind of intersection of theoretical positions regarding the identity of the human, the 

essential, the musical, the personal and the philosophical. 

Key words: music, philosophy, man, existential, essence. 

Постановка проблеми та її значення. Потенційно потужною у сенсі 

забезпечення інтелектуального та методологічного рівня знань була та 

залишається філософія. Саме ця суспільна наука відкриває можливість для 

цілісного розуміння зв’язку світу й людини. Якщо мистецтво розв’язує таке 

завдання, використовуючи художні засоби, образну мову, то філософія 

здійснює це мовою теоретичних міркувань, дискурсів, узагальнень. При цьому 

варто звернути особливу увагу на те, що філософія як система ідей, поглядів на 

світ і місце людини в ньому досліджує різні форми відношення людини до 

світу : пізнавальну, ціннісну, етичну, естетичну. 

Найчастіше філософія музики  керується культурологічним підходом, 

історичним принципом, феноменологією і соціологією, та аксіологічним 

напрямком, що зосереджується, навколо естетики, музикознавства, культурної 

антропології. Думка, про те що музика – це філософське одкровення, а 

філософія – це музичний ентузіазм спонукає до осмислення нових наукових 

концепцій, серед яких дослідження зв’язку музики і філософії.  

Мета роботи полягає в осмисленні проблеми музики засобами  

осмислення філософських структур.   
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Аналіз останніх досліджень. Беручи до уваги те, що філософія музики 

є науковим напрямом XXІ ст., актуальність цієї галузі науки виявляється в 

освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності; збереженні 

та примноженні моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень 

суспільства. Так, філософування щодо проблем музики знаходять своє втілення 

ще в древні часи у творчості античного філософа Піфагора.  У філософській 

спадщині А. Шопенгауера, Р. Вагнера, Ф. Ніцше, О. Лосєва музика 

інтерпретується як «надмистецтво». У сучасних дослідженнях виділяємо 

науковців які займались осмисленням музики у сфері філософії, а саме : 

О. Гомілко [1], Л. Ігнатова [11],  О. Капічіна [12], Г. Макаренко [4 ; 5], 

С. Сичова [8], В. Суханцева [9] та інші. 

Викладення проблематики. Музика (грец. musike – мистецтво муз) – 

мистецтво, у якому дійсність відображається засобами звукових художніх 

образів. Музика спрямована, передовсім на емоційну і чуттєву сферу людини. 

Основою цього процесу є сприймання, виконання, слухання, оцінювання тощо. 

Слухаючи музику, ми змінюємося в настрої, де звичка відчувати гіркоту 

чи радість, сприймаючи якесь відображення реальності, приводить до того, що 

ми починаємо пізнавати ті самі почуття, стикаючись із дійсністю.  

Ймовірно, що музика природно є схильною до синхронної гармонії і 

розв’язки. Проте характер музики і її відносна свобода відтворення можуть 

також зумовлювати певний поштовх до містичної, недогматичної релігії, або ж 

навіть і до культу музики, який замінив би культ віри. 

Сьогодні можна сказати, музика має тенденцію зайняти місце релігії. 

Якщо слухаючи музику, людина певною мірою прив’язана до затишних 

значних гармоній, то видається можливим зупинитися на певному містичному 

агностицизмі, який не приймає  доктринальних формулювань або метафізичних 

пояснень. Проте, музика водночас залишається засобом для наполегливості 

чіткої віри і офіційної релігії. Це не дивує, оскільки для мислячої особистості, 

як вказує композитор, музика якого здебільшого наповнена релігійним змістом 

– Джеймс Макміллан : «музика представляє велику тайну» [13]. Як це можливо, 
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що математично організовані уклади звуку спроможні надихнути великі емоції. 

Ми досі стоїмо перед піфагорською істиною про те, що музика, ймовірно, єднає 

душу і тіло, розум і пристрасті, окрему особу із суспільством і світом.  

Музична теорія та музична естетика розвивалися ще за часів 

Стародавньої Греції, де найпершим науковцем, котрий осмислював питання 

виникнення, сутності та таємниць музики, був Піфагор. Мислитель підняв 

мистецтво до істинно гідного стану, продемонструвавши його математичні 

підстави. Саме Піфагору належать відкриття діатонічної шкали. Отримавши 

основну інформацію про божественність музики від жерців різних Містерій, 

Піфагор провів кілька років у роздумах над законами, що управляють 

злагодженістю і дисонансом.  

Для Піфагора музика була похідною від божественної науки математики, і 

її гармонії жорстоко контролювалися математичними пропорціями. Піфагорійці 

стверджували, що математика демонструє точний метод, яким Бог встановив і 

затвердив Всесвіт. Саме тому числа передують гармонії, бо їх незмінні закони 

управляють усіма гармонійними пропорціями. Після відкриття цих гармонійних 

співвідношень, утвердивши музику як точну науку, Піфагор застосував знайдені 

ним закони гармонійних відносин всім феноменам природи, пішовши настільки 

далеко, що встановив гармонійні відносини між планетами, сузір’ями і елементами. 

Піфагор віддавав значну перевагу струнним інструментам. Він стверджував, що 

душа мусить бути очищена від ірраціональних впливів урочистим співом із 

акомпонуванням на лірі. 

Найбільш величною і відомою гіпотезою Піфагора були міркування про 

сидеричні гармонії. Із усіх людей лише Піфагор чув музику сфер. Він розглядав 

Всесвіт як величезний монохорд з одною струною, прикріпленою верхнім 

кінцем до абсолютного духу, а нижнім – до цілковитої матерії, тобто струна 

натягнута між небом і землею. Піфагор розділив всесвіт на 9, за іншими 

джерелами – на 12 частин. Останнє тлумачення було таким, де перша сфера 

була емпіріями, або ж сферою нерухомих зірок, що була притулком 

безсмертних. З другого по дванадцяту були сфери – Сатурна, Юпітера, Марса, 
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Сонця, Венери, Меркурія, місяця, вогню, повітря, води та землі. Відповідно, 

піфагорійці давали імена різним нотам діатонічної шкали, до швидкості і 

величини планетарних тіл. Кожна з цих гігантських сфер мчала через 

нескінченний простір, вважали вони, видаючи звук певного тону, який виникав 

з допомогою безперервного усунення ефірного пилу. Оскільки ці тони були 

маніфестаціями божественного порядку й руху, то звідси висновок, що вони 

поділяли гармонію власних джерел.  

Піфагорійці вірили, що все, що є, має голос і що це створено  для 

вираження вічної хвали Творцю. Проте людина не може відтворити у собі ці 

мелодії, оскільки її душа заплутається в ілюзіях матеріального існування. Коли 

вона звільнить себе від нижчого почуттєвого світу з його обмеженнями та 

почуттєвим сприйняттям, тоді й зазвучить музика сфер.  

Як бачимо, музика стоїть на стику феноменологічного, 

екзистенціального та онтологічного підходів. На наш погляд, тільки такий 

підхід до феномену музики, що поєднує філософсько-естетичне і музикознавче 

осмислення, дає можливість розкрити справжній феномен музичного буття. 

Звернімося до концепції діалектико-феноменологічної естетики музики 

О.  Лосєва. 

О.  Лосєв – один з небагатьох вчених, що зумів з таким успіхом 

перенести філософський метод на сферу музики. Його метод має назву 

«діалектико-феноменологічний», він синтезує кращі риси феноменології і 

діалектики на основі ейдетичного пояснення «носіїв» музики, звертаючи свій 

розум до світу античних категорій, таких як «логос», «етос», «патос», «меон». 

Ейдос, за Лосєвим, – це відомий нам і нами сформульований його смисл. 

«Ейдос – це те, що ми знаємо про річ. Все, що є в речі – є її ейдос» [2, 16]. На 

думку Лосєва, тільки діалектична феноменологія дає можливість з’єднати 

шляхи пізнання від першого елемента ейдоса до ейдоса як імені, тому він 

застосовує цей метод до області філології та до музики.  

Насамперед музичне буття завжди є буттям естетичним, оскільки 

музика виражає естетичні почуття високого порядку. Специфіка естетичної 
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виразності музичних образів полягає у строгій логічно оформленій музиці. 

Лосєв пов’язує естетичне, специфічно художнє буття зі збагненням межі між 

зрозумілою сутністю і сутністю самої собою. Відкривається ця межа мисленню 

одночасно з відкриттям форми : «Художній вираз або форма є той вираз, який 

виражає дану наочність цілком та в абсолютній адеквації, так що у вираженому 

не більше і не менше смислу, ніж у тому, що виражається»  стверджує філософ 

[2, 35]. Проте взаємовідношення художньої форми і художнього факту 

антиномічне, оскільки форма за фактом – тотожна самому твору, але за 

значенням – відмінна від нього. Музика – це фізичні звуки, тотожні формі, і 

водночас музика – це не просто фізичні звуки, тотожність їх формі ще не є 

краса. Значення твору інше, ніж значення художньої форми. Але шляхи до його 

естетичного смислу – це шляхи через осягнення форми. Звуки, не будучи 

красою самі собою, повинні дістати оформлення, щоб перетворитися на 

художню форму, що в мистецтві є носієм ейдосу і витоком краси. Секрет 

художності музичного феномену Лосєв пов'язує з такою даністю, яка не є 

конкретно-наочною. Він доводить, що музика, будучи мистецтвом і володіючи 

художньою формою, виражає відчуття більш високого порядку, ніж життєво-

буттєві: це естетичні відчуття або відчуття краси. 

У філософії Лосєва набирає актуальності поняття гілетичного буття. 

Гілетичне буття уникає якого-небудь наочного оформлення, воно, згідно з 

Лосєвим, існує у русі та часі, в тотожності логічного та алогічного моментів, 

збігу суб’єкта і об’єкта. Якщо розум бачить сутність світу крізь схеми, форми 

та ейдоси, то у музичному сприйнятті гілетичне буття пов’язане з передчуттям 

у музиці «суцільності» і нерозчленованості всього у всьому, даністю як 

діяльним теперішнім часом. Заслуга Лосєва в тому, що його феноменолого-

діалектичний метод дав можливість позначити простір інтуїтивно-

ірраціонального буття музики. За його словами, гілетичне буття «безіменне і 

безпредметне, неоформлене і темне. Воно – чисте у собі буття, що не явило 

свого повного лику. Лик його – у безликості, у вселикості. Ейдос музики явив 

нам її сутність, і сутність ця – несказанність, невиявленість і гілетичність» [2, 
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30]. Саме в цій гілетичності полягає всеосяжна сила музики, її здатність 

передавати будь-які відчуття і емоції людини. 

Крім ейдетичного та гілетичного шарів чистого музичного буття, 

найвищим є логічний. Логічний шар пізнання феномену музики, у 

феноменологічній концепції Лосєва, пов’язаний з відвернуто-смисловим 

конструюванням парадигм всякого знання. Музичне знання – не знання про 

поняття, а музична істинність – це не логічна істинність. Музична думка як 

одиниця музичного знання – це музика в свідомості або знання, що стає. 

Музичне буття не вимагає для себе жодних підстав, крім самого себе, і 

породжує норму як музичну істину. Тому, можна сказати, що в музиці істина 

дорівнює  буттю. Музика впливає не якоюсь нормою або законом, а переконує 

винятково силою музичності. Отже, характеристика музичного буття, одна з 

найважливіших його підстав – це тотожність суб’єкта з музичним твором, міра 

суб’єктивно-особистісного у музиці. Визначаючи міру особистісного, 

людського у музиці, Лосєв вводить поняття «коефіциєнта суб’єктивності». 

Мислитель стверджує, що як не може бути істинної філософії без відчуття 

своєрідності суб’єктивного буття, так, ще більшою мірою, не знищенна 

суб’єктивна індивідуальність у світі музики. Не «відчувши у музиці 

своєрідного злиття з об’єктивним буттям суб’єкта, ми не можемо зрозуміти і 

сформулювати, можливо, найінтимніше та центральне у музиці», – говорить 

О. Лосєв [2, 68]. Так відбувається, коли музика ніби входить в наше «Я» та 

починає жити з ним єдиним життям. Тому, слухаючи музику, ми відчуваємо 

весь світ у собі та себе в житті всього світу. Отже, тотожність суб’єкта з 

музичним твором (тобто об’єктом) – це найважливіший предикат музичного 

пізнання.  

Отже, в інтерпретації О.Лосєва, згідно з його феноменолого-

діалектичним методом, музичне буття – це естетичне буття, що має чітку 

структуру, яка дає можливість здійснюватися музичному становленню. Завдяки 

музичному становленню відбувається те внутрішнє злиття людини з музикою і 

те «захоплююче внутрішнє хвилювання, яке становить потаємний центр 
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залучення слухача у стихію життя музичного твору» [2, 65]. Тому можна 

сказати, що в самій сутності музичного буття лежить тотожність людського і 

музичного, яка визначає особистісне значення музики. 

Осмислюючи феномен музики у філософії, важливого значення набувають  

тези німецького філософа XIX ст. –  Артура Шопенгауера.  Музика – це 

метамистецтво. Мистецтво А. Шопенгауер називає «кольором життя», вважаючи, 

що воно – творіння генія, яке повторює сприйняте чистим спогляданням вічної 

ідеї. Мистецтво відрізняється від науки, яка, наслідуючи постійний і 

беззмістовний потік основ і наслідків, ніколи не досягає кінцевої мети.  

З’ясовуючи специфіку мистецтва в порівнянні з наукою взагалі і 

філософією, зокрема, А. Шопенгауер належну увагу віддає проблемі 

класифікації видів мистецтва. Ця класифікація побудована на тому, що різні 

мистецтва з різним ступенем досконалості схоплюють різні рівні об’єктивації 

волі. Відповідно до цього, види мистецтва формуються від нижчого ступеня до 

вищого. Класифікація видів мистецтва, запропонована А. Шопенгауером, 

досить умовна і навіть за термінологією не відповідає традиційній естетиці. 

Привертає увагу і той факт, що серед видів мистецтва відсутні театр, живопис і, 

власне музика.  

А. Шопенгауер вважає музику витонченим мистецтвом і відводить їй у 

своїй філософській системі виняткове місце. На думку філософа, винятковість 

музики полягає у тому, що вона не є відображенням ідей або ступенів 

об’єктивації волі, на відміну від інших мистецтв, а вираженням самої волі. У 

цьому контексті музика стає безпосередньою об’єктивацією і знімком самої 

волі, яка, зі свого боку, являє нам увесь світ через ідеї. Саме тому музичне 

мистецтво відрізняється від усіх інших видів мистецтва сильнішою, швидшою 

та неухильною дією на людину. А. Шопенгауер проводить думку про 

всезагальність музичної мови, її ясність, яка часто-густо випереджає мову 

розуму. 

Музикознавчі погляди, що відтворюються у конкретних періодах життя 

відомого німецького композитора, філософа реформатора мистецтвознавства 
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Ріхарда Вагнера, також позначені впливом особистості А. Шопенгауера. 

Р.  Вагнера приваблює моральнісна орієнтація А.  Шопенгауера, його інтерес до 

таких станів людини, як страждання, егоїстичні імпульси та інше. Але 

найбільше зацікавлення Р.  Вагнера викликає шопенгауерівське захоплення 

музикою. Якщо до знайомства з філософією А.  Шопенгауера Р.  Вагнер музику 

у ролі медіуму, сприймав як засіб у створенні драми, то пізніше музика отримує 

своєрідний статус суцільного суверенітету. Цей статус перетворив її не 

таємниче, споконвічне, відверте начало, що відображало «річ у собі», при 

цьому сам музикант піднімається до рівня «божественого віщуна». Втілення 

музикою таємничо споконвічного начала, відображення нею  «речей у собі» 

дало змогу Вагнеру відокремити музичне мистецтво від інших видів мистецтв 

та стверджувати, що музика є «художньо-ідеальною подобою світу» [4, 28].  

Cпадкоємцем, що відтворює специфіку культурологічної атмосфери 

Німеччини другої половини XIX ст., яка багато в чому визначилася взаємодією 

двох перших позицій, є впливовий німецький мислитель, філософ Фрідріх 

Ніцше. Якщо філософія, мистецтво, практична діяльність Р. Вагнера виявили 

досить складну взаємодію традицій і новаторства, то у творчій спадщині 

Ф.  Ніцше важко виокремити естетичну, мистецтвознавчу чи проміжну – 

філософсько-естетичну, естетико-мистецтвознавчу – позицію. Специфічна 

манера написання, іномовність, звернення до міфологічних символів дає змогу 

простежити естетико-мистецтвознавчі аспекти у багатьох працях філософа, які, 

однак,  безпосередньо естетики чи теорії мистецтва не торкаються [5, 54].  

Естетичні погляди Ф. Ніцше розглядаються на підгрунті діонісійського 

та аполонівського начал. У Ф. Ніцше образи двох божеств Аполлона і Діонісія 

не цілком збігаються з міфічними уявленнями історичних еллінів. Більш того, в 

історії Греції діонісійські святкування відігравали дещо іншу роль, ніж їм 

приписує Ф. Ніцше. В інтерпретації філософа, Аполлон – це бог усіх сил, що 

творять образи, божество внутрішнього світу фантазії, що панує над ілюзорним 

блиском краси. Тому aполлонівське начало – це світ ілюзій, рятунок від мук 

становлення. Він означає захоплене перебування перед вигаданим світом 
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сновидінь, у яких людина знаходить своє задоволення і, хоча й усвідомлює 

їхню нереальність, бажає якомога довше продовжити ці ілюзії. За своєю суттю, 

aполлонівське начало – це процес відокремлення людини від природи, це 

самообмеження, виділення себе у щось протилежне іншому світу, фактично, 

начало індивідуалізації.  

Під ім’ям Діоніса Ф. Ніцше розуміє уособлення всього стихійного, 

несвідомого, інстинктивного. Діонісійське начало – це природність, начало 

органічного зв’язку і спільності з природою – є, за своєю суттю, становленням 

у всій його повноті, де воля до життя, що радіє своїми вищими типами в 

нескінченній невичерпності всупереч страхітливості і стражданням, стає 

вічною радістю становлення. Діонісійське начало є уособленням становлення, 

що реалізується через волю до життя. Кожному з двох начал буття 

відповідають певні види мистецтва. Аполлонівському началу – мистецтва 

пластичних образів, до яких належать, насамперед, скульптура, живопис і 

епічна поезія. Найточнішим втіленням бога Діоніса – представника 

інстинктивного, природного начала, є непластичне мистецтво музики.  

Музика набуває особливого значення в контексті двох культуро-

творчих начал. Саме музику, на думку Ф. Ніцше, доцільно поєднати з таким 

теоретично важливим поняттям, як «естетизація», – своєрідним наслідком 

кризи раціонального методу мислення. Невід’ємним атрибутом естетизації є, на 

думку Ніцше, художнє мислення. Поняття «естетизація» несе досить значне 

теоретичне навантаження і допомагає обґрунтувати роль і значення музики, 

музичного мистецтва, адже автор роботи «Народження трагедії з духу музики» 

в поєднанні двох художніх начал – природного, інстинктивно-музичного в 

особі бога Діоніса і споглядального, штучно-розумового аполлонівського 

виявив своє світобачення як естетичний феномен, який став підгрунтям 

мислення, критерієм оцінок і суттю всієї філософії Ніцше [6].  

Cаме тому у філософії Ф. Ніцше музика – втілення стихійно-

несвідомого, інтуітивно-інстинктивно діонісійського начала, яке уособлює 

собою становлення буття, – найбільш повно і точно виражає першооснову 
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всього наявного, завдяки чому попередньо розроблена ідея виняткової ролі 

музики в ірраціоналістичній філософії XIX ст., набуває логічного завершення.  

Музика не лише відігравала особливу роль в ірраціоналістичній філософії, а 

й слугувала своєрідною зоною перетину теоретичних позицій А.  Шопенгауера, 

Р. Вагнера та Ф. Ніцше, спираючись на поняття «надмистецтво».  

Отже, в умовах інтелектуальних викликів сучасного світу значно 

актуалізується проблема філософської спрямованості музичних знань. Такий 

підхід переконливо вказує на те, що наука і творчість, істина і духовність, 

правда і краса повинні йти поряд. 

До основних проблем філософії музики належать питання історичного 

побутування музики, її походження, відносини із іншими видами мистецтва.  

Аналізуючи сутність, походження та рефлексивну природу музики, 

виокремлюємо значний вплив музики на людину, а також зазначаємо, що вона 

здатна передаватися від серця до серця. Вона здатна передати будь-які відчуття 

людини. Тільки музика у своїй виразності здатна викликати в людини 

найтонші, піднесені почуття. 

Також нами виділено такі аспекти та компоненти музики у філософії 

Піфагора, як ритм і мелодію, що здатні впливати на внутрішній стан людини. 

Для Піфагора музика була похідною від божественної науки математики, і її 

гармонії жорстоко контролювалися математичними пропорціями. У найбільш 

відомій гіпотезі Піфагора – про сидеричні гармонії музика наділялась 

природою божественності і математичною впорядкованістю. 

Осмислюючи музику у логічній оформленості, ми звернулись до 

філософувань О. Лосєва, котрий виокремлював специфіку естетичної 

виразності музичних образів. Лосєв пов’язує естетичне, специфічно художнє 

буття зі збагненням межі між зрозумілою сутністю і сутністю самої собою. У  

інтерпретації музики мислитель доходить висновку, що музичне буття – це 

естетичне буття, що має чітку структуру, яка дає можливість здійснюватися 

музичному становленню. Завдяки музичному становленню відбувається 

внутрішнє злиття людини з музикою. Тому можна сказати, що в самій сутності 
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музичного буття лежить тотожність людського і музичного, яка визначає 

особистісне значення музики. 

Музику як «надмистецтво» висвітлено у її виокремлені серед інших 

видів мистецтва Артуром Шопенгауером. Захоплення Ріхарда Вагнера 

філософією А. Шопенгауера обумовило надання музиці особливого статусу, 

перетворившись на таємниче, відверте, споконвічне начало, котре відображало 

«річ у собі».  

Ідея виняткової ролі музики у філософії Фрідріха Ніцше виявлена за 

рахунок включення музичного мистецтва до контексту діонісійського та 

аполлонівського начал. Отже, музика не лише відігравала особливу роль у 

філософії, а й слугувала своєрідною зоною перетину теоретичних позицій 

А.  Шопенгауера, Р. Вагнера та Ф. Ніцше, спираючись на поняття 

«надмистецтво».  

Так, частково осмисливши поняття музики у філософській думці, 

відзначимо вагомий  вплив музики на людину, що дає можливість 

стверджувати, що вона є певним орієнтиром життя, де, слухаючи прекрасну 

мелодію, можна абстрагуватися від нагальних потреб, зануритися у незабутній 

океан гармонійних співзвучь варіацій, що пронизують серце. 
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analyzes the tasks of artistic, in particular, musical education, which consists in the 

awakening and development of interest in any artistic phenomena, in the development 

of an independent evaluative approach to them 

Key words: aesthetic development, choral performance, musical interest, co-

creation, repertoire. 

 

Постановка проблеми. Сучасні умови національно-культурного 

відродження України і докорінного оновлення усієї системи навчання та 

виховання в нашій країні висунули комплекс нових вимог і до результатів 

педагогічної діяльності, серед яких провідне місце посідають завдання 

гуманізації всіх ланок освіти, посилення її зв’язків із досягненнями вітчизняної 

і зарубіжної наукової думки, надбаннями національної і світової культури. 

Особливу роль у цьому  відіграє підвищення якості викладання предметів 

художньо-естетичного циклу, адже залучення молоді до естетичної діяльності є 

одним із найефективніших засобів формування її творчого потенціалу, 

музичних інтересів, особистої культури та ціннісних орієнтацій. Можливості 

формування духовного світу людини засобами музики не викликають сумніву. 

Але як їх реалізувати: в якому віці можна починати музичне виховання і 

як його здійснювати; з якою інтенсивністю необхідно проводити музичні 

заняття; що включати до їхнього змісту на різних етапах музичного розвитку; 

як спонукати дітей і підлітків до активної музичної діяльності, як ввести їх у 

світ великого музичного мистецтва? Ці та багато інших питань хвилюють 

багатьох педагогів. 

Отже, найперше завдання полягає у тому, щоб підібрати такі форми та 

методи роботи, які були б доступні і зрозумілі в музичному навчанні і які б 

сприяли духовному становленню людини. Однією з таких форм роботи є 

хорове виконавство, яке займає чільне місце у системі музично-естетичного 

виховання школярів. Поряд з іншими, не менш важливими формами музично-

просвітницької роботи, хорове виконавство є дієвим засобом у формуванні 

музичного інтересу підлітків.  

Аналіз останніх досліджень. Сучасна музично-педагогічна наука має 

значні здобутки у дослідженні системи естетичного розвитку школярів, у якій 
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музичний інтерес розглядається як спрямованість особистості на пізнання 

музичного мистецтва через активне прагнення до музичної, зокрема хорової 

діяльності. На пріоритетності вокально-хорової роботи в процесі розвитку 

музичної культури людини  наголошували Б. Асаф’єв [3], Д. Аспелунд, 

Д. Кабалевський, Е. Печерська Г. Струве, Б. Яворський та інші відомі 

дослідники. Подібних поглядів стосовно музичного виховання підлітків 

дотримуються і сучасні науковці, музиканти та педагоги. Здобули визнання 

праці А. Болгарського, М. Грінченка, О. Дем’янчука, Л. Корній, М. Степаненка, 

Б. Фільц та інших. 

Мета статті полягає у визначені ролі хорового мистецтва в естетичному 

розвитку підлітків, у розкритті найбільш ефективних шляхів подолання 

труднощів, які неодмінно виникатимуть в процесі практичних занять у 

дитячому хоровому колективі. 

Виклад основного матеріалу. «Музика бере початок із співу, – 

наголошував Ернест Ансерме, – тому саме з цього виду музичної діяльності 

доцільно започатковувати музичну освіту в школі» [1, 10]. Підлітковий вік – 

найсприятливіший для виховання й розвитку духовної культури адже саме в 

цей період в духовному світі дитини  проходять бурхливі, суперечливі процеси, 

які необхідно направляти у правильне русло здорового морального розвитку. 

Підліткам притаманно проявляти себе в активній діяльності, зокрема брати 

участь в різних музичних колективах – оркестрах, ансамблях, хорах. Але 

сучасна звукова техніка з постійно лунаючою музикою, часом досить сумнівної 

якості, дуже часто пригнічує ці намагання, викликає у підлітків апатію, лінощі, 

анемічність, виховує псевдозадоволення. Музику серйозного жанру такі 

підлітки вважають справою музикантів-професіоналів. З цього можна зробити 

висновок, що здійснення сприятливого впливу музики на розвиток особистості  

підлітків потребує спеціальної уваги.  

Розв’язання задач художнього, зокрема, музичного виховання полягає у 

пробудженні та розвитку інтересу до будь-якого художнього явища, вироблені 

самостійного підходу до нього. А це, зі свого боку, допомагає розв’язувати 
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питання, пов’язані з формуванням особистісних якостей людини. Для 

пробудження інтересу до музики, для того, щоб захопити нею учнів, необхідні 

такі методи і способи викладання музичного матеріалу, які б не залишили 

байдужим жодну дитину. Цікавим у цьому сенсі є методичний підхід, який 

свого часу  практикував  видатний український  композитор і педагог 

М.Д.  Леонтович [6].  Особливу увагу він звертав на розвиток музичних 

здібностей учнів, дисциплінованість, витримку і волю – важливі фактори, що 

виховуються засобами хорового співу. Він наголошував на тому, що одним із 

завдань у галузі музичного виховання дітей, формування їх музичного інтересу 

є розвиток  пам‘яті, естетичного почуття, відчуття ритму. Дотримуючись 

стрункої послідовності, він застосовував свої методи вивчення пісень дітьми, 

пропонуючи спочатку прості, а далі складніші пісенні зразки і, звертаючи увагу 

на складові частини пісні – мотив, фразу, речення, період (куплет), виховував у 

процесі співу почуття ритму, застосовуючи при цьому відбивання ритмічного 

пульсу руками, ногою, пальцями, пропонував спів сидячи і стоячи, спів 

окремими групами, а потім усіх разом, вважав необхідним вдаватися до 

музично-слухової наочності, насамперед, співу вчителя. Композитор 

підкреслював, що вчитель завжди повинен дбати про розвиток музичних 

здібностей дітей і використовувати для цього різні методи навчання. Ці засади 

й сьогодні залишаються актуальними у сучасній вітчизняній педагогіці. Адже 

тільки учитель, що працює творчо, може виховати такого ж учня.  

Підлітковий вік часто характеризується як складний перехідний вік від 

дитинства до юності. У підлітка вже немає того безпосереднього сприйняття 

явищ навколишньої дійсності, яке притаманне молодшому школяреві, оскільки 

його пізнавальний досвід багатший, повніший і дозволяє інакше ставитися до 

естетичних цінностей, до власної діяльності. Його пізнавальна діяльність 

відображає те особливо важливе, що пов’язане з особистісним планом, 

потребами, що розвиваються в реальному середовищі. Інтереси учнів-підлітків 

позначені цілком виразною стійкістю, активністю. У середньому шкільному 

віці починають формуватися та швидко зміцнюватися власні пізнавальні 
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інтереси – прагнення до знань, до художньо-творчої діяльності, активне 

пізнавальне ставлення до певних наук, певних явищ природи і суспільного 

життя. Процес діяльності під впливом пізнавальних інтересів має у дітей цього 

віку яскраво виражений емоційний характер, вони часто бувають імпульсивні в 

художньо-творчій діяльності, що їх захоплює: поспішають завершити дію і 

негайно одержати результат – розібрати і вивчити музичний твір на музичному 

інструменті або ж виконати ту чи іншу пісню вже тепер, сьогодні. 

Рівень і якість розвитку музичних інтересів підлітків повністю залежить 

від застосування дієвих методів навчання, зокрема, хорового співу. Він об'єднує 

дітей у єдиний дружний колектив, організовує і дисциплінує їх, а головне – 

розвиває музичність, пам’ять, мислення, сприйняття тощо. Хорове виконавство 

активізує психічну діяльність, виховує у дітей пам’ять, почуття, смак, 

артистичність, виразність, емоційність, він, у силу своєї специфіки, допускає 

варіантність інтерпретації художнього образу, що можливо лише при умінні 

вносити у виконавство своє суб’ктивне відношення, своє переживання. 

Виконавці ніби відповідають за «життя» твору, за його «довголіття». Усе це 

зумовлює необхідність педагогічного забезпечення процесу формування 

музично-естетичних інтересів школярів  

Хорове виконавство є важливим шляхом активізації підлітків, розкриття 

творчих сторін їх особистості, світоглядної, інтелектуальної, естетичної та 

емоційної. Колективне творче виконавство веде до збільшення стійкості 

музичних інтересів. Задоволення, яке дає дитині свідоме виконавство, 

відрізняється від задоволення, яке він отримує при простому домашньому 

музикуванні  

У хоровому колективі, з метою розвитку дитячих голосів, усвідомлення 

підлітками естетики звуку як однієї з умов формування музичного інтересу, 

потрібно постійно проводити вокальну роботу за допомогою комплексу 

відповідних вправ, добору репертуару з урахуванням вікових вокальних 

можливостей співаків, регулярного контролю за станом співацького апарату і 

рівнем засвоєння вокальних навичок. Такими вокальними навичками є 
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співацька установка, дихання, звукоутворення і звуковедення, дикція й чистота 

інтонування. Співацька установка, створюючи сприятливі умови для виразного 

співу, забезпечує зручне положення корпусу, голови, правильне артикулювання 

під час співу. Від неї залежать дихання і звукоутворення; крім того, співацька 

установка дисциплінує дітей, вона – перша організуюча ланка колективного 

співу.  

Під час співу важливе значення має дихання. Уміння чи невміння 

дихати позначається на якості звуку, чистоті інтонування й на інших 

характеристиках хорового звучання. Розрізняють три види співацького 

дихання: грудне, діафрагматичне і грудо-діафрагматичне (останнє вважають 

найраціональнішим). Педагоги-музиканти зазначають, що не слід  акцентувати 

увагу дітей на диханні, а виробляти його в процесі навчання поступово, у 

комплексі з іншими вокальними навичками. Співацьке звукоутворення і 

звуковедення багато в чому залежить від співацької установки й дихання; якщо 

ці навички не сформовано, робота над звукоутворенням навряд чи буде 

успішною. Формувати в голосі дітей співочість, – одне з головних завдань 

вокального виховання  

Видатний хоровий діяч П.Г. Чесноков зауважував, що, вивчаючи з 

хором твір, керівникові необхідно звертати увагу співаків на кращі його деталі 

як за замислом, так і музикою – цим можливо виховувати у хористів естетичні 

почуття. Якщо диригент не зуміє пробудити у співаків почуття захоплення 

художніми принадами виконуваного твору, то робота не досягне мети. 

Напруження м’язів, зайві рухи корпусом, неприродна «артистичність» 

знімаються, коли учасники хору оволодівають не тільки даром проникнення у 

художню суть твору, але й умінням висловити своє бачення, своє ставлення до 

нього. Це і проявляється у виконавстві – логіка мислення приводить до правди 

почуття. Співтворчість містить в собі не тільки уміння проникати у задум 

автора, але й велику ерудицію, широкий кругозір і обсяг музичних знань.  

Емоційний відгук на твір мистецтва залежить від художньої цінності твору, а 

також від рівня підготовленості до його виконання і сприйняття. Дуже важливо, 
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щоб у виконанні зовнішнє не домінувало над внутрішнім. На жаль, цей недолік 

притаманний багатьом дитячим колективам. Так, спостерігаючи за шкільними  

хорами під час їх виступу на сцені, помічаєш, що більшість з них використовує 

як виражальний засіб «мотання головою», що, звичайно, не тільки відволікає 

хористів від зосередженого виконання, але й розсіює увагу слухачів, заважає 

сприйняттю, знижує художнє враження. 

Безпосередність, наївність, здатність дітей дивуватися є важливим 

фактором виразного виконавства, розвитку музичного інтересу, постійного 

відкриття нового в мистецтві для себе і для інших. Ця здатність психіки 

розвиває уяву. Уява допомагає не тільки зрозуміти головну думку твору, але й 

висловити її у своєму виконанні. Уміння «доуявити» художній образ допомагає 

розвитку у підлітків творчого переосмислення твору.  Хорове виконавство є 

дуже дієвим засобом для подолання ніяковості, скутості. Якщо новачки 

спочатку бувають недовірливими, сміються над дітьми, задіяними у творчому 

процесі виконавства, то згодом, услід за своїми товаришами, і самі 

захоплюються, непомітно залучаються до творчості. Професійні вимоги до 

роботи подобаються дітям, вони відчувають до себе повагу учителя, його віру в 

їх можливості, і це допомагає їм долати труднощі. 

Хорове виконавство, яке виховує у дітях співтворчість, 

співпереживання, уяву, творче мислення розвивається під впливом трьох 

факторів: це – репертуар, його художня цінність, змістовність; диригент-

хормейстер – головний наставник, який формує духовний світ підлітка; 

колектив як формувальне середовище у процесі виконавства. При доборі 

репертуару для різних груп хору завжди повинен враховуватися принцип 

єдності виховання і навчання, необхідно дотримуватись основних педагогічних 

принципів навчання: систематичність, послідовність від простого до складного. 

Репертуар хору повинен бути різноманітним за характером, охоплювати твори 

найрізноманітніших стилів, епох і жанрів, він повинен задовольняти духовні 

потреби та інтереси дітей, торкатися їх почуттів і переживань, а не 

обмежуватись, як це часто буває, піснями про пташок і ховрашків. Репертуар 
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хору можуть складати твори, розраховані на високу професійну майстерність, 

яка, на перший погляд, перевищує рівень музичної підготовки колективу. Однак 

теоретичні знання і практичні уміння, які отримують діти у хорі, сила 

колективної праці, майстерність диригента, висока художність твору, яка 

породжує активний інтерес, допоможуть подолати труднощі хорової партитури. 

Чисто професійні вимоги без скидок на «дитячість» підвищують відповідальне 

ставлення хористів до процесу роботи.   Дуже важлива особистість самого 

учителя, його духовна культура, ерудиція. Учитель повинен володіти гострим 

музичним відчуттям, знанням наукових досягнень у галузі музичної педагогіки. 

Відставання від сучасності, розучування тільки старого, мало цікавого для 

підлітка репертуару, зменшує інтерес до музики. Ця обставина часто буває 

причиною того, що діти перестають відвідувати хор. 

Мистецтво енергійно розвиває підлітка, його уяву і творчі здібності, і 

навіть тоді, коли він не знаходить у собі сили перейти від «співтворчості» в уяві 

до реального створення художніх цінностей, його загальний творчий потенціал, 

його інтерес до музики стає значно вищим, ніж у людини, яка естетично не 

торкається мистецтва. 

Висновки. Хорове виконавство створює широкі творчі можливості для 

духовного збагачення підлітка-школяра, для всебічного розкриття його 

особистості й формування музичного інтересу. У шкільних хорах діти 

набувають навичок музичного виконавства, що дають їм можливість творчо 

проявляти себе у мистецтві. Через хорову діяльність відбувається залучення 

дитини до музичної культури, а колективний спів – це прекрасне психологічне, 

моральне і естетичне середовище для розвитку музичного інтересу школярів для 

формування у них кращих людських якостей. 
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The article deals with the theoretical principles of forming the professional 

competence of the teacher of musical art on the basis of collective singing activity. 
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grounded. The emphasis is on the important key functions of the modern teacher of 
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Постановка проблеми.  Необхідність реформування української системи 

педагогічної освіти зумовлена входженням нашої держави у світовий освітній 

простір. У зв’язку з цим відбувається процес концептуального переосмислення 

професійної підготовки майбутніх учителів. Однією з актуальних проблем, які 

постають перед сучасною вищою школою є формування  професійної 

компетентності вчителів музичного мистецтва, конкурентоздатних на ринку 

праці, компетентних у сфері своєї професійної діяльності, здатних постійно 

вдосконалювати свій професіоналізм. Особливо це можливо на основі 

колективної співацької діяльності, яка обумовлюється специфікою роботи 

вчителя музичного мистецтва, оскільки, окрім звичайних уроків, проводяться і 

заняття зі шкільними хорами та iнструментальними ансамблями.  

Аналіз останніх досліджень. Проблемі формування компетенцій присвячені 

дослідження вчених В. Байденка, Л. Берестова, І. Зимньої, І. Зязюна, Б. Ельконіна, 

Н. Кузьміної, В. Куніцина, А. Маркової, Н. Ничкало, О. Пєхоти, Дж. Равена, 

Р. Уайта, М. Хомського, А. Хуторського, С. Шишова та ін. Концептуальні засади 

професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва в системі вищої 

педагогічної освіти розроблені Е. Абдулліним, Л. Арчажниковою, А. Болгарським, 

О. Олексюк, Г. Падалкою, О. Ростовським та іншими. Питання виховного впливу 
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колективної співацької діяльності на  школярів та його реалізацію  у процесі 

виконання розглядається у працях відомих сучасних композиторів, музикантів, 

диригентів-практиків зокрема: А. Авдієвського, О. Бенч -Шокало, І. Бермес, 

С. Горбенка, І. Зеленецької,  Л. Кияновської,  А. Козир, Г. Падалки, О. Рудницької, 

О. Тимошенко, Б. Фільц, Я. Якуб’яка та ін. Здійснення аналізу низки їх робіт 

підтверджує, що теоретико-методологічні основи формування професійної 

компетентності вчителя музичного мистецтва на основі колективної співацької 

діяльності на сучасному етапі не були розглянуті в комплексному вигляді, а 

торкались окремих сторін та напрямів. На наш погляд, це свідчить про актуальність 

запропонованої нами статті. 

Мета статті полягає у тому, щоб обґрунтувати важливість означеної 

проблеми та проаналізувати особливості формування професійної 

компетентності вчителя музичного мистецтва на основі колективної співацької 

діяльності на сучасному етапі. 

Виклад основного матеріалу. Важливою умовою високоякісної 

музично-педагогічної діяльності, беззаперечно, є рівень сформованості 

професійної компетентності вчителя. Під професійною компетентністю слід 

вважати таку якість особистості педагога, яка характеризується рівнем 

сформованості професійно необхідних знань та вмінь. Ці знання і вміння 

утворюють єдиний професійно-особистісний комплекс, до якого входять: 

загальна культура педагога (моральна, естетична, духовна); його професійно-

педагогічна компетентність (фахова, методична, психологічна, дослідницька, 

творча); загальнопрофесійні уміння та здібності (пізнавальні, комунікативні, 

організаційні); педагогічна техніка, готовність до інноваційної діяльності та 

самовдосконалення. 

 До факторів, які визначають професійну компетентність вчителя 

музичного мистецтва, слід віднести також його педагогічну майстерність, яка 

становить складний комплекс взаємопов'язаних компонентів. 

Існують різні підходи до визначення поняття компетентності, зокрема 

професійної компетентності. Як зазначають науковці, серед яких Л. Масол, 
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компетентність – це «інтегральний індикатор художньо-естетичної освіченості 

та вихованості» [5, 246]; О. Сергійчук трактує компетентність як інтегральну 

характеристику особистості, яка визначає її здатність розв’язувати проблеми та 

типові завдання, що виникають у реальних життєвих ситуаціях, у різних сферах 

діяльності на основі використання знань, навчального й життєвого досвіду та 

відповідно до засвоєної системи цінностей [8, 200 – 201]; Н. Мурована визначає 

професійну компетентність як професійну підготовленість і здатність суб’єкта 

праці до виконання завдань і обов'язків повсякденної діяльності [3, 24]; 

О. Пономарьов уважає, що професійна компетентність включає також наявність 

у фахівця стратегічного мислення і його креативність, тобто здатність і 

психологічну готовність брати активну участь у процесах розвитку [7]. 

Колективна співацька діяльність, на основі якої здійснюється формування 

професійної компетентності вчителя музичного мистецтва, з давніх-давен 

сприяла розвитку творчої активності, високих естетичних почуттів людини.  

Недаремно хоровий спів є одним з найдосконаліших видів музичного 

мистецтва та могутнім засобом естетичного виховання та  розвитку школярів. 

Саме тому він по праву займає провідне місце у шкільному вихованні. Цей 

масовий вид музичної діяльності об’єднує дітей в єдиний колектив. Як зазначає 

П.  Ніколаєнко, ,,...хоровий спів – одна з основних форм музичної культури 

народу, життєвість якої доведена всім історичним рухом розвитку суспільства. 

Найбільша цінність  вбачається  у притаманній йому природності колективної 

творчості мас і доступності. Саме хоровий спів, у якому детермінується єдність 

слова і музичного звуку, значною мірою сприяє ідейно-естетичному вихованню 

співаків, задоволенню їхньої потреби у створенні нових духовних цінностей» 

[6,41]. 

У процесі колективної співацької діяльності створюються передумови 

для опанування комунікативної взаємодії: учні вчаться слухати і чути іншого, 

бути уважним до того, хто поруч, виконувати певні комунікативні ,,ролі», 

обов’язки та правила спілкування. Ці навички, що систематично формуються у 

вокальній навчальній діяльності, згодом стають звичними формами поведінки 
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на уроці та значною мірою переносяться на позаурочне, ,,життєве» спілкування, 

– зауважує О. Лобова [ 4, 33 ]. 

Музична освіта та естетичне виховання школярів здійснюється сучасним 

учителем музичного мистецтва відповідно до програми, що впроваджується у 

навчальний процес загальноосвітньої школи. Лише професійно компетентний 

педагог сприяє формуванню у школярів інтересу та любові до мистецтва, 

зокрема музичного, підвищенню рівня в них загальної естетичної, художньої та 

музичної культури. 

Однією з важливих засад формування професійної компетентності 

вчителя музичного мистецтва  є розвиток його музичних здібностей. Сюди 

передовсім, необхідно віднести розвиток сприймання музики як основної 

музичної діяльності, яка виявляється у грі на інструменті, диригуванні, 

вокально-хоровій роботі [2].  

Розвиваючи власну професійну компетентність на основі колективної 

співацької діяльності, майбутній учитель музичного мистецтва повинен 

оволодіти ефективними формами, методами, засобами навчально-виховного 

процесу, а також належним комплексом знань щодо хорової музики, зокрема, 

вміти обирати кращі музичні вокально-хорові, інструментальноі народні та 

класичні зразки, вдаватися як до власного виконання, так і до записів вокальної 

та інструментальної музики у виконанні майстрів мистецтв, володіти 

головними методичними прийомами вокально-хорової роботи з учнями під час 

проведення уроків і у позаурочний час, головними принципами аналізу 

вокально-хорових творів. Саме володіння переліченими знаннями та вміннями 

є однією з основ професійної компетентності вчителя музичного мистецтва. 

Важлива передумова формування професійної компетентності на основі 

колективної співацької діяльності – виховання у студентів, як майбутніх 

вчителів музичного мистецтва, професійних умінь та навичок співу в хорі, а 

також управління хоровим колективом на основі володіння методикою роботи з 

ним. Процес професійної підготовки студентів у хоровому класі сприяє 

розвитку творчої активності, яка виявляється в різних аспектах діяльності. Так, 
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студент вчиться й співає в хорі під керівництвом викладача, є членом хорового 

колективу і водночас цей колектив є основою для здобуття ним практичних 

вмінь та навичок керування хором як диригента. Власне, опанування 

теоретичними та практичними знаннями та вміннями керування хоровим 

колективом, відчуття хорової музики в її реальному звучанні, ознайомлення з 

організаційними формами роботи з хором спонукають студентів до відповідної 

діяльності та сприяють розвитку у них професійного інтересу. Особливо 

важливим є той факт, що в процесі диригентсько-хорової діяльності студенти 

вчаться спілкуватися між собою, обмінюватися власними здобутими навиками.   

Формування професійної компетентності вчителя музичного мистецтва 

тісно пов'язане з вивченням диригування як одного з фахових музичних 

предметів. Ця профільна дисципліна вивчається студентами протягом чотирьох 

рокiв і є особливо важливою, оскільки визначається специфікою роботи 

вчителя музичного мистецтва: крім урокiв, доводиться проводити заняття зі 

шкільними хорами та інструментальними ансамблями. 

Як стверджує С. Бжола, майбутній учитель музичного мистецтва має 

бути підготовлений до виконання таких ключових функцій [1]: 

-діагностувальної (передбачає виявлення рівня музичного розвитку 

школярів, визначення необхідних прийомів та засобів для індивідуальної 

роботи з учнями, які потребують цього, оцінювання рівня музичного розвитку 

учня чи творчого колективу в результаті здійсненої навчально-виховної 

роботи); 

- аналітичної (вміння аналізувати результати навчально-виховної роботи 

над музичним розвитком учнів, здійснювати музично-теоретичний, вокально-

хоровий аналіз вокально-хорового твору, добирати та аналізувати навчальний і 

концертний репертуар); 

- планувальної (характерна розробкою плану уроку чи репетиції,  

виконавського плану роботи над вокально-хоровим твором, вмінням формувати 

навчальний та концертний репертуар); 
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- організаційної (організація музичних занять під час уроків чи репетицій 

з дитячим хоровим колективом, з окремими учнями (індивідуальні заняття) та з 

класом, створення під час занять атмосфери доброзичливості та 

взаємодопомоги у відносинах між учнями та між учителем і учнем); 

- педагогічної (здійснення естетичного виховання та формування 

музичного розвитку учнів під час проведення уроків музичного мистецтва та у 

позаурочний час, логічний та послідовний виклад навчального матеріалу у 

доступній для школярів формі відповідно до їхніх вікових особливостей і 

можливостей, створення й забезпечення необхідних психолого-педагогічних 

умов для результативного процесу навчання); 

- мотиваційної (заохочення учнів до вокально-хорового співу на уроках 

музичного мистецтва та у позаурочний час); 

- комунікативної (налагодження взаємозв’язку та взаємодопомоги між 

школярамими, співаками хорового колективу під час уроків та репетицій); 

- консультативної (надання рекомендацій та порад учням стосовно 

розвитку їхніх індивідуальних музичних здібностей, а також щодо роботи над 

вокально-хоровим твором); 

- контрольної (проведення початкового, проміжного та підсумкового 

видів контролю за результатами музичного розвитку учнів і роботою над 

розучуванням та виконанням вокально-хорового твору). 

Висновки. Професійна компетентність учителя музичного мистецтва 

передбачає володіння не лише диригентськими, але й педагогічними, 

виконавськими і артистичними якостями. Володіння вчителем високим рівнем 

виконавської та педагогічної культури дає можливість реалізувати себе у будь-

якій сфері як музичної педагогіки, так і музичного мистецтва. Особливості 

формування професійної компетентності вчителя музичного мистецтва на 

основі колективної співацької діяльності полягають у тому, що, крім загальної 

педагогічної підготовки до професійної діяльності, педагог сприятиме 

підвищенню рівня розвитку в учнів творчої активності, музичних здібностей, а 
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також естетичної культури завдяки впровадженню вокально-хорового співу до 

навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи.  
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У статті акцентовано увагу на прикмети хорового письма у творі 

Ю. Шамо на сл. Лесі Українки «Стояла я і слухала весну». Визначено образно-

тематичну сферу поезії, особливості її музичного прочитання, структуру 

хорового твору, характерні закономірності хорового викладу як творчого 

процесу мислення композитора, риси фактурно-тембрової драматургії, 

динамічного профілю тощо. 
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LYRICS BY LESYA UKRAINKA: 
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A special focus is made on the choral writing features in Yuriy Shamo’s 

composition, lyrics by Lesya Ukrainka. The article also deals with thematic and 

imagery sphere of poetry, peculiarities of its musical reading, the structure of choral 

composition, some specific features of the composer’s choral style as a component of 

his creative thinking, particularities of texture and timbre dramaturgy as well as 

dynamic profile etc. 

Key words: Lesya Ukrainka, Yuriy Shamo, «Stoyala ya i sluhala vesnu», 

musical intonating, choral writing. 

 

Постановка проблеми. Творчість Юрія Шамо (1947 – 2015) належить до 

тих художніх явищ, які доповнюють багату панораму пошуків і досягнень 

української музики 70-х рр. ХХ – першого десятиліття ХХІ ст. Незважаючи на 

те, що з 1997 р. композитор жив і плідно працював у Німеччині (м. Фульда), він 

підтримував тісні контакти зі Спілкою композиторів України, цікавився 

мистецькими подіями, що відбувалися в Україні. Тісний зв’язок із рідною 

землею проявився у творах Ю. Шамо, котрі відображають українське 

світовідчуття не тільки в мелодиці та ритміці, а й у назвах – «Українська 

симфонія» (№ 10), «Український реквієм», «Українська сюїта» (пам’яті Миколи 

Лисенка) та ін. Ю. Шамо працював у різних жанрах: моноопера «Пісні 

кохання» (на вірші М. Заболоцького, Б. Пастернака, А. Жигуліна), опера «Нам 

час повертає голоси» (лібр. О. Стельмашенка), 10 симфоній (дві для великого, 

вісім – для камерного оркестру, остання 10, написана 2015 р.), два концерти для 

фортепіано з оркестром, концерти для флейти, кларнета, скрипки, віолончелі, 

11 струнних квартетів, 12 фортепіанних сонат, твори для баяна й акордеона. У 

доробку майстра особливе місце займають вокально-хорові композиції: 
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романси на сл. О. Мандельштама, В. Стуса; «Український реквієм» для 

мішаного хору (на канонічні латинські тексти та вірші Л. Реви), 5 хорових 

циклів, зокрема і цикл на вірші Лесі Українки та ін.  

Творча діяльність Ю. Шамо – композитора, піаніста, педагога – 

невід’ємна складова української музичної культури. Незважаючи на вагомий 

композиторський доробок, у його дослідженні все ще залишається багато 

«білих плям». Передусім це стосується хорових творів, які, хоча і ввійшли до 

репертуарного списку виконавських колективів і зайняли гідне місце в 

музичному макрокосмі, майже не були предметом уваги українських 

музикознавців. 

Аналіз останніх досліджень. Про життя і творчість Ю. І. Шамо написано 

небагато. Відомості можна почерпнути в довідкових виданнях «Спілка 

композиторів України» (1973, 1984), «Композитори України та української 

діаспори» А. Мухи (2004), у статті М. Суторихіної «На концерті з творів 

Ю. Шамо», вміщеній у другому числі журналу «Музика» (1993), в якій ідеться 

про виконання фортепіанної та скрипкової музики. На жаль, хорова творчість 

митця залишилася на маргінесі. 

Проблемне поле, пов’язане з діалогом слова і музики, зокрема поетичної 

та музичної інтонацій, осягненням сутності музично-поетичного синтезу, як 

необхідної умови для здійснення аналізу хорового твору, схарактеризоване в 

фундаментальних дослідженнях Б. Асаф’єва, В. Васіної-Гроссман, 

І. Лаврентьєвої, О. Руч’євської, Ю. Келдиша, В. Холопової та ін. 

Мета статті зводиться до виявлення особливостей хорового письма у 

творі «Стояла я і слухала весну» в ракурсі взаємодії поетичного тексту та 

засобів музичної виразності. 

Виклад основного матеріалу. Серед хорових творів Ю. Шамо помітно 

вирізняються 10 оригінальних на сл. Лесі Українки, скомпоновані 1980 р. Вони 

вийшли друком у видавництві «Музична Україна» (1983) До збірки ввійшли : 

«Стояла я і слухала весну», «Хотіла б я піснею стати», «Напровесні», «Гей, піду 

я в ті зелені гори», «Осінній спів, осінній плач», «Скрізь, де не гляну, сухі 
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тумани розляглися», «Ой не зникли золотії терни», «Якби мені достати струн 

живих», «У чорную хмару зібралася туча моя», «Знов весна, і знов надії». 

Поезія Лесі Українки надихала багатьох композиторів – М. Лисенка, 

К. Стеценка, Я. Степового, Д. Січинського, Я. Лопатинського, М. Колессу, 

Ф. Надененка, В. Кирейка, А. Кос-Анатольського, Б. Фільц, Л. Дичко та ін. 

Співуча муза поетеси не залишила байдужим і Ю. Шамо. У хорових творах на 

слова Лесі Українки органічний зв’язок художніх образів із природою набуває 

переконливої драматургії, елементи якої є «характерними складними знаками, 

предметна сторона яких охоплює всі музичні засоби, що сприяють вираженню 

певного художнього змісту» [6, 204]. Таке ставлення до поетичного 

першоджерела вказує на індивідуальну творчу самобутність Ю. Шамо. 

«Стояла я і слухала весну» – шостий вірш із циклу «Мелодії», що 

розкриває внутрішній світ поетеси, її найпотаємніші почуття та переживання. 

Вже сама назва циклу задає тон, певну енергетику кожній із дванадцяти 

інтимних поезій. Про «Мелодії» М. Старицький акцентував: «Кожна з цих 

поезій немов осібна мелодія більшого музичного твору, який передає всю 

широку гаму глибоко інтимних переживань поетеси – від тихого суму до 

пекучої туги зраненої людськими і власними болями душі, від усміху крізь 

сльози, несмілих мрій про зрадливе щастя до світлих мажорних гімнів 

всеперемагаючому весняному оновленню в житті природи і людини» [5, 108]. 

Музичне тло поезії «Стояла я і слухала весну» – світле, напрочуд ліричне. 

Весна завжди дає надію, відновлює природу, будить її від сну. Зазвичай і в 

людському житті з приходом весни з’являються нові задуми, сподівання, мрії й 

обов’язково віра в те, що загадане збудеться. «Стояла я і слухала весну» – 

мрійливий образок інтимно-пейзажної лірики. Образ весни – персоніфікований, 

як і людина, ця пора року «співає пісню дзвінку, голосну… про молодощі, 

радощі, надії». Молода дівчина слухала весну, яка їй «багато говорила», 

«таємно тихо шепотіла», і не втрачала надії на власне щастя. За уявними 

яскравими пейзажами весни відчувається присутність людини з її почуттями, 

бажанням віднайти душевний спокій, можливо, порятунок, набратися сил тощо. 
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Хорова мініатюра скомпонована для мішаного 4-голосого хору без 

супроводу. Ресурси, закладені в хоровій партитурі, розкривають глибокі 

людські почуття з усіма найтоншими відтінками поетичного тексту, 

конкретизуючи кожну емоцію ліричної героїні. Акапельний хор якнайкраще 

підходить для передачі емоційного стану дівчини, оскільки дає можливість 

індивідуалізувати хорові партії та максимально використати всі виражальні 

засоби хорового ансамблю, передусім тембральні. Напрочуд музикальні рядки 

поезії не тільки захопили композитора, дали можливість просотатися ними, а й 

спонукали «відшукати» переконливі прийоми хорового письма. Багатоманітна 

гама барв весни, замилування героїні цією прекрасною порою, її мрійливість 

підкреслюються в мелодичних лініях мішаного хору рисами споглядальності, 

що передбачають, з одного боку, спокійну, розважливу розповідь, з іншого – 

напрочуд емоційну. «Портрет» дівчини, котра «стояла» і «слухала весну», є 

світлим, сповненим внутрішньої краси, він вимережений наспівною 

мелодичною лінією, проникливими, лірично-теплими інтонаціями. 

Починається виклад 4-тактовим вступом, у трьох початкових тактах 

якого можна виокремити характерну ритмічну формулу у гармонічній 

вертикалі: 4/4 . Тут своєрідно, свіжо, навіть «по-весняному» 

несподівано експонується й утверджується тональність D-dur. Композитор 

використовує такі гармонічні співзвуччя: T – III2 з пониженими 1 і 7 

щаблями│T – S│T – ІІІ2 з пониженими 1 і 3 щаблями│Т. Вступ викладається з 

використанням mormorando і саме цим засобом Ю. Шамо досягає промовистого 

художнього ефекту: тиша природи відлунює супокоєм душі. Початковий 

чотиритакт можемо потрактувати як введення в настрій ліричної героїні, 

лаконічно «вловлений» композитором пейзаж. Врешті, його можна сприймати 

й як роздум дівчини перед першими відчуттями на тлі весняного пробудження 

природи. 

Відтак у наступній побудові (неквадратний 13-тактовий період, в якому є 

два речення – 8 + 5) композитор вводить вербальний текст («Стояла я і слухала 
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весну…»), який є важливою змістовою складовою хорового письма. На думку 

В. Живова, «…текст робить більш конкретними і чіткими думки, виражені в 

музиці; вона ж, у свою чергу, образною й емоційною стороною підсилює вплив 

слів» [3, 33]. Мелодію зачинає спочатку сопрано, далі альт і лише в трьох 

останніх тактах початкового періоду – підхоплює весь хор. Очевидно, 

використовуючи такий прийом, автор прагнув передати той спалах, навіть 

наростання почуттів, які виникали у дівчини від «зустрічі» з весною – 

колористичною палітрою її звуків, неповторною красою. На тлі тонічного 

тризвуку D-dur’у розгортається мелодія в партії сопрано, в якій головною 

ладовою опорою інтонування є перший і п’ятий щаблі. Мелодія здіймається з 

квінтового тону (домінуючого в фразі) і розгортається упродовж такту в межах 

інтервалу ч. 4. Інтерваліка як тематично й інтонаційно значущий елемент 

хорової тканини є важливим елементом конструкції в мелодиці, гармонії, 

музичній фактурі твору загалом. Ймовірно, остинатність, низхідно-висхідний 

секундовий рух лінії сопрано вказує на глибоку зануреність композитора в 

зміст поезії Лесі Українки. Зосередженість дівчини, що «стояла… і слухала 

весну», передана лапідарними барвами. 

У музичному інтонуванні початкової фрази сопрано виявляємо особливі 

ритмічні групування – тріолі (потрійний поділ тривалості) у 4-дольному метрі. 

Покликаючись на С. Шипа, «тріольний ритмічний малюнок створює враження 

розбігу, динамічного поштовху, часом «вибухової» активізації руху» [8, 89]. 

Вже у 3 такті початкового періоду тріольна мелодика з’являється в партії мецо-

сопрано. Зазначимо, що в хоровій музиці Ю. Шамо, зокрема в циклі «Мелодії» 

на сл. Лесі Українки, тріоль є характерною особливістю музичного письма 

(«Скрізь, де не гляну, сухі тумани розляглися», «Ой не зникли золотії терни», 

«У чорную хмару зібралася туга моя»). 

Якщо композитор вибудовує мелодичну лінію сопрано із затакту, то 

мецо-сопрано – з сильної долі, зміщуючи наголос поетичного тексту. 

Інтонаційне мовлення вирізняється наспівністю, народно-пісенною основою, 

відповідно до назви циклу Лесі Українки. На тлі органного пункту басів 
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(монотонії як художнього прийому, що «пов’язаний з вираженням емоційної… 

тривкості, невпинності» [8, 97]), і сексти, що утворюється в поєднанні двох 

чоловічих голосів, у двоголоссі жіночого хору превалює кварто-квінтова 

інтерваліка. Використання консонансних звукосполучень (сексти, квінти, 

почасти й кварти), характерних для українського народного багатоголосся, 

вказує на прихильність митця до джерел національної культури. Мелодичні 

лінії у хоровому чотириголоссі ніби переплітаються, тут, у контрапунктичних 

мереживах горизонталі, зароджується й утверджується головне інтонаційне 

зерно. 

У початковому квадратному реченні першої частини маємо відхилення в 

паралельну мінорну тональність – h-moll (для змалювання тонких відтінків 

настрою героїні). Воно позиціонується такими гармонічними напластуваннями: 

t – VI – s6/5 – t - d6/5 – s6 – d│s7 – s6 – t – D6 – s6 із низьким V щаблем│t6/4 – t. Ця 

модулююча конструкція отримує своє продовження у наступному 5-тактовому 

реченні, що повторює останню фразу чотиривірша – «тихо шепотіла». Тут 

композитор повертає звучання в головну тональність за допомогою таких 

гармонічних сполучень: VI7=S7 (D-dur’у) – D│ T. Використання майстром 

виражальних можливостей мажору та мінору, безсумнівно, пов’язується, з 

одного боку, з художньою образністю поезії Лесі Українки (радісні почуття 

сповнюють молоду дівчини весняної пори, водночас смуток навіюють спогади), 

з іншого – вказує на присутність української національної музичної 

атрибутики. Оригінально з’єднує Ю. Шамо дві частини хорового твору. 

Cполучною ланкою, своєрідною тематичною аркою між першим і другим 

періодом виступає музичний матеріал вступу. 

У другій частині («Вона мені співала про любов…») мелодія передається 

в початковій фразі чоловічому хорові. Вона отримує нові мелодико-ритмічні 

фігурації, хоча загальні обриси її збережені й мають деякі спільні інтонаційно-

мовні конструкти з першим реченням початкової побудови. В жіночому хорі 

композитор вводить сонорний прийом вокалізації голосної фонеми «А». У 

початковому 5-тактовому реченні Ю. Шамо вміло використовує колористику 
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тембрів хорових голосів (особливу увагу митець надає тембру, трактуючи хор як 

інструмент для використання регістрових і технічних можливостей людських 

голосів), вносить незначні зміни в метроритміку (в однотактовому проміжку 4-

дольний метр змінюється на дводольний), ладову (проводиться в паралельному 

мінорі) й гармонічну (завершується на септакорді VI щабля) організацію 

музичного мовлення. У хоровому викладі майстер щедро послуговується 

терцієвою інтервалікою в однорідних групах голосів (у почерговому проведенні 

фрази «про молодощі, радощі, надії»), художня символіка якої усталена 

народною традицією. Друге речення – цілком контрастна гама музично-

виражальних засобів, передусім гармонічних. Воно зачинається тонічним 

квартсекстакордом h-moll’ю, проте вже на другій долі першого такту 

вкорінюється головна тональність твору – D-dur. У даному випадку ладова 

організація як тип музичного інтонування «виграє» щедрим барвоцвітом, 

мінливо і дивовижно, як сама весна: t6/4│S – III=T – S │II6 з низьким І і V 

щаблями│s з низьким третім щаблем – VII4/3 із низьким V і VII щаблями │VI6/4 

із низькими прімою та квінтою акорду =T (B) – II7 із низькою квінтою– s – II6/5 

із низьким V щаблем│T. Саме такими гармонічними засобами композитор 

змальовує образ весни, її красу, таємничість, свіжість подиху, водночас – ледь 

вловимий душевний стан молодої дівчини. Щодо гармонії у хорі «Стояла я і 

слухала весну» варто зазначити, що композитор диференціює співзвучності та 

послідовності задля фонічної насиченості, «щільності» (Ю. Кон) хорової 

тканини, що, відповідно до художньої образності поетичного тексту, забезпечує 

її колоритність. Власне, колористична сторона гармонії є вагомим засобом 

виразності, почасти й зображальності, позаяк гармонічна вертикаль зумовлена 

лінеарним розвитком мелодичних ліній хорових голосів. 

Кода переспівує виклад музичного матеріалу вступу, щоправда зі 

значним розширенням (9-тактовий період складається з двох речень – 4+5). На 

тлі розкладеного в триголосому хорі тонічного тризвуку D-dur’у експонується 

мелодія у верхньому голосі – сопрано. Тони інтонаційного мовлення початкової 

фрази мелодії значно поглиблюються. За допомогою такого ефекту Ю. Шамо 



272 

 

передає динамізм, плинність, змінність весняної пори, спрямовує засоби 

хорового письма на відтворення гармонії в природі, красу контакту між 

людиною та природою. 

Хорова мініатюра «Стояла я і слухала весну» Ю. Шамо, сл. Лесі Українки 

– насичена світлими, мінливими весняними гармонічними барвами. Засоби 

музичної виразності – тип хорової фактури (гомофонно-гармонічної, 

поліфонічної), особливості висотної організації музичного матеріалу 

(ладотональний план, гармонічні засоби), голосоведення (здебільшого плавне), 

метроритм (4/4, 2/4, характерна для хорового викладу ритмічна фігура – 

тріоль), динаміка (від pрp до mp – ця палітра є сферою тяжіння людини до тиші 

в момент спілкування з прородою), темп («не поспішаючи, лірично») – важливі 

елементи розкриття художнього образу. 

Виразність, струнка окресленість ліричних мелодичних ліній мішаного 

чотириголосого хору «Стояла я і слухала весну» пов’язуються з бездоганним 

відчуттям міри, врівноваженістю всіх компонентів музичної форми (простої 

двочастинної зі вступом і кодою: вступ (а, 4 такти) + І ч. (b – a, 8+5) + II ч. 

(b1+c, 5+5) + coda (a1+b2, 4+5). Вельми суттєвою прикметою хорового письма 

майстра є взаємодія лірично-теплих, проникливих за звучанням інтонацій. Не 

можна оминути увагою винахідливість Ю. Шамо у тембровій царині. 

Видається, що тембр для композитора – один із найважливіших компонентів 

художньої образності. Барвисті фонічні якості музично-виразових засобів 

інспіруються «інтенсивним розвитком параметру звуку», що приводить до 

«музики тембрів» [7, 448]. Відповідно, «гра» тембрів хорових голосів і створює 

неповторний спектр настроєності, що тонко та глибоко передає красу поезії 

Лесі Українки. 

Висновки. «Стояла я і слухала весну», як певна картина світу, не може 

побутувати «без світоглядного критерію, що закладений вербальним текстом» 

[2, 107]. Поетичний текст повинен відповідати «задуму композитора, наміри 

якого тим більше розкриються в музичному творі, чим ближче йому текст за 

художньою образністю» [1, 153]. Безперечно, поезія Лесі Українки співзвучна 
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внутрішньому світові Ю. Шамо, бо її зміст «потенційно закладений в кожному 

звукові і в кожній ноті чи знакові тексту» [4, 22 – 23]. 

«Стояла я і слухала весну» характеризується використанням багатих 

музично-виразових засобів. Своєрідність мелодичних ліній, їх інтонаційна та 

ритмічна будова набувають особливого шарму в поєднанні з характерними 

гармонічними зворотами та ладо-тональними зіставленнями. Відсутність єдиної 

лінії наростання і спільної для всього твору кульмінації (вони чітко 

виокремлені в кожній частині) викликана, ймовірно, медитативно-

споглядальним характером поетичних рядків. Для хорового письма мініатюри 

характерні модерні звукосполучення, дисонуючі співзвуччя, вільна хроматика. 

Кожна строфа восьмивірша отримує в хоровому викладі своє оригінальне 

прочитання. Новизна художнього задуму, стильова самобутність і висока 

майстерність композитора – ось прикметні риси втілення поетичного тексту в 

хоровому задумі. У хоровій мініатюрі «Стояла я і слухала весну» в усій повноті 

виявляється авторський «почерк» Ю. Шамо, індивідуальність та 

нестандартність його мислення, намагання якнайповніше відобразити в музиці 

смислове значення й емоційне забарвлення поетичного тексту. 
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Постановка проблеми і аналіз основних досліджень та публікацій. 

Кожен народ, кожна нація народжує титанів, на плечах яких тримаються 

національні і світові культурні цінності. Серед безлічі імен українських велетів 

думки, внесок яких у розвиток національної та світової культури неможливо 

переоцінити, ім’я Івана Франка: вченого-енциклопедиста, поліглота 

перекладача, публіциста, письменника, поета, громадського і політичного діяча, 

доктора філософії, дійсного члена Наукового товариства імені Тараса 

Шевченка. За словами О. Гончара, у Франка «океанно-широкий діапазон 

творчих інтересів, захоплень» [2,54]. Феномен Івана Франка відіграє велику 

роль у становленні і розвитку української культури загалом і національної 

музичної культури зокрема. Його фольклористичні праці й аналітичні статті, 

що стосуються музичного мистецтва, культури, психології творчості, є тим 

фондом, на основі якого розвивалася національна наукова думка. Вагомим 

внеском в українську культуру є поетична творчість Франка – невичерпне 

джерело натхнення для не одного покоління композиторів. Розмаїття образів і 

смислів, ритмів та інтонацій, насиченість метафорами, символами, алегоріями 

знайшли втілення у багатьох різножанрових композиціях: солоспівах, хорових 

мініатюрах, кантатах, операх, симфонічних творах. Музичні твори на слова 

Франка досліджувалися в історичному та музикознавчому ракурсах 

численними науковцями, серед яких С. Людкевич, М. Антонович, Ф. Колесса, 

М. Загайкевич, Л. Яросевич, Г. Карась та ін. Музична франкіана – величезний 

пласт української культури, що з кожним роком зростає – з’являються все нові 

інтерпретації Франкового слова, відкриваючи нові грані його поезії.  

Серед сучасних композиторів, що інтерпретують поезію Франка, 

особливе місце належить Богдані Михайлівні Фільц, творчість якої несе в собі 

«священну любов до України, цей не зовнішньо показний, а внутрішній 

патріотизм» [3, 126]. Про Богдану Фільц та її творчість написано чимало статей 

та наукових розвідок. Відомі дослідження М. Юрченка, У. Молчко, 

О. Німилович, Г. Ляшенка, Л. Ніколаєвої, Л. Садової, М. Загайкевич, Н. Костюк, 

М. Гулковського, О. Смоляка, Л. Яросевич, С. Павлишин, С. Грици, 
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М. Ластовецького, О. Фрайт та багатьох інших. У дослідженнях висвітлюється 

життєвий та творчий шлях композиторки, досліджується специфіка 

композиторського мислення, музикознавча діяльність, характеризуються 

фортепіанні, хорові та вокальні твори. 

Музичне прочитання композиторкою поезій Івана Франка виражене у 

солоспівах та хорових творах, частина яких написані в 2016 р. і наразі 

залишаються поза увагою музикознавців, з огляду на те, що були опубліковані 

недавно.  

Метою розвідки є висвітлення рис національного стилю у хорових 

творах Богдани Фільц на слова Івана Франка на основі аналізу поетичних та 

музичних виразових засобів. 

Виклад основного матеріалу. Поетична творчість Франка тісно 

пов’язана з народною музикою. «Народна пісня була тою могучою стихією, яка 

товаришила поетові в усіх важких моментах його плодотворного та 

трудолюбивого життя» [7, 274]. У 1894 р. поет був ініціатором створення 

спеціального Комітету для запису та вивчення народних пісень. Особисто 

Франко записав близько двох тисяч літературних текстів пісень. У створеному 

Комітеті працювали багато українських вчених фольклористів та композиторів, 

серед яких Ф. Колесса, С. Людкевич, О. Нижанківський та ін. Народним 

мелосом і ритмікою насичені багато поезій Каменяра. 

Співність його віршів, емоційна насиченість, народнопісенні інтонації, 

ритмоінтонаційна структура – характеристики, що спонукають різні покоління 

композиторів до створення музичних композицій.  

Особливою інтерпретацією Франкової поезії є хорові твори Богдани 

Михайлівни Фільц.  

За словами доктора мистецтвознавства Марії Загайкевич, однією з рис 

творчого методу Богдани Фільц є пошуки поезії високого ґатунку, яка 

відповідає її особистому світосприйняттю. Звернення композиторки винятково 

до україномовної поезії навіть у часи посиленої русифікації є невід’ємною 

рисою її творчого мислення [4, 18]. 



278 

 

«Творчі імпульси, що випливають зі змісту та поетичної інтонації 

літературного тексту» [3, 27], є тією рушійною силою, що дає життя вокальній 

та хоровій музиці Богдани Фільц.  

У хоровій інтерпретації композиторки звучать поезії Франка з різних 

його збірок та циклів, серед яких лірична драма «Зів’яле листя». 

Цикл поезій «Зів’яле листя», що є однією з вершин лірики поета,  

вперше вийшов друком у 1896 р. під назвою «Зів’яле листя. Лірична драма 

Івана Франка». Окремі поезії друкувалися в періодичних виданнях за кілька 

років до виходу збірки. Після виходу першого видання окремі вірші 

друкувалися в альманахах та інших виданнях. Франко, готуючи до друку в 

1903 р. антологію української поезії «Акорди», вмістив у ній чотири поезії: «Я 

не жалуюсь на тебе, доле…», «Зелений явір…», «Отсе тая стежечка…», «Як 

почуєш вночі край свойого вікна…». Друге видання збірки вийшло з друку в 

Києві у 1911 р. Цензурою було вилучено поезії «Не боюсь я ні бога, ні біса» і 

«Душа безсмертна, жить віковічно їй» [10, 475].  Збірка містить три «жмутки» – 

три цикли поезій. 

Сім поезій з ліричної драми (дві з першого жмутка та п’ять з другого) 

отримали своє вираження у солоспівах та хорових творах Богдани Фільц. 

Музичне прочитання поезій «Зів’ялого листя» композиторкою є підсиленням 

«пластичної проекції настрою» [12], що закладена у самих поезіях. 

Поезія «Зелений явір» (№ 3 з другого жмутка) на думку Ф. Колесси 

написана у віршовій формі, перейнятій з народних пісень: «Це 17-складовий 

вірш (5+5+7), що цілком підходить під розмір і мелодію записаної від Франка 

пісні у збірнику К. Квітки «Українські народні мелодії»:  

Мудрому бути, / мудрому бути –  

З кременю вогню дути, 

Ще мудрішому, / ще хитрішому –  

За дівчину забути». [5, 339] 

У солоспіві, що присвячений Марії Загайкевич, покладено на музику 

першу і третю строфи вірша. Музика написана 28 квітня 2005 р. Варіант 
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солоспіву для тенора створений 5 серпня 2016 р. Інтерпретації для мішаного 

хору без супроводу та жіночого хору без супроводу – 12 серпня 2016 р.  

Виразовими засобами, що підкреслюють народнопісенну метрику 

поезії, є організація музичного матеріалу: тридольний метр, двотактові мотиви-

імпульси головної теми, резонанс логічних наголосів поезії та ритмічний 

наголосів музики, підпорядкованість мелодики літературному текстові. 

Фортепіанний супровід у крайніх частинах солоспіву викладений гармонічною 

підтримкою головної теми на фоні прозорого арпеджіато. Середня частина 

солоспіву – соло фортепіано: тут вимірна ритмічна вартість зменшується удвічі, 

що разом з експресивним характером, викладом дрібними тривалостями та 

динамікою проектують емоції автора поезії.  

Для хорових інтерпретацій поезії «Зелений явір» властивий менший 

контраст: Andantino cantabile та espressivo написані в четвертному тридольному 

розмірі. Середня частина тричастинної форми – вокаліз хору та соло сопрано, 

що завершуються рефреном «лиш одна мені мила». Хорова фактура – 

гомофонно-гармонічна з елементами підголоскової поліфонії. 

«Ой ти, дубочку кучерявий» – шостий номер другого жмутка циклу 

«Зів’яле листя» покладений на музику для триголосого жіночого хору в 

супроводі фортепіано. В музичній інтерпретації звучать перші шість строф 

поезії.  

Поезія «не тільки розміром, але й заспівом дуже наближається до 

записаної від Франка народної пісні» [5, 341]. Ф. Колесса вважає, що Франко, 

пишучи цю поезію, мав на думці народну пісню «Ой вербо, вербо кучерява»: 

«Як у народній пісні проведено паралель між кучерявою вербою і нещасною 

долею жінки з нелюбом-п’яницею, так і в поезії Франка дано порівняння 

кучерявого дуба, підмитого сльозами, з життям, зламаним нещасною любов’ю» 

[5, 341]. Музична інтерпретація вірша Богданою Фільц отримала куплетно-

варіантну форму з рефреном, яка характерна для народних пісень. Строфи 

Франка об’єднані в куплети, де парні строфи є рефренами: перший куплет – 1 і 

2, другий куплет – 3 і 4 строфи, третій куплет – 5 і 6 строфи викладені без 
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повторень. Для хорової фактури властива підголоскова поліфонія, що є одним з 

виразових засобів, який підкреслює народнопісенність поезії Франка. 

«Червона калино, чого в лузі гнешся?» – п’ятий номер другого жмутка. 

Поезії притаманна народнопісенна тематика та ритміка. На думку Ф. Колесси, 

народна пісня «Червона калино, чого в лузі стоїш?» «…дала основний мотив до 

написання згаданої поезії, що поет зложив її під мелодію наведеної народної 

пісні, – на це вказують повторення другої половини кожного вірша» [5, 340]. 

Вірш написаний чотиристопним амфібрахієм. У кожному з віршів дистиха 

повторений другий піввірш. (Друга шестискладова група). У музичній 

інтерпретації подано всі п’ять строф у викладі для жіночого хору і фортепіано, 

у варіантах для мішаного хору з супроводом та чоловічого хору a capella.  

Музична інтерпретація вірша Богданою Фільц зумовлена формою та метрикою 

вірша І. Франка: подібність до народної пісні виражена викладом строф у формі 

куплетів з рефреном, метроритмічна організація музичної тканини постала на 

основі ритмоінтонаційних особливостей поезії, ладотональні співставлення 

основані на емоційній проекції поезії Франка. 

Для дитячого хору композиторкою викладена перша строфа Франкового 

«Лиса Микити». «Надійшла весна прекрасна» – твір для дитячого триголосого 

хору в супроводі фортепіано, в якому подана перша строфа першої пісні поеми. 

Написаний 1989 р. 

 За життя Франка поема-казка була опублікована п’ять разів. Уперше 

вона була надрукована у журналі «Дзвінок» у 1890 р. Твір складався з дев’яти 

пісень. У наступному році журнальний варіант виходить окремим виданням. 

Друге видання побачило світ у 1896 р. У ньому було вже дванадцять пісень, 

внесено нові епізоди, зроблені мовностилістичні правки. Видання 

супроводжувалося післямовою «Хто такий «Лис Микита» і звідки він родом?». 

У 1902 р. відбулося третє видання, у 1909 р. – четверте. П’яте видання було 

здійснене в 1914 р. в Києві, зі змінами, що зроблені з огляду на царську цензуру 

[11, 57 – 166, 456 – 457]. 
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Життєрадісна мелодія викладена в гармонічній фактурі для триголосого 

однорідного хору з доповненням прозорої партії фортепіано у тричастинній 

формі. Середню частину характеризують переклички між хоровими партіями та 

повторення фрагментів літературного тексту другої половини строфи. Музична 

кульмінація та смисловий наголос твору припадають на слово «пісень» 

наприкінці середньої частини. Завершальний фрагмент твору – це реприза 

початкової музичної теми та літературного тексту (перша половина строфи). 

Міні цикл «Озвучені строфи» написаний Б. Фільц у серпні 2016 р. До 

композиції включені три строфи з циклу «Паренетікон». Франкові повчання 

«озвучені» у трьох хорових мініатюрах у викладах для мішаного хору та для 

жіночого хору: «Книги – морська глибина…», «Мужню силу хоч похилить 

горе…» і «Обрубане дерево знов зеленіє…» 

Цикл «Паренетікон» входить до збірки «Мій ізмарагд». Збірка «Мій 

ізмарагд. Поезії Івана Франка» вперше була надрукована у Львові 1898 р. У 

давньоруській літературі «Ізмарагдами» називалися збірки статей і притч 

морального характеру. Збірка містить шість поетичних циклів: «Поклони», 

«Паренетікон», «Притчі», «Легенди», «По селах», «До Бразилії». «Паренетікон» 

(«повчання») місить 24 поезії та 40 строф, що об’єднані під № 25. Частина 

«Паренетікону» увійшла пізніше і до збірки «Давнє і нове», де була доповнена 

новими поезіями та циклом «Строфи», що містить 10 номерів [10, 199 – 205, 

486 – 489]. 

«Книги – морська глибина…» – № 19, вперше опублікований в 1895 р. в 

журналі «Житє і слово». Музична інтерпретація строфи для мішаного хору 

здійснена 20 серпня 2016 р. Музична побудова характеризується гармонічною 

фактурою з елементами підголоскової поліфонії, насиченою гармонією, що 

підкреслює смислове навантаження літературного тексту. 

Глибокий смисл строфи «Мужню силу хоч похилить горе…» подано у 

лаконічній 16-тактовій композиції, де музичні наголоси підкреслюють 

висловлену Франком думку про духовну силу людини. Цей вірш є другим 
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номером «Паренетікону», вперше надрукований в журналі «Зоря», 1883 р. 

Хорова мініатюра для мішаного хору написана 21 серпня 2016 р.  

Заключним номером-міні циклу є композиція «Обрубане дерево знов 

зеленіє…», що написана  26 серпня 2016 р. Смисл вірша – у заклику до 

стійкості на збереженні надії на краще. Авторка музики подає строфу в 

композиції двічі, підкреслюючи слова «не тратьте надії» у другій частині твору. 

Віра в незнищенність народу та його відродження втілені у повторенні зачину 

вірша – «обрубане дерево знов зеленіє». 

 «Обрубане дерево знов зеленіє» – номер третій з циклу «Паренетікон», 

вперше надруковано строфу в журналі «Зоря» у 1883 р.  

Інтерпретація циклу «Озвучені строфи» для жіночого хору написана 

26 серпня 2016 р.  

Хоровий концерт Б. Фільц на слова І. Франка «Шукай краси, добра 

шукай!» для мішаного хору без супроводу містить три частини – три окремі 

хорові твори: 1. »Кожна пісня моя – віку мого день», 2. «Земле моя, 

всеплодющая мати», 3. «Шукай краси, добра шукай!»   

Поезії, інтерпретовані композиторкою в хоровому концерті належать до 

різного часу написання.  

Перша частина хорового концерту «Кожна пісня моя – віку мого день» 

містить частину вірша «Чим пісня жива?» - другого номера із циклу «Поет» 

збірки «Мій ізмарагд». Вірш був написаний 7 березня 1884 р. Вперше цю 

поезію було надруковано в журналі «Зоря» у тому ж році під заголовком 

«Признання» [9, 424 – 425]. Композиція для мішаного хору створена 31 липня 

2016 р. У «розгорнутій поемі» [8, 10] частими змінами темпу та динаміки 

авторка вдало інтерпретує Франкове слово. Завершальне maestoso в потужній 

динаміці підкреслює висновок поета «в пісні те лиш живе, що життя дало». 

Друга частина хорового концерту – «Земле моя, всеплодющая мати» - 

написана Б. Фільц у 1984 році, як самостійна композиція для жіночого хору та 

для мішаного хору без супроводу. Вірш «Земле моя, всеплодющая мати…» 

написаний у 1880 р. Вперше був опублікований у журналі «Світ» в 1882 р. [9, 
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417 – 419]. Хоровий твір охоплює перші три строфи поезії № 5 з циклу 

«Веснянки». У 2016 р. варіант для мішаного хору увійшов як друга частина до 

хорового концерту «Шукай краси, добра шукай». Мініатюра написана у 

двочастинній формі. Першу частину характеризують закличні маршові 

інтонації, мішана фактура – поєднання хорового tutti з попередньо викладеним 

двоголосим каноном, сильна динаміка. Друга частина розпочинається унісоном 

у слабкій динаміці, що поступово переростає в попередню фактуру викладу.  

Третя частина хорового концерту, за якою і названий сам концерт, 

«Шукай краси, добра шукай!», написана до однойменного вірша, що написаний 

14 січня 1877 р. [10, 277]. Поезію вперше було опубліковано в 1954 р. в Т. 13 

видання «Іван Франко. Твори в двадцяти томах». Ця поезія не увійшла до 

жодної збірки [10, 492].  

Музичні інтерпретації вірша для мішаного та жіночого хору створені 16 

серпня 2016 р. Поезія Франка «…у всеохопній формі містить глибокий 

філософсько-етичний та естетичний зміст, в центрі якого є стійкість і 

піднесеність духу…» [8, 11] . Заклики Франка відшукати  красу і добро в собі, в 

своєму рідному – народі, вірі, традиціях – підсилені композиторкою мелодикою 

композиції, гармонічними та динамічними акцентами, темповими змінами. 

Висновки. Неоціненним вкладом у скарбницю світової культури є 

творчість Івана Франка. «Світанок життя Івана Франка починався біля 

маленького вогню закуреної батьківської кузні, а високий життєвий захід цієї 

людини догоряв у  променях європейської слави» [2, 53].  

Ідеї Франка резонують і з сучасними думками та ідеями українського 

суспільства. «…націоналізм у музиці, штуці, поезії, як і взагалі в у культурі – се 

ніщо інше, як лиш різнорідна форма вираження того самого духовного змісту, 

тих самих людських ідей і змагань» [6, 35]. Глибинний зміст поетичних образів 

виражений композиторкою сукупністю музичних виразових засобів, які 

доповнюють та посилюють поетичний задум. 
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Композиторська творчість Б. Фільц базується на засадах музичного 

націоналізму, що полягає у національній свідомості і виражається в творчості, 

основаній на національних культурних цінностях.  

 Однією з рис композиторського стилю є «переплавлення» властивостей 

національного фольклору. Національна ідентичність в творах Івана Франка 

виражена композиторкою в інтонаційній мові композицій, що виступає 

частиною інтонаційного поля, що охоплює «інтонованість смислів» [1] від 

найглибших віків до сьогодення.  
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В статье рассмотрены хоровые композиции современных композиторов 

Галичины в контексте национального хорового искусства. Акцентировано на 
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works in the measurement of regionalism are analyzed. The high artistic value of the 

choral miniatures of contemporary authors and their consistency with the spiritual, 

moral and ethical quests of the present day is emphasized. 

Keywords: choral miniature, conductor, composer, Ukrainian choral art, 

modernity. 

 

Постановка проблеми. Галицькі композитори минулого та сучасності 

демонструють стійкий і непроминущий інтерес до жанру хорової музики. Як 

засвідчив початок ХХІ ст., хорові композиції різних генерацій митців краю 

складають вагому і цінну, з мистецької точки зору, частину репертуару 

колективів різного рангу та рівня професійної майстерності. У цьому сенсі 

особливої актуальності набувають композиції, що появилися нещодавно, в 

нових реаліях суспільно-політичної та культурно-економічної дійсності.  

Аналіз останніх досліджень. З приємністю доводиться констатувати, що 

хоровий доробок галицьких композиторів-сучасників є предметом спеціальних 

наукових студій низки дослідників. З нещодавніх досліджень варто виділити 

такі: монографії Л. Кияновської [5], І. Гулеско [4], О. Бенч-Шокало [1], 

І. Бермес [3]; дисертаційні роботи І. Бермес [2], Н. Синкевич [8], 

Х. Флейчук [9], Л. Нємцової [7]; розвідки О. Фрайт [10], І. Матійчин та ін. 

Мета статті – дослідити характерні риси хорових композицій сучасних 

композиторів галицького краю. 

Виклад основного матеріалу. При аналізі хорових композицій сучасних 

галицьких митців слід взяти до уваги декілька сутнісних аспектів, зокрема такі: 

1. Панораму модерної композиторської еліти Галичини складають митці 

різних генерацій, починаючи від тих, чиє професійне формування та «творча 

молодість» припала на 60-ті рр. минулого століття, і аж до суцвіття 

композиторської молоді, яка народилася вже після здобуття Україною 

незалежності.  

У результаті, сучасних творців музики в Галичині можна уявити у вигляді 

дерева, з розлогим корінням (композитори зрілого віку), міцним стовбуром 

(середня генерація) та зеленими паростками, які лише «шукають місця під 

сонцем» (композиторська молодь). Враховуючи те, що усі три покоління митців 
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тісно переплітаються та співпрацюють, можна стверджувати про тяглість 

традицій галицької композиторської школи, з одного боку, а з іншого – про 

одночасну спів-дію абсолютно відмінних, максимально протилежних 

мистецьких уподобань, художніх смаків та артистичних позицій: від 

прихильників традиційних форм і манери вираження до адептів ультрасучасних 

технік письма, із залученням найновіших досягнень у сфері акустичної і 

електронної музики.  

2. Значною мірою посилена увага сучасних композиторів краю до жанру 

хорової музики інспірована, з одного боку, здебільшого високим професійним 

рівнем хорових колективів, їх значною кількістю, а з іншого – наявністю так-

званого «замовлення», позаяк в Україні та за її межами активно відбуваються 

фестивалі, конкурси, хорові асамблеї, на яких «вітаються» прем’єри та пра-

прем’єри щойно написаних хорових композицій.  

Суголосні з І. Бермес, яка слушно зазначила, що «І тільки період 

розбудови незалежної держави Україна сформував умови для піднесення тих 

форм виконавського мистецтва, початки яких у «сплаві» прадавніх народних 

традицій, які персоніфікують найбільш яскраві вияви української життя. До 

таких явищ належить хорове мистецтво, здатне ілюструвати динаміку 

духовного поступу суспільства, консолідувати його, підносити народ культурно 

й інтелектуально, врешті – сприяти зміцненню української державності.  

Незважаючи на фінансово-економічні труднощі, відсутність реґіональних 

і державних програм культурного розвитку, стан сучасного хорового мистецтва 

віддзеркалює позитивні зміни, пов’язані з пожвавленням музично-концертного 

життя, заснуванням професійних і аматорських колективів, зростанням рівня 

їхньої виконавської майстерності, активізацією професійної композиторської 

творчості у хоровому жанрі тощо» [2, 3]. 

3. Позитивно, що нинішні композитори краю звертаються до різних 

жанрів та форм хорової музики. У доробку сучасних галицьких композиторів як 

твори a capella («Різдвяна Літургія» О. Козаренка, кантата «Іван Підкова» 

В. Камінського; триптих «Поетика», «Святий Боже», «Богородиця», «Вчені 
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казки», «Ніч», «Червона калино, чого в лузі гнешся? «, «Дивувалася зима», «Ніч 

у полі», «Дерево вічності», «Дві зорі цвіло у небі», «Сніг у квітні», «Христос 

Воскрес!», «Мелодій смутку і надій», «На сіре тло проміння впало», «Отча 

криниця», «Де ти, ладо чорноброва», «Мужицька доля», «Ніч», «Ой пігнала 

дівчинонька ягнятонько в поле» М. Ластовецького; «Нічні думи», «Якби…», 

«Благослови, душе моя, Господа», «Хвали, душе моя, Господа», «Молитва», 

«Христос воскрес», «Пісня сліпих», «Сонце на обрії», «Музика сфер небесних», 

«Святий вечір», «Гроза», «Осінній день», «Не вмре поезія», «Тануть, в’януть 

сніги», «Вставай, Україно», «Боже-побратиме», «Хай літають вітри» та ін. 

М. Волинського; «Блажен муж. Псалом І», «Alleluja», «Щедрий вечір» 

Б. Сегіна; «Антифони», «Медитації з Тезе» (для подвійного хору), «Ангел 

вопияше» М. Шведа), так і з супроводом («Палімпсести» для солюючої 

скрипки, мішаного хору та симфонічного оркестру, «Благовіщення» для 

скрипки соло, мішаного хору і струнного оркестру Ю. Ланюка; «У воздухах 

плавають ліси» для кларнета, віолончелі, фортепіано, мішаного хору та 

струнного оркестру, «Kyrie eleison» для мішаного хору та струнного оркестру 

Б. Фроляк; «Змовкла, батьку, твоя кобза», «Співець», «Крила», «Балада про 

бранок» (всі – для хору в супроводі фортепіано), «Пісня без слів» (для хору, 

скрипки та арфи) М. Волинського; «Pater noster» для мішаного хору, труби, 

органу та струнних М. Шведа);  

– як хорові мініатюри, так і багаточастинні циклічні хорові композиції 

(кантати «Весна», «Гамалія» та «Літургія» М. Скорика; «Дійсно», кантата 

«Цвіт» Б. Фроляк; «Острозький триптих», «Український реквієм 

(Лемківський)» О. Козаренка; «Пори року», Хоровий диптих Ю. Ланюка; 

«Літургія», кантати «Благодатна пора наступає», «Іван Підкова» 

В. Камінського; триптих «Поетика», «Мелодії смутку і надій», «Жниварські 

пісні», «Псалми Давида» М. Ластовецького; ораторія «Мойсей», кантати 

«Райдуга», «Нам ще жити», «Русланові псалми», «Акафіст (малий) до 

Теребовлянської ікони Божої Матері», «Стоїть в селі Суботові», «Подражаніє 

Осії», «Чернець» М. Волинського);  
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– обробки народних пісень для хору («Жниварські пісні», «Три лемківські 

пісні» («Кед єм так пасала», «Над водов кряк», «Бива любов»), «Добрий вечір 

тобі, господарю», «Зажурили сі буйнії гори», «Щедрик, щедрик, щедрівочка», 

«Ой пігнала дівчинонька ягнятонько в поле», «Ой по горі, горі» 

М. Ластовецького; «Ангели, знижайтеся», «Пісня про Страдецьку Матір Божу», 

«Ой торгом-містом», «Воспоїм пісню днесь новую», «Ой в ліску-ліску» та ін. 

М. Волинського).  

4. Слід зазначити, що левову частку хорових творів сучасних галицьких 

композиторів становлять композиції сакральної тематики:  

«Літургія святого Іоанна Златоустого», «Панахида», «Псалми 

(у Шевченкових переспівах)» М. Скорика;  

«Архієрейська Божественна Літургія», симфонія-кантата «Україна. 

Хресна дорога», ораторія «Іду. Накликую. Взиваю... (на тексти Митрополита 

Андрея Шептицького)» В. Камінського;  

«Острозький триптих» («Возбранной воєводі», «Блажен муж», «О Тебі 

радується»), «Богородичні пісні», «Літургія св. Іоанна Златоустого», «Псалом 

Давидів», «Страсті Господа Бога нашого Ісуса Христа», «Різдвяна Літургія», 

«Божественна Шевченкова літургія», «Чотири молебні пісні до Діви Марії», 

«Український Реквієм (Лемківський)», Стихира «Вінець нетлінний», 

«Українська Кафолічна Літургія» О. Козаренка;  

«Kyrie eleison», «Agnus Dei» Б. Фроляк; 

 «Боже, спаси, суди мене», «Благовіщення» Ю. Ланюка;  

«Святий Боже», «Богородиця», «Христос Воскрес», кантата «Псалми 

Давида» М. Ластовецького;  

«Акафіст (малий) до Теребовлянської ікони Божої Матері», «Єдиний 

Боже», «Бог − помсти Господь», «Благослови, душе моя, Господа», «Хвали, 

душе моя, Господа», «Молитва», «Христос воскрес», «Там, де в небі Божа 

Мати», «О Богородице, Діво і Мати», «Заповіт Йосифа Сліпого» 

М. Волинського;  

«Блажен муж. Псалом І», «Alleluja», «Stabat Mater» Б. Сегіна;  
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«Pater Noster», «Антифони», «Ангел вопияше» М. Шведа та ін. 

5. Крім домени релігійної тематики, митці краю демонструють стійкий 

інтерес до класиків української літератури, що дає підстави виокремити:  

– хорову Шевченкіану (поема-кантата «Гамалія» М. Скорика; «Ой чого ти 

почорніло…», кантати «Іван Підкова», «Чигрине, Чигрине…» В. Камінського; 

симфонія-реквієм «Праведная душе…», кантата «Цвіт» Б. Фроляк; 

«Божественна Шевченкова літургія» О. Козаренка; «Розрита могила» Ю. Саєнка 

(хорова обробка Б. Ґенгала),  кантата «Ой чого ти почорніло…» Р. Демчишина; 

кантати «Стоїть в селі Суботові», «Подражаніє Осії», «Чернець», хоровий 

концерт «Все упованіє моє», «Благословенная в женах» (для хору з оркестром) 

М. Волинського);  

– хорову Франкіану (кантата «Весна» М. Скорика; «Божеське в людськім 

дусі», кантата «Благодатна пора наступає» В. Камінського; «Червона калино, 

чого в лузі гнешся?», «Дивувалась зима», «Не забудь юних днів», «Зелений 

явір», «Ой жалю, мій жалю», «Чим пісня жива», із записів І. Франка – «Ой 

пігнала дівчинонька ягнятонько в поле» та «Ой по горі, горі» М. Ластовецького; 

ораторія «Мойсей», хорові мініатюри «Нічні думи» та «Якби…» 

М. Волинського; «Ой зійду я на могилу» Б. Шиптура); 

– хорову Лисенкіану («Мелодії смутку і надій» М. Ластовецького).  

Крім вищенаведених титанів слова, нинішні композитори у хоровій 

творчості залюбки звертаються і до поетів-сучасників (В. Камінський до поезії 

Ігоря Калинця; О. Козаренко до поезії Софії Майданської; М. Ластовецький до 

поезій Віктора Романюка, Петра Перебийноса; Б. Фроляк до поезії Назара 

Гончара; М. Волинський до поезій Ліни Костенко, Дмитра Павличка, Анни 

Волинської). 

Окрему нішу становлять хорові композиції, написані під враженнями 

нещодавніх буремних суспільно-історичних подій та революцій, що відбулися в 

країні («Благовіщення свободи», «Вставай, Україно» М. Волинського). 

Принагідно варто зазначити, що облюбований композиторами жанр хорової 

музики якнайкраще за своїм семантичним навантаженням як образ народу, 
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виразник колективної свідомості, вищої народної мудрості тощо, підходить для 

вираження патріотичної свідомості та національно-орієнтованої позиції 

сучасних митців. 

6. Ще однією характерною рисою є те, що більшість щойно створених 

хорових творів різною мірою спираються на самобутній український пісенний 

фольклор. Інколи зв’язок з народним архетипом підкреслюється назвою твору 

(весільна «Хиляються ворота» М. Скорика; «Український Реквієм 

(Лемківський)» О. Козаренка; «Від Карпат, де стеляться лужечки», «Де ти, ладо 

чорноброва», «Мужицька доля», «Отча криниця», «Щедрик, щедрик, 

щедрівочка» М. Ластовецького; «Гагілка» В. Камінського; «Щедрий вечір» 

Б. Сегіна; «Щедрик» М. Шведа та ін.), але найчастіше алюзія до фольклорних 

джерел відбувається у митців підсвідомо, на рівні індивідуальної музичної 

ментальності. 

7. При аналізі новітніх хорових композицій галицьких митців слід 

пам’ятати, що їх значна кількість написана сучасною музичною мовою. У 

зв’язку з цим їх об’єднують певні спільні риси: це, зокрема, ускладнений 

мелодичний матеріал, посилення хроматизації, широке застосування 

поліладовості, використання дисонуючої вертикалі з неакордовими звуками, 

кластерних співзвуч, акордів кварто-квінтової і терцево-секундової побудови, 

впровадження нових засобів вокально-хорової виразності (скандування і 

речитація, глісандуючі звучання, говір і вигуки) та ін.  

У декотрих творах відсутні тактові риски і позначення розміру 

(«Острозький триптих» О. Козаренка), часто змінюється метр (твори Б. Фроляк, 

В. Камінського, Б. Сегіна). У «Дійсно» Б. Фроляк та «Зажурили сі буйнії гори» 

М. Ластовецького присутні елементи сонористики – техніки, пов’язаної із грою 

звукобарви. Загалом, майже усіх нинішніх композиторів краю характеризує 

підвищений інтерес до звукового забарвлення, тембрального оформлення 

твору, посилення уваги до кожного учасника хору як тембрової барви 

(особливо яскраво це спостерігається в «Дійсно» Б. Фроляк для 20-ти 

солюючих голосів).  
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8. Декорі сучасні хорові партитури вимагають від хористів високої 

вокально техніки: вміння легко переходити від вокальної до мовної установки 

голосового апарату, поряд з музично-інтонованим вокальним звуком вміння 

відтворювати різноманітні шумові ефекти, декламацію і репліки. Тому хористи 

повинні знати сучасну графічну нотацію та вміти її розшифрувати, а диригенти 

– зуміти показати специфічні диригентські прийоми (гліссандо, кластер, 

шепотіння і т.д.) 

Висновки. Отже, хорові твори сучасних галицьких композиторів 

відзначаються своєрідністю, тонким перевтіленням традицій та новаторським 

підходом до жанру. Вони, за словами музикознавця Л. Кияновської, «глибоко і 

індивідуально передають сутність поетичного слова чи релігійного канонічного 

тексту, демонструють типові для української духовної традиції мелодичне 

багатство, емоційну насиченість, сердечну проникливість вокально-хорової 

інтонації.  

Зрозуміло, що сьогодення з його напруженим ритмом, максимальною 

інформативною сконцентрованістю, динамічним розвитком сприяє значному 

оновленню і такої, здавалось би, вічної традиції для нашого народу, як хорова 

культура. А разом з тим, навіть найбільш радикальні зміни цивілізації не 

можуть повністю перевтілити ту основу, на якій згадана традиція зросла. На 

перетині «старого – нового» виростають досить цікаві художні відкриття, які 

потребують і свого теоретичного та методичного трактування» [6, 4]. 

У подальших розвідках можна розглянути, як хорові композиції сучасних 

галицьких митців відрізняються від нещодавно створених хорових творів 

композиторів інших регіонів України та зарубіжжя.  
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ХОРОВЕ ВИКОНАВСТВО: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ ХОРОВОЇ 

ІНТОНАЦІЇ 
 

ове викУ статті розглянуто хорове інтонування у контексті особливої творчої 

практики актуального інтонування, що народжується, як інтенційний акт, а 

також концепції інтонаційної практики як інтонаційного прояву різновидів 

субкультур. Наголошено, що в сучасній теорії хорового виконавства не вироблено 

спільного підходу до розуміння й систематизації хорового виконавства як 

цілісного явища, що існує як самостійна інтонаційна практика.  

Ключові слова: хорове виконавство, інтонування, актуальне 

інтонування, інтонаційна практика. 
 

Юлия Масленникова,  

аспирантка второго года обучения кафедры истории, 

теории искусств и исполнительства 

Восточноевропейского национального университета  

имени Леси Украинки 
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ХОРОВОЙ ИНТОНАЦИИ 
 

В статье рассмотрено хоровое интонирование в контексте особой 

творческой практики актуального интонирования, рождаемого как интенционный 

акт, а также концепции интонационной практики как интонационного проявления 

разновидностей субкультур. Отмечено, что в современной теории хорового 

исполнительства не выработано единого подхода к пониманию и систематизации 

хорового исполнительства как целостного явления, существующего в качестве  

самостоятельной интонационной практики. 
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CHOIR PERFORMANCE: MODERN ASPECTS OF THEORY OF 

CHORAL INTONATION 

The article deals with the choral intonation in the context of the special creative 

practice of the actual intonation that is born as an intentional act, as well as the concept 
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of intonational practice as an intonational manifestation of the varieties of subcultures. It 

is emphasized that in the modern theory of choral performance a common approach to the 

understanding and systematization of choral performance as a holistic phenomenon that 

exists as an independent intonational practice is not worked out. 

Key words: choral performance, intonation, actual intonation, intonational practice. 
 

Хорове виконавство є одним із різновидів музичного виконавства, в 

основі якого, з одного боку, містяться закономірності, притаманні для будь-

якого іншого музично-виконавського мистецтва, з іншого –  власні специфічні 

риси і властивості. Це явище є областю реалізації дієвого потенціалу музиканта 

і може бути  розглянуте як :  

1) специфічний різновид інтонаційного процесу «першоінтонування – 

переінтонування – співінтонування» (О. Катрич);  

 особлива творча практика актуального інтонування, що народжується, 

як інтенційний акт (Т. Вєркіна); 

3) концепція інтонаційної практики як інтонаційного прояву різновидів 

субкультур (Ю. Чекан).  

Постановка проблеми. Українське хорове виконавство протягом 

багатьох років переживає стан стильових змін. Відбувається структуризація 

музичної свідомості, що зумовлена внутрішніми соціальними перебудовами в 

державі та змінами художньо-творчих наголосів естетичної свідомості. 

Означене явище надихає митців на новаторський творчий підхід до письма, 

пошук нового стильового простору. У зв’язку з цим хорове виконавство як 

інтонаційна практика потребує його теоретичного та практичного 

переосмислення.  

Аналіз основних досліджень та публікацій. Класичні методичні 

рекомендації (П. Чесноков, В. Романовський, К. Пігров, В. Краснощоков та ін.) 

через низку причин втрачають ефективність у розв’язанні проблем сучасного 

хорового виконавства і потребують оновлення теоретичного змісту та підходів. 

Складна ладотональна організація звуків, атональність, нові види ладів, 

гармонічного співзвуччя, зайняли своє місце в естетичній семантиці. Звук, його 

висотна та інтонаційна модальність, отримали набагато ширше смислове і 
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виконавське значення. Тому постає потреба у пошуку нових теоретичних та 

практичних підходів до вивчення таких понять, як «хорове інтонування», 

«інтонаційна практика».  

Мета статті: розглянути явище хорового інтонування у контексті 

особливої творчої практики актуального інтонування, що народжується як 

інтенційний акт, а також концепції інтонаційної практики як інтонаційного 

прояву різновидів субкультур.  

Виклад основного матеріалу дослідження: «Чисте інтонування – це 

наріжний камінь, на якому базується хорове мистецтво, без нього не може бути 

і мови про створення мистецько-повноцінного хору» [5, 41]. У сучасній 

практиці хорового виконавства термін «інтонація» набув значно ширшого 

значення. Це явище розуміється як «вокально-виконавський акт, що 

виконується колективно та реалізує системні елементи музики, що взаємодіють 

із природою та принципами музичного мислення у художній образності 

конкретного хорового твору» [3, 88]. Як живий, чутливий до різноманітних 

чинників, процес інтонування існує у взаємодії трьох основних складових: 

1) музичний твір; 2) особа, яка його виконує; 3) особа, яка його сприймає [8]. 

Ольга Катрич окреслила цей процес крізь призму явища інтонування, як 

«першоінтонування – переінтонування – співінтонування». Останнє, на її 

думку, має значення  достовірного виконання, яке повністю відповідає задуму 

автора, характеризується наявністю інтерактивного зв’язку композитора та 

виконавця [5, 8]. Інтонування у такому значенні може проявлятись у різних 

формах – від складних драматургічних концепцій до найменших емоційних 

імпульсів, що виражаються варіативно.  

Сучасне розуміння терміна «хорове інтонування» повинно витіснити 

схоластичне поняття «тенденції до підвищення чи пониження звуків» та 

розкрити значення і усвідомлення музичної сутності процесу інтонування. Як 

психологічний феномен, процес інтонування потребує однаково конкретних 

відчуттів і в динамічній, і в статичній ситуаціях музичного уявлення. У 

першому випадку, ми уявляємо і відчуваємо окремі форми музичної лінії, 
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напрям її кульмінації, гострі тяжіння, малюнок загалом, метро-ритмічну 

пульсацію. У статичній музиці виконання хористом своєї мелодії 

супроводжується зануренням в атмосферу звуків, які у своїй красі більш 

споглядальні. Це створює психологічну установку «насолоди», «милування», 

але не дії. Інтонування у цьому випадку ситуативне і формулюється як 

«проінтонував – прорахував – слухаю», тобто існує націленість на зворотний 

зв'язок, на проекцію появи конкретного звуку чи співзвуччя у його 

співвідношенні із попереднім [3, 90].  

Зі сказаного бачимо, що важливу роль у хоровому інтонуванні відіграє 

емоційна функція. Відомо, що в музичному тексті присутні два начала: 

1) емоції у нотному тексті фактично вказані композитором; 2) ці емоції 

потрібно чуттєво виразити. При цьому варто пам’ятати: якщо при бажанні 

точно виконати інтервал чи мотив ми озброюємось цілеспрямованістю на 

правильне виконання саме тих чи тих елементів музичної мови, то фактично 

залишаємось в рамках «фіксування» емоційних моментів музичного тексту. 

Можна провести паралель порівняння зі сприйманням художнього твору, де 

через специфічно розставлені слова у фразі, фрази у реченнях, речення у 

абзацах, ми відчуваємо саме емоційні спонукання автора [3, 106].  

Тетяна Вєркіна описала виконавську діяльність як момент закріплення, 

відтворення, оновлення музичних здобутків. На думку дослідниці, виконавська 

діяльність є не тільки «відродженням» художнього замислу за його 

фіксованими автором у нотному тексті певних параметрів, але й втіленням 

самої ідеї виконання. Авторка порівняла інтонацію вербальної та музичної мов, 

де зазначає велике значення поняття логічного акценту – «інтонаційного 

смислового зерна» вислову [1, 7]. Як у художніх, так і в хорових творах 

автором покладений конкретний стрій емоцій, а правильніше – їхній лексичний 

порядок побудови. Вислів художньо втілюється лише при адекватності тексту.  

А отже, інтонування стає результатом попередніх композиторських переживань 

і націлене на подальші виконавські переживання та емоції.  
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Розглянемо звуковий музичний текст як процес синтезу дискурсивної 

архітектоніки. Хорист у практиці актуального інтонування  не тільки відтворює 

авторський задум (нотний текст), але й створює його звуковий еквівалент, 

варіюючи знаки та естетичні смисли [1, 7]. Всеоб’ємність хорового вислову 

втілюється через його широту емоційної палітри. Оскільки емоції людини 

зумовлює соціальне середовище, і вони становлять певний набір засобів вираження, 

то можна розглядати їх як комунікативні (тобто ті, що відповідають основним 

ознакам спілкування). Такий тип емоцій існує у художньому відображенні, а також 

і в хоровому інтонуванні. Тому для достовірної передачі тексту  потрібно чітко 

уявляти загальний тон емоційної шкали того чи того твору [3, 107]. 

Варто підкреслити, що до способів хорового інтонування належить і 

проблема зв'язку його із жанром, оскільки у кінцевому результаті втілення 

життєвих реальностей в музиці здійснюється через жанр. Загальний характер 

інтонування твору у його зонно-варіантному змісті буде принципово 

відрізнятися від іншого твору одного того ж автора. Це відбувається тому, що 

від жанру залежить форма твору. Форма, зі свого боку, відображається у 

структурних та динамічних якостях інтонування.  

Хорове інтонування, у його психологічних, емоційних та жанрових 

ознаках загалом, зумовлене гносеологічними та соціально-історичними 

функціями музики. Дуже важливим видом композиторського сприйняття 

музикознавець Антон Муха називає «уявно-адекватне, коли композитор 

свідомо, довільно...викликає у себе уявлення про реальне звучання чужого чи 

власного музичного твору у відповідності із його об’єктивним темпом і 

розвитком у часі» та друге: «уявно-символічне розуміння, яке дозволяє творчій 

фантазії композитора вільно, без перешкод, плідно працювати із музичним 

матеріалом» [4, 234]. Таким чином, в акумулюючому механізмі створення, 

наприклад, музичної фрази, яскраво виникає не тільки виразна сторона 

інтонування, але й початкова форма існування мелодії із її незворотністю 

розвитку у часі.   
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Відповідно, у виконавському акті той самий самий механізм знову 

повертає дійсності вже відомі елементи. Це є всезагальна функція інтонування, 

і не тільки хорового.   

Хорове виконавство як інтонаційну практику розглядає Юрій Чекан. За 

словами науковця, виходячи з теорії субкультурної стратифікації (один з 

авторів – французький соціолог і філософ – П’єр Бурдьє), кожна страта є 

специфічною субкультурою, яка, з одного боку, відмежована від інших 

субкультур, а з іншого – перебуває з ними в постійній взаємодії, транслюючи їм 

свій образ світу за різними комунікативними каналами — візуальними, 

інтонаційними, вербальними. (Субкультура – конктретна форма буття 

загальнолюдської культури, сукупність символів, ідей, переконань, цінностей, 

прикладів поведінки, що розділяються членами соціальної групи). Інтонаційні 

прояви тієї чи тієї субкультури і є інтонаційними практиками. Таким чином, 

поняття інтонаційно практики об'єднує, з одного боку, сферу інтонації як 

виразно-смислової єдності, що існує у звуковій, невербальній, безпосередньо 

впливаючій формі та функціонує за участі досвіду позамузичних та музичних 

асоціацій (тобто відображає специфіку матеріалу) і, з іншого, як феномен 

практики, що розуміється як уся діяльність, спрямована на створення 

матеріальних і духовних цінностей, втілення в життя ідей, планів, намірів як 

здійснення, проведення чогось, діяльність, в якій реалізується набутий досвід, 

сукупність навичок, конкретних знань [6, 85].  

Інтонаційна практика визначається формою спілкування, формою 

висловлювання та установкою сприйняття (інакше кажучи – структурою 

комунікації). Тому можна твердити, що жанр формується інтонаційною 

практикою та є її втіленням певного рівня. На відміну від жанру, інтонаційна 

практика – узагальнювальне поняття, що орієнтоване на процес і включає в 

себе різні жанрові утворення. Жанр же (за умови всієї його багаторівневості) є 

явищем більш локальним, орієнтованим на фіксацію, результату та типізацію 

характерних рис даної інтонаційної практики. Жанр може входити до складу 

різних інтонаційних практик.  
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Інтонаційні практики – ситуації функціонування, форми буття музики –  

можуть бути розглянуті як акти музичної комунікації. Принциповим для їхньої 

характеристики є фактори обставин, часу, місця, норм суспільної поведінки, 

етики взаємовідносин, характеру спілкування (виконавців, публіки, виконавців 

і публіки). Інтонаційна практика виступає інтонаційним втіленням образу світу 

конкретної субкультури, певної соціальної страти. Вона покликана забезпечити 

самоідентифікацію цієї страти і транслювати її ідеали іншим стратам. Тому 

струткура інтонаційної проекції певного образу світу ізоморфна структурі 

самого образу світу [6, 92]. 

Висновки. Отже, поняття «хорове виконавство» як інтонаційна 

практика на сучасному етапі розвитку хорового мистецтва вимагає 

дослідницької рефлексії. При цьому необхідно розглянути весь синонімічний 

ряд, дотичний до аналізованого поняття, з’ясувати переваги й недоліки різних 

пропонованих дослідниками варіантів і підходів.  
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collaborated, has been presented. The future direction of the further researches may 

be the investigation of Porfyriy Demutsky’s cooperation with choir groups of expat 

community. 
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Постановка проблеми. Черкаський регіон як важлива складова Центральної 

України, а також  його представники зробили значний внесок у музичну скарбницю 

України. Одним з найяскравіших митців був П. Демуцький. Проте, вважаємо, його 

методичні принципи роботи з народним хором, що, на нашу думку, знайшли своє 

широке втілення і використовуються досі висвітлені недостатньо. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Мультимедійність творчої 

діяльності П. Демуцького вивчали багато вчених. Так, наприклад, доцільно 

виділити наукові розвідки О. Бенч [1], яка підсумувала окремі його методичні 

принципи роботи з народним хором; О. Скопцову [15], що в загальних рисах 

проаналізувала творчу діяльність П.Демуцького. До найбільш ґрунтовних варто 

віднести праці Л. Ященка [16] та К.Квітки [11]. Водночас окремі питання 

особливостей методичних прийомів роботи з народним хором потребують 

додаткового дослідження, особливо в частині їх спадкоємності. 

Метою статті є аналіз методичних прийомів Порфирія Демуцького у 

роботі з народним хоровим колективом. 

Виклад основного матеріалу. Початок ХХ ст. характеризуються 

поширенням аматорських музичних осередків у всіх регіонах України. У цей 

час народний спів починає активний шлях до професіоналізації, збільшується 

кількість аматорських хорових колективів у сільській місцевості та у великих 

містах. Важливо, що аматорські гурти починають функціонувати  не тільки 

заради задоволення естетичних потреб. У їх діяльності вже прослідковується 

бажання досягти вищого мистецького рівня – удосконалюється техніка 

виконавства, репертуар, організовуються публічні виступи, а також гастрольна 

діяльність; налагоджується зв’язок з центральними музичними осередками. 

Згідно з дослідженнями вчених [5; 11; 12], становлення національного 

стилю народного співу відбувалося на основі тих характеристик пісенного 

виконавства, що виникли у центральному регіоні України. Значного успіху в 
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поширенні цієї виконавської манери, на початку XX століття досяг 

Охматівський хор під орудою Порфирія Демуцького. Враховуючи те, що 

локальні традиції співу не були відомі широкому загалу, саме виконавський 

стиль Охматівського хору був сприйнятий як еталонна модель і в подальшому 

використовувався за основу й еталон народного пісенного виконавства. 

Порфирій Демуцький був одним із засновників музичного товариства 

імені Миколи Леонтовича (далі МТЛ), яке було створене в Києві у 1921 р. 

Працюючи у МТЛ, він мав змогу поширювати власні творчі надбання: як 

фольклорист, презентуючи нотні збірки хоровим колективам у різних регіонах 

України, що входили до філій МТЛ, як диригент, беручи безпосередню участь у 

творчій діяльності провідних хорових колективів. 

Завдяки всеохопливій діяльності МТЛ, твори П. Демуцького були 

виконані такими колективами:  

- Прилуцьким об’єднаним хором профспілок ім. Паризької Комуни; 

хором Прилуцької 1-ї трудшколи [6];  

- селянським співочим гуртком Став’янського сільбуду під орудою 

Василя Сколотенка [7];  

- хором Білоцерківської філії МТЛ під керівництвом Леоніда 

Безпалого [8];  

- хором-гуртком при робклубі Черкаської державної цукроварні [9], 

-  хором 1-ї труд-школи імені В.І. Леніна під орудою А.Д. Лебединця 

[9] і капелою «Плуг», що представляли філію Черкаського осередку МТЛ, 

-  хоргуртком при райсільбудинку смт.  Голованівська,  

- хором центрального робітничого клубу м. Зінов’ївськ (засновник і 

диригент ЦРК К. Островський) [3, 114];  

- Гришинським хором імені М. Леонтовича, при Залізничному 

робітничому клубі Донецькій філії МТЛ [6].  

Цікавим фактом є наявність музичних творів П. Демуцького у 

репертуарному листі «Дрогобицького Бояну» у 1920-х рр., що знайшло 

висвітлення у наукових розвідках І.Л.  Бермес [2]. 
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Зважаючи на авторитет П.Демуцького в галузі дослідження природи 

народної пісні (диригент студіював народну пісню в селі Охматів 30 років), він 

став бажаним гостем на репетиціях хорових колективів. Зокрема, у хорі Першої 

гімназії ім. Т.Г. Шевченка під орудою К. Стеценка, хорі-студії імені 

К. Стеценка під орудою В. Верховинця, а також у капелі «Думка». Порфирій 

Демуцький продовжував працю диригента в різних хорах, зокрема хорі 

залізничників, робітничому хорі (при друкарні Чоклова), хорі студентів 

Київського університету (ВІНО). Важливою була участь у роботі богословських 

курсів, де диригент викладав співи [14]. 

П. Демуцький брав активну участь у творчому житті значної кількості 

творчих колективів, тому актуальним є розгляд окремих прийомів його роботи 

з народним хором, що знайшли своє продовження у діяльності низки хорових 

колективів. 

Головною творчою ідеєю П. Демуцький вважав виконання пісні зі сцени, 

а не створення теоретичних трактатів. І хоча Порфирій Демуцький викладав 

лекційний курс «Культ народної пісні», наразі збережено лише кілька 

рукописів, що мають характер короткого підсумку його творчої діяльності як 

керівника народного хору. 

До категорії новаторських прийомів, що знайшли своє продовження у 

хорових колективах, варто віднести: 

- розподіл співаків під час концертних виступів за окремими групами в 

різних кінцях залу, що мало на меті відтворення природної акустики народних 

пісень (маються на увазі трудові пісні, виконувані в Черкаському регіоні під час 

праці в полі). На думку К. Квітки, такий прийом міг бути спричинений, в тому 

числі, й впливом здобутої духовної освіти, коли під час співу церковного хору 

відбувався розподіл на два хори; 

- долучення «умовно академічних» голосів до основного складу 

народного хору. Відзначимо, що надалі така практика широко застосовувалась 

народними хорами, зокрема тими, що входили до МТЛ; 

- розподіл на партії, як у академічому хоровому колективі.  
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 -застосування академічних прийомів у роботі з автентичними співаками 

(дикція, ансамль, тощо). 

Вищезазначено, що П. Демуцький співпрацював з хором-студією імені 

К. Стеценка (заснована після смерті композитора та названа на його честь), 

якою керували Михайло Вериківський та Василь Верховинець (Костів). 

Особливо цікавим у контексті співпраці є факт проведення концертів у 1924 р., 

що відображено в архівних документах [10] як «етнографічна реконструкція 

народної пісні». 

Так, перший відділ концерту 20 червня 1924 р. був привсячений 

виконанню пісень зі збірника «Народні українські пісні в Київщині в записах 

Порфирія Демуцького» [10]. Ця «реконструкція» полягала у відтворенні 

унікальних характеристик «степового» співу, а матеріалом стали записи 

народних пісень зроблені П. Демуцьким у Черкаському регіоні. Зокрема, у 

програмі концерту [10] вказуються твори: «Ой, у лузі, лузі»,  «А все гори 

зелененькі», «Ах, ти, вишенько», «Вітерець повіває», «Гей, у лісі два дубки», 

«Чорноморець», «Коли б уже вечір», «А ще сонце не заходило» [14]. 

Інший концерт хор-студії ім. К. Стеценка, що відбувся 26 листопада 

1924 р. [10] презентував, окрім названих творів, ще й «Заповіт» на слова 

Т. Шевченка. Цікавий факт: в афішах було зазначено, що хор співає без 

диригента. Серед експериментальних методів, якими користувався 

П. Демуцький, В. Верховинець запозичив такі: взаємодія умовно-академічного 

співу з автентичним; розташування співаків по групах у різних місцях 

концертного залу; використання «виводчиків» або декількох солістів, що 

робили заспів згідно зі звичаєвою традицією. 

Найбільш важливою з наукової точки зору є співпраця з капелою 

«Думка». Важко встановити прямий вплив методики роботи з хором 

П. Демуцького на виконавський стиль капели «Думка», оскільки цей колектив є 

академічним, а не народним, Проте можна стверджувати, що співпраця 

П. Демуцького з капелою під орудою Н. Городовенко вплинула на її 

культурний розвиток. На нашу думку, Н. Городовенко в процесі виконання 
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пісень-»примітивів» ставив на меті пошук «звукового ідеалу» національної 

культури, що надає співу «специфічності та неповторності», використовуючи 

напрацювання П. Демуцького в цій галузі. 

Аналізуючи співпрацю П. Демуцького з різними творчими колективами, ми 

прийшли до висновку, що його методичні принципи знайшла своє продовження у 

хорових колективах с.  Нової Греблі, с.  Хижного, с.  Красностівки, с.  Крачківки, 

с.  Янишівки (Черкаський регіон), де безпосередньо записувалися пісні і 

побутувала автентична співацька традиція. Продовження виконавських традицій у 

названих хорах пояснюється тим, що вони побутували у сільській місцевості, їх 

репертуар складався з народних пісень регіону, виконавцями були носії місцевої 

традиції, наприклад, як у селянському співочому гуртку Став’янського сільбуду 

під орудою Василя Сколотенка. Була збережена традиційність виконання у капелі 

«Плуг», що представляла філію Черкаського осередку Музичного товариства 

ім. М.  Леонтовича, хорі-гуртку при робклубі Черкаської Державної цукроварні та 

хорі Черкаської 1-ї труд-школи імені В.І. Леніна під орудою А.Д.  Лебединця [14]. 

Щодо Прилуцького об’єднаного хору профспілок ім. Паризької Комуни, 

хору Білоцерківської філії МТЛ під керівництвом Леоніда Безпалого, 

Голованівського хоргуртка при Райсельбудинку, Зінов’ївського хору 

Центрального Робітничого клубу (засновник і диригент ЦРК К.  Островський) 

необхідно зазначити, що виконання пісень було «урбанізованим» (визначення 

П. Демуцького) і тому ми відносимо їх виконавський стиль до імітативного 

типу виконавства [14]. 

Вторинну фольклорну традицію під час виконання народної пісні 

демонстрували також хорові колективи Я.  Степового, К.  Стеценка, 

О.  Кошиця, С.  Сапруна та М.  Іваненка. 

Висновки. Отже, підсумовуючи вищевикладене, необхідно зазначити, що 

теоретичні, практичні та методичні напрацювання П. Демуцького широко 

використовувалися хоровими колективами І половини ХХ століття. Серед 

основних методичних прийомів П. Демуцького доцільно виділити такі: 
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- застосування у народному хорі академічних голосів (частіше 

сопрано), при збережені основного складу з манерою народного співу;  

- розподілі на партії як в академічному хорі;  

- переважання відкритого звуку з перевагою альтової партії як 

провідної у значенні тембрального заповнення звучання;  

- академічні методи та підходи в роботі над дикційним, динамічним 

ансамблями, тощо; 

- увага до художнього розкриття змісту народної пісні. 

Перспективним напрямом подальших наукових розвідок може стати 

дослідження співпраці П. Демуцького з хоровими колективами діаспори. 
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THE CONDUCTOR-CHOIRMASTER PERSONALITY 

(COURSE  OF PROFESSIONAL CHARACTERISTICS) 

 

The article is devoted to complex research of the individual characteristics of 

contemporary choirmaster, as a successful head of the creative collective. The 

comparative description of the outstanding conductors of the beginning of the 20th 

century, the epoch of the highest rise of conducting art, which had a completely 

different approach to the conducting process, taking into account their personal 

qualities, features of management, as well as behavior during concerts. The concept 

of the leader, the head of the choir collective and the peculiar properties of his 

formation in different epochs are presented. The professional characteristics of the 

professional thinking of the choirmaster, his particular qualities, which are 

connected with the specifics of his professional activity, and positively influence the 

design of the musical form of the performed works, revealing the climaxes and 

ideological and artistic content are outlined. 

 

Key words: personality, modern choirmaster, a head of the collective, leader. 
 

Постановка проблеми. Колектив без диригента може підтримувати 

точний ансамбль, баланс звучання, відтінки, фразування, прекрасно можуть 

прозвучати окремі сольні епізоди. Проте істинне виконавське дихання, 

невимушеність та неповторність виконання недосяжні без участі єдиного 

керівника, здатного вдихнути життя у виконання, зробити його творчо 

безпосереднім [4]. 

Яким повинен бути сучасний успішний диригент? Якими 

особистісними якостями мусить бути наділений? Ці питання є актуальними й 

сьогодні, а значущість їх розкриття визначає мету статті – теоретично 

обґрунтувати особливості особистості диригента-хормейстера на сучасному 

етапі, визначити фактори впливу на його формування. 

Аналіз останніх досліджень. З часу виокремлення професії хорового 

диригента здійснено певні дослідження стосовно специфіки його професійного 

мислення та особистісних якостей. До подібних праць слід віднести 

дослідження таких майстрів: Ш. Мюнш, В. Фуртвенглер, К. Пігров, 

В. Чистяков та ін. 

Диригент – втілювач власних ідеальних уявлень. Диригент – це не 

просто професія, це покликання! До такого висновку підводить кожен 

дослідник у галузі виконавської майстерності. 
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Диригент повинен випромінювати іскри, електричний струм. Вони 

перетворюють концертне виконання на дещо бездоганне та незабутнє [5, 449]. 

Процес становлення диригента-хормейстера вимагає наполегливої, 

самовідданої праці, самовиховання особистості, розширення світогляду, вміння 

працювати самостійно, не покладаючи рук відпрацьовувати диригентські жести 

та виразну міміку [7]. 

Диригування концертом потребує великих витрат нервової енергії. Кожен 

музикант-виконавець повинен бути здатним до цілковитої самовіддачі [9, 408]. 

Усі використані елементи виконавської виразності повинні 

реалізовуватися у рамках того чи того стилю, адже кожен твір представляє 

собою елемент, або частину цілої інтонаційно-стильової системи в художньому 

житті тієї чи іншої епохи [11]. 

Диригент А. М. Пановський підкреслював, що в творчій діяльності 

керівника колективу мають проявлятися гранична емоційна щирість та 

глибокий інтелект, свобода та дисципліна, безпосередність та самовладання, 

яскравий талант та розумна праця. 

Мета статті – теоретично обґрунтувати особливості особистості 

диригента-хормейстера на сучасному етапі, визначити фактори впливу на його 

формування. 

Виклад основного матеріалу. Дуже важливим для диригента є високий 

рівень диригентського мислення, що позитивно впливає на конструювання 

музичної форми виконуваних творів, виявлення кульмінацій та ідейно-

художнього змісту. Емоційна сфера диригента дозволяє йому під час виконання 

яскраво й переконливо розкрити своєрідність фактурних засобів, багату палітру 

нюансів, виразність тембрових фарб багатьох хорових партитур. Вольові 

особистісні якості сприяють сумісній творчій роботі диригента з колективом, 

уміло керувати темпо-ритмом та його модифікаціями [10]. 

Необхідно зазначити, що диригент-хормейстер – висококваліфікований 

співак-ансамбліст, наділений індивідуальною художньою основою, який має 

бездоганне внутрішнє чуття, цілком вивірений план кожної репетиції, так як 

суттєво лімітований часом, що і разюче відрізняє його від виконавця-соліста, 



313 

 

бездоганно відчуває музичний твір та готовий втілити власний виконавський 

задум з хоровим колективом. 

Для вираження головної музичної ідеї та створення завершеного 

музичного образу диригент застосовує уяву, фантазію, мислення – увесь 

творчий арсенал художника-виконавця, його професійне мислення еволюціонує 

з кожною історичною епохою, в якій він формується і здійснює свою творчу 

діяльність. 

Професійне мислення має своєрідні фахові характеристики, пов’язані зі 

специфікою професійної діяльності. В професійній діяльності диригента-

хормейстера до таких слід віднести: обдарованість актора, талант, складовими 

якого є: розвинутий музичний слух, вольове, гнучке та стійке відчуття ритму, 

динаміки загального балансу, музична пам’ять, психомоторні здібності, швидка 

реакція, витримка, зосереджена та розподілена увага, багата уява, інтонаційна 

надчутливість, бездоганне відчуття музичної форми та ансамблю, природна 

пластичність рук та рухливість м’язів обличчя, а також необхідно вміти чітко 

окреслити завдання та доступно пояснити варіанти його вирішення, мати 

широкий загальноестетичний світогляд, на високому професійному рівні 

володіти технікою та вміти переконливо інтерпретувати музичний твір. 

Розвиток такого професійного мислення свідчить про високий рівень 

професійної компетентності фахівця. 

На становлення та розвиток особистості диригента-хормейстера 

значний вплив здійснює суспільство. Які умови кожне історично конкретне 

суспільство створює для становлення та розвитку особистості і якою мірою 

діяльність особистості відображається на суспільстві, як пов’язані інтереси 

суспільства та особистості? Ці соціально-філософські проблеми яскраво 

відображаються на становленні диригентів-виконавців у різні історичні 

періоди. Важливо, щоб зростали можливості для гармонічного поєднання 

суспільних та особистих інтересів, коли, з одного боку, суспільство, все робить 

в ім’я особистості і для її блага, а з іншого – члени суспільства свідомо служать 

суспільним інтересам, підвищуючи для цього свій професійний та 

загальнокультурний рівень, соціальну відповідальність, організованість та 

дисципліну, тобто розвиваючи себе як соціально багату особистість [8]. 
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Згадаємо деяких відомих диригентів кінця ХІХ першої половини 

ХХ століття, які мали цілком різний підхід до процесу диригування. 

Австрійський композитор, диригент – Густав Малер – здійснював свою творчу 

діяльність в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття, коли вже склалася 

тенденція, що диригент повинен яскраво проявити свою індивідуальність під 

час виступу. У випадку Ріхарда Штрауса – німецького композитора, головного 

диригента Віденської опери 1-ї половини ХХ століття – особистісний аспект 

було складно побачити, але легко почути. Спостерігаємо класичний парадокс 

диригування: мінімальне зусилля, що приводить до максимального результату. 

Артур Нікіш – німецький та угорський диригент, вважається 

засновником сучасного диригування, його диригентська техніка – класична, 

відрізняється дисциплінованістю та елегантністю. Його погляд немов здійснює 

гіпнотичний вплив, половина роботи здійснюється очима, постановка рук – на 

рівні очей. Небагато можна побачити в сенсі простору, розміру, театральності, 

але в цьому і є сам театр. 

Кожен середньостатистичний диригент знає, як має звучати партитура, 

але наповнити її тим, що притаманно Бетховену, Моцарту або Брамсу потребує 

значного рівня уяви та проникнення у задум композитора, глибоких знань 

жанрово-стильових особливостей тієї чи  тієї епохи. 

Фелікс Вейнгартнер – австрійський диригент, композитор та піаніст – 

пропагував точне і поважне ставлення до партитури. Виглядав дуже 

аристократично, характеризувався витонченими рухами практично не 

використовував руки, диригував зап’ястком. Точний ритм, яскрава трактовка 

музики. 

Бруно Вальтер – німецько-австрійський композитор, піаніст та один із 

найвизначніших диригентів ХХ ст., вдосконалював свої диригентські навички 

працюючи пліч-о-пліч з Густавом Малером та Феліксом Вейнгартнером – 

вказав на важливу особливість диригентської професії – музиканти (виконавці-

солісти) можуть все своє дитинство присвятити розвитку техніки, але диригент 

не може собі такого дозволити. Його інструмент – це «багатоголовий дракон». 

Він отримує свій інструмент тоді, коли розпочинає концертну діяльність, тому 

отримує певний досвід у результаті багатьох років практики. Для Бруно 
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Вальтера музика була священною, композитори – богами, а виконання музики – 

питанням життя та смерті. 

Отто Клемперер про Вальтера говорив, що він надто елегантний, 

спокійний та романтичний. Клемперер – німецький диригент та композитор – 

не вважав пояснення іншим методичним, з колективом не розмовляв, дивом 

отримував бажане, просто впевнено стоячи перед колективом. Він особливо 

слідкував за балансом та фразуванням, а якістю звучання не переймався, 

особливих темпів не мав. За об’єктивною думкою, він був зразковим 

інтерпретатором форми, а особливо – німецької класики. 

Фуртвенглер та Клемперер не мали за ціль чіткість гри. Вільгельм 

Фуртвенглер – німецький композитор та диригент вимагав маси, важкості. Він 

не був машиною, а в своїй гнучкості був надзвичайно точним. Точність у 

гнучких, рухливих, живих субстанціях – важливіша ніж у твердих, вимагає 

великої майстерності. Коли він стояв перед колективом, було зрозуміло, що він 

і є сама музика. Сама присутність диригента має впливати на звучання музики. 

Фуртвенглера критикували за неточність, але такі неточності 

відповідали задуму композитора. Наприклад, у видатного італійського оперно-

симфонічного диригента Артуро Тосканіні, під час виконання 9 симфонії 

Бетховена, чутно чіткі 16-ті ноти, а у Фуртвенглера не чутно тривалості, чуємо 

початок перед початком, тобто саме те, що й задумав Бетховен. Тосканіні – 

дотримувався партитури, а Фуртвенглер – іноді додавав темпи, «rubato», що 

відповідали творчому задуму композитора. 

Стефан Турчак – видатний український диригент, був дуже красивим: 

пластичні руки, точні експресивні рухи, романтичні сяючі очі, повна 

заглибленість у музику, що ніби лилася з-під його рук [2, 2]. 

Диригент-хормейстер, як і будь який інший педагог, повинен безупинно 

розвиватися, адже його головним завданням є лідерство, вміння переконати 

колектив та «повести за собою» у творчому процесі, чи то питання 

інтерпретації, чи постановки, нюансування чи агогіки і т. д. 

Творча особистість диригента-хормейстера, його мислення та процес 

вибору певних засобів музичної виразності, значною мірою опирається на 

культурні та духовні потреби сучасного суспільства. 
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Перед диригентом-виконавцем кожного історичного періоду стоїть 

завдання зрозуміти закономірність використання тих чи тих засобів музичної 

виразності в тому чи тому епізоді чи цілому творі. 

Диригування – це особливий спосіб керування, тому роль особистості 

диригента надзвичайно висока та відповідальна. Хормейстер повинен володіти 

здібностями переконувати, впливати. 

Прийнято виділяти три типи диригента-хормейстера за типом їх 

керування колективом: 

- авторитарний, коли керівник наказує та не дає можливості для 

обговорення; 

- байдужий, коли диригент дозволяє колективу робити все що 

завгодно, таким чином створюючи анархію; 

- демократичний – відрізняється тим, що керівник радиться зі своїми 

підлеглими [3]. 

Комунікація та довіра – важливі компоненти у створенні сприятливих 

умов для творчої діяльності в колективі. Взаємодія, обмін інформацією та 

інноваціями. Важливо створити такі умови, в яких кожен учасник сприйматиме 

загальний кінцевий результат, як власну ціль, що приведе до відповідальності 

та відданості роботі. Як і в будь-якій діяльності, важливо забезпечити такі 

складові: інтерес, любов та сенс. 

Керівник колективу повинен поєднувати у собі педагогічні здібності, до 

яких слід віднести: 

- гностичні вміння, які виражаються у вмінні передавати знання 

іншим особам та забезпечити їх засвоєння. Також до гностичних вмінь слід 

віднести експресивні здібності – «вміння ясно і чітко виражати власні думки та 

почуття за допомогою мовлення, а також міміки та пантоміміки. Живе, образне, 

інтонаційно яскраве та виразне мовлення, емоційне, насичене, з чіткою 

дикцією, помірними жестами та рухами» та сугестивні здібності – це здатність 

емоційно-вольового впливу на колектив, що залежить від комплексу 

особистісних якостей керівника, а саме, його вольових якостей (рішучості, 

витримки, наполегливості, вимогливості і т.д.), а також від почуття 

відповідальності за свій колектив. Це вміння переконувати, «вести за собою». 
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- вміння психолого-методичного планування передбачає визначення 

структури роботи на певний період, психологічну гнучкість у виборі методів 

роботи з окремими артистами та всією групою. 

- діагностичні та дослідницькі вміння – визначення загальних 

здібностей, працездатності та прогнозування результатів, а також 

спостереження експеримент та висновки [1, 287 – 288]. 

- організаторські здібності, які полягають у вмінні поєднувати різні 

види роботи одночасно, та високий професіоналізм [6, 418 – 419]. 

Кожен керівник знаходить власний тип керування, який формується під 

впливом його темпераменту, характеру та інтуїції, яка підказує, якого саме 

лідера вимагає певна епоха, сучасна свідомість тих артистів, які складають 

колектив, їх вік, виховання, підготовка та ставлення до загальної справи. 

Висновки. Отже, підсумовуючи вищевикладене, приходимо до 

висновку, що диригент передовсім повинен бути лідером, тобто особистістю, 

яка здатна безупинно розвиватися. Важливу роль у становленні лідера відіграє 

генетика, близьке оточення. Упродовж життя особистість трансформують 

значущі та важливі події, а випробування – загартовують. Критично важливими 

є освіта та набуття необхідних навичок і кваліфікації. Лідер повинен бути 

сміливим, рішучим, досвідченим, вміти керувати власними емоціями, а також 

добре відчувати емоції інших, що дуже важливо для творчої діяльності. Тому 

лідерство, креативний підхід, почуття гумору, емпатія, мудрість – необхідні 

структурні одиниці успішного керівника творчим колективом. 

На нашу думку, подальшого дослідження потребує особистісний аспект 

диригента-хормейстера в процесі інтерпретації, підготовки концертної 

програми та її виконання на сцені, а також, особливості теоретичної бази та 

проблема творчого тезаурусу сучасного диригента. 
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Постановка проблеми. Зміни в освітніх орієнтирах, широке 

розповсюдження нових теорій виховання за останні десятиліття привели до 

думки, що хорове мистецтво це пережиток минулого, що, незважаючи на 

численні дослідження, які підтверджують великі виховні та культуротворчі 

можливості хорового мистецтва, зумовили певний застій у науково-методичних 

розробках хорового виховання школярів. З іншого боку, за останні десятиліття 

у навчальних планах музично-педагогічних факультетів ВНЗ теж відбулися 

зміни, які негативно вплинули на диригентську підготовку майбутніх вчителів 

музики. З великого переліку навчальних дисциплін диригентсько-хорового 

циклу (хорознавство, історія хорового мистецтва, хорове аранжування, читання 

хорових партитур, хорове сольфеджіо, хорове аранжування, хоровий клас, 

методика роботи з хором, практикум роботи з хором, хорове диригування), за 

рахунок їх об’єднання, у навчальних планах музпедів з’являються комбіновані 

навчальні курси: хоровий клас і практикум роботи з хором, хорове диригування 

і робота з хором, хорове диригування та читання хорових партитур, 

хорознавство і хорове аранжування, хорознавство та історія хорового 

мистецтва, тощо. Сьогодні у навчальних планах музично-педагогічних 

факультетів залишилися хорове диригування, хоровий клас і практикум роботи 

з хором, хорознавство та хорове аранжування. Така тенденція призвела до 

погіршення диригентсько-хорової підготовки студентів і, як наслідок, зазнали 

змін програмові вимоги до проходження педагогічної практики, за яких 

вокально-хорова робота вчителя музики звелася до колективного розучування 

шкільного пісенного репертуару під акомпанемент на уроках музичного 

мистецтва, тим самим витіснивши багатоголосий хоровий спів з життя 

загальноосвітньої школи та обов’язкового переліку завдань педагогічної 

практики. 



321 

 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Формування професійної 

компетентності вчителя музики в циклі диригентсько-хорових дисциплін це та 

ланка професійної підготовки, без якої діяльність сучасного вчителя музики в 

ВНЗ неможлива. Тому, пройшовши курс кожної з диригентсько-хорових 

дисциплін, вчитель-диригент має отримати ефективний інструментарій для 

роботи зі школярами. Викладання цих дисциплін класично викладаються на 

основі методик Г. Дмитревського, А. Єгорова, А. Іванова-Радкевича, 

М. Колесси, В. Краснощокова, С. Казачкова, М. Леонтовича, М. Малька, 

І. Мусіна, К. Пігрова, К. Птиці, К. Ольхова, І. Розумного, В. Соколова, 

П. Чеснокова та ін., розроблених для виховання професійних диригентів. Ми 

вважаємо, що такий міцний методичний фундамент у вивченні диригентської 

справи в поєднанні з сучасними методичними розробками можна використати і 

у роботі зі шкільним хором, спрямувавши його на вирішення типових ситуацій 

та проблем у роботі з дитячими колективами. 

Сучасні наукові погляди на диригентсько-хорову підготовку майбутніх 

учителів музики знаходимо в дослідженнях Л. Бірюкової, В. Доронюка, 

Ж. Зваричук, А. Козир, Л. Серганюк, Т. Смирнової, І. Цюряк та ін. 

Ґрунтовне дослідження змісту диригентсько-хорової освіти здійснено 

Т. Смирновою. Дослідниця на основі системи педагогічних принципів 

обґрунтовує шляхи оновлення змісту диригентсько-хорової підготовки, 

виділяючи три її основні компоненти: виконавський (знання, уміння та досвід 

творчого самовираження); педагогічний (знання, уміння та досвід 

педагогічного спілкування) та управлінський (знання, уміння та досвід 

управління хоровим колективом) [6, 19 – 20]. Науковець зазначає, що якісні 

зміни у вищій диригентсько-хоровій освіті потребують насамперед системного 

оновлення навчально-методичного забезпечення професійної підготовки 

майбутніх учителів музики. 

Надаючи великого значення систематизації і послідовності, А. Козир 

виділяє у диригентсько-хоровій підготовці такі блоки: адаптивно-

спрямувальний (діагностика підготовленості студентів та підбір індивідуальних 



322 

 

методик їхнього розвитку); верифікаційно-компетентнісний (формування 

спрямованості на виконання професійних вимог та корекція її негативних 

тенденцій); експертно-оцінний (моніторинг успішності студентів, розвиток 

системи ціннісних орієнтацій та професійної рефлексії); акмеологічно-

прогностичний (спрямованість підготовки на постійний саморозвиток та 

самовдосконалення шляхом засвоєння шляхів і методів інтенсифікації 

шкільного освітнього процесу; проекція професійного розвитку) [4, 18 – 19].  

Якісне оновлення змісту диригентсько-хорової підготовки пропонує 

здійснювати І. Цуряк на основі інтеграції у цей процес особистісно 

орієнтованих технологій. Дослідниця виокремила у професійній підготовці 

майбутніх учителів музики складні взаємопов’язані процеси: педагогічний, 

організаційний та художньо-творчий [7, 9]. Автор пропонує формувати 

майбутнього вчителя музики в органічному освітньому середовищі, частиною 

якого є практична реалізація особистісного потенціалу. 

Стрижнем диригентсько-хорової підготовки майбутніх керівників 

хорових колективів визначає практичну роботу з хором Л. Бірюкова. 

Змістовими блоками практичної роботи з хоровим колективом нею виділено 

технічний, педагогічний та творчий блоки, та на її основі розроблено структуру 

диригентсько-хорової підготовки, яка включає мотиваційно-ціннісний 

(реалізацію як керівника хору, позитивній мотивації на професійну діяльність), 

музично-професійний (розвиток музичних здібностей у технічному та творчому 

напрямах); когнітивно-знаннєвий (оволодіння теоретичними основами 

диригентсько-хорової роботи); педагогічно-фаховий (освоєння техніки 

педагогічного спілкування з хором); творчо-самостійний (стимулювання 

пізнавальної та інтелектуальної складової у реалізації творчих задумів) 

компоненти [1, 6]. Науковець, порівнюючи сучасний стан диригентсько-хорової 

підготовки в ретроспективному плані, вказує на необхідність реорганізації її 

змісту на музично-педагогічних факультетах, в пошуках шляхів розв’язання 

питань підготовки майбутніх учителів музики до роботи зі шкільним хоровим 

колективом. 
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Отже, аналіз думок науковців підтверджує необхідність удосконалення 

процесу формування професійної компетентності майбутніх вчителів музики у 

диригентсько-хоровій сфері як однієї з основних галузей їх професійної 

діяльності. Проте, як ми уже наголошували в попередніх дослідженнях, існує 

дисонанс в узгодженні змісту диригентсько-хорової підготовки учителів 

музики у вишах з реальними потребами загальноосвітніх закладів. Звертаючи 

увагу на такі тенденції загалом у освітньому середовищі, О. Ростовський вказує 

на системну нерівномірність між швидким розвитком музичної педагогіки в 

галузі шкільної освіти та повільними змінами у професійній підготовці вчителів 

музичного мистецтва [5, 12]. Такі суперечності пов’язані із затяжним процесом 

переорієнтації з роботи з дорослими хоровими колективами на шкільні. Ця 

проблема бере початок ще з часів передачі музично-педагогічних факультетів з 

консерваторій до педагогічних інститутів. У такий спосіб були перенесені і 

навчально-методичні комплекси диригентсько-хорових дисциплін, наукової 

ґрунтовності яких було достатньо для роботи з навчальними (дорослими) 

хоровими колективами, але бракувало для розв’язання проблем в роботі з 

дитячими хоровими колективами. Справедливо зауважує В. Доронюк: 

«Твердження, що добре підготовлений диригент до роботи з дорослим, 

професійним хором просто перекваліфікується для роботи зі шкільними 

колективами і цей процес не складає жодних труднощів – помилкове» [2, 11]. 

Розв’язання цієї проблеми на початках було покладено на особисту ініціативу 

викладачів музпедів та із набуттям актуальності в роботах науковців вилилося у 

поступове оновлення змісту диригентсько-хорової підготовки учителів музики, 

яке до нинішнього часу не вичерпане повною мірою.  

Тому метою статті є аналіз й обґрунтування практико-орієнтованого 

підходу в диригентсько-хоровій підготовці майбутніх учителів музики як однієї 

із основних складових процесу формування професійної компетентності. 

Виклад основного матеріалу. Пошук відповіді на питання, де 

майбутнім учителям музики за час навчання у виші отримати досвід 

диригентсько-хорової роботи з школярами, приводить нас до думки, що 
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найбільш органічно забезпечити це могла б педагогічна практика в 

загальноосвітній школі. Саме загальноосвітня школа є основною сферою 

професійної діяльності вчителя музики і, на відміну від музичних та 

мистецьких шкіл, в яких діти здобувають поглиблено музичну освіту, пропонує 

об’єктивне середовище для його професійного вдосконалення. Тому, на наш 

погляд, кожен студент має обов’язково пройти диригентську практику в школі. 

Характерною ознакою практико-орієнтованого підходу у підготовці 

вчителів музики є спрямованість усіх складових диригентсько-хорової 

підготовки на роботу з шкільними хоровими колективами, яка охоплює такі 

етапи: 

 набуття необхідних знань з професійних дисциплін; 

 формування досвіду практичної роботи з хоровим колективом; 

 застосування результатів диригентсько-хорової підготовки в роботі 

зі школярами під час проходження педагогічної практики в ЗНЗ. 

Зважаючи на те, що можливість працювати з дитячими голосами 

студенти спеціальності «Музичне мистецтво» мають лише на педагогічній 

практиці (4 курс), перші два етапи реалізації педагогічної умови (накопичення 

необхідних знань з професійних дисциплін; формування досвіду практичної 

роботи з хоровим колективом) складатимуть підготовчий період до роботи зі 

шкільним хоровим колективом. За підготовчий період майбутні вчителі музики 

опановують техніку хорового диригування, знання з хорознавства, методику 

роботи з хором, хорове аранжування, постановку голосу та ін. Усі ці складові 

відбивають загальний розвиток особистості вчителя музики у галузі 

диригентської діяльності та в поєднанні з питаннями шкільної хорової справи 

дають вчителеві-диригенту інструментарій для роботи з дітьми. Тому 

завданням вишу є збагачення знань, вмінь, навичок та диригентського досвіду 

студента на основі роботи зі студентським хоровим колективом з наступним їх 

вдосконаленням в умовах ЗОШ. Цей процес вимагає грамотного педагогічного 

керівництва та переорієнтації завдань диригентсько-хорових дисциплін на 

розв’язання питань роботи зі шкільними хоровими колективами. Одним із них є 
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відпрацювання алгоритмів роботи з шкільними хорами у класі хорового 

диригування та хоровому класі. Моделювання на цих дисциплінах педагогічних 

ситуацій наближених до роботи в умовах ЗОШ (навчальних, організаційних, 

методичних тощо) методично озброїть учителя музики та надасть йому цінний 

досвід ще до безпосередньої практичної роботи з школярами. Теоретичну базу 

вирішення педагогічних ситуацій та виконання таких завдань становить 

дисципліна «Хорознавство», яка охоплює відомості зі шкільного хорознавства, 

як одного із провідних її підрозділів. Сприяє цьому і вивчення шкільного 

хорового репертуару у класі хорового диригування з поглибленим його 

аналізом, вибудовуванням плану репетиційної роботи, подоланням труднощів у 

роботі з дитячими хорами. Все це дасть можливість уникнути ситуації, коли 

підготовлені студенти до роботи з дорослими хоровими колективами 

виявляються нездатними до ефективної роботи зі школярами на педагогічній 

практиці та в подальшій професійній діяльності. Тому педагогічну практику ми 

розглядаємо як єдину можливість за період навчання на музично-педагогічному 

факультеті перевірити диригентсько-хорову підготовку студентів у 

безпосередній роботі зі школярами. 

Диригентська практика, безперечно, займає одне із найважливіших 

місць у підготовці вчителя музики до вокально-хорової роботи в школі, тому 

незалежно від форми проведення педагогічної практики (з відривом, чи без 

відриву від навчання) до неї має входити диригентська практика як одна із 

провідних її складових. Вона передбачає самостійну вокально-хорову роботу зі 

школярами, що потребує сформованих у студента вмінь самостійної роботи 

(в організаційних питаннях хорової діяльності, прийнятті педагогічних рішень, 

формуванні репетиційного плану, доборі методів роботи з колективом, 

хоровому репертуарі та його адаптації до можливостей хору тощо), але це не 

виключає методичної та консультаційної підтримки з боку викладача хорового 

диригування у період проходження студентом педагогічної практики. Навпаки 

вимагає тіснішої співпраці між ними. З іншого боку, інтеграція диригентських 

завдань в педагогічну практику посилить мотивацію студентів у вивченні 
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диригентсько-хорових дисциплін, дасть можливість реалізуватися як 

керівникові хорового колективу.  

Висновки. Ми переконані, що педагогічна практика має стати для 

майбутнього вчителя музики полем для реалізації, вдосконалення та 

поглиблення набутих за час навчання знань, вмінь, навичок і досвіду 

диригентсько-хорової діяльності, а також вона є діагностичним етапом у 

визначенні його готовності до майбутньої професійної діяльності. Саме тому 

ми вважаємо, що, включивши диригентсько-хорові завдання до програми 

педагогічної практики, можна ефективно вплинути на формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музики як на підготовчому етапі, так і в 

період проходження практики, спільно координуючи їх з боку методистів та 

викладачів хорового диригування. Такий алгоритм взаємодії дасть можливість 

оперативно коригувати хід диригентської практики студента, а також реагувати 

на об’єктивні обставини та потреби загальноосвітньої школи, суспільні 

інтереси та сучасні тенденції у шкільному хоровому виконавстві. Успішна 

організація такої практики, яка включатиме роботу на уроках музичного 

мистецтва та позаурочні заняття, становить цінну допомогу і для самої школи у 

вокально-хоровому вихованні дітей та сприятиме підвищенню рівня музично-

естетичного виховання школярів загалом.  
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Постановка проблеми. Практикум роботи з хором є одним з провідних 

спеціальних практичних предметів у підготовці студентів-диригентів. Хор – це 

виконавчий колектив, який, крім навчальної роботи, показує досягнуті ним 

результати на відкритих концертах. Заняття у хоровому класі сприяють 

всебічному музичному та ідейному розвитку студентів. У хоровому класі 

студенти закріплюють і розвивають свої знання та вміння з усього циклу 

музично-теоретичних предметів, постановки голосу, диригування, 

хорознавства, методики музичного виховання, хорового аранжування, хорової і 

музичної літератури. Основне завдання навчального курсу – виховання у 

студентів професійних умінь та навичок у керівництві хоровим колективом на 

основі оволодіння дидактичними принципами психофізіологічного процесу 

хорової співочої діяльності. До змісту курсу входить оволодіння практичними 

навиками. З одного боку, студенти, будучи учасниками хорового колективу, 

навчаються і співають в ньому, з іншого – вони на базі цього ж колективу 

набувають навиків роботи з хором як диригенти. 

Аналіз останніх досліджень. Фахова підготовка майбутнього вчителя 

музики містить особливі вимоги до формування майстерності. Б. Асаф’єв 

зазначив, що вчитель музики повинен бути «теоретиком і регентом, а також 

музичним істориком й музичним етнографом, виконавцем, котрий володіє 

інструментом, щоб бути готовим спрямувати увагу в ту чи іншу сторону» [5, 

65]. Ця тема фрагментарно висвітлюється у публікаціях Е. Абдулліна [1], 

А. Авдієвського [2], О. Апраксіної [3], Л. Арчажнікової [4]. Таким чином, для 

ефективної фахової підготовки студента необхідно постійна та цілеспрямовано 

розвивати музикознавчі і виконавські можливості в єдності з диригентсько-

хоровою підготовкою. 
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Мета статті є  аналіз можливостей досягнення необхідного рівня знань, 

умінь і вокальних навичок у хоровому класі в контексті осмислення 

міждисциплінарного зв’язку предметів диригентського-хорового циклу 

Виклад основного матеріалу. Спів у хоровому класі є обов’язковим 

для кожного студента мистецького вищого навчального закладу. Тому перед 

керівником хору стоїть завдання – виховати студента так, щоб його творча 

думка працювала не тільки на рівні співака хору, а головним чином на рівні 

хормейстера. Для цього в процесі роботи зі студентським хором керівник 

повинен фіксувати увагу його учасників на етапах розвитку хорового звучання, 

на методах, які застосовуються залежно від етапу розвитку, на художніх і 

технічних прийомах виховання, оскільки в хоровому класі студент виховується 

передовсім як ерудований музикант широкого профілю. Те, що вчитель-

музикант вирішує загальні завдання сучасного суспільного виховання, 

використовуючи специфічні можливості свого предмету – предмету мистецтва, 

накладає певний відбиток на характер його професійної підготовки. Одночасно 

з вивченням предметів суспільно-історичного циклу, психологічно-

педагогічних  і спеціальних музично-теоретичних дисциплін він повинен 

отримати підготовку як виконавець-інтерпретатор музики. 

Для майбутнього вчителя важливим є знання методики музичного 

виховання вчителів, котра синтезує всю навчальну інформацію, яку отримує 

майбутній вчитель, об’єднуючи  її в систему знань, необхідних у процесі 

продуктивної діяльності. Тому вважається, що організація музичної підготовки 

вчителя музики полягає насамперед у створенні необхідних умов для 

особистісного розвитку майбутнього педагога цілісно-творчого підходу до 

різноманітних явищ музично-педагогічної діяльності. Оптимальні умови  для 

впровадження такого підходу створює послідовно викладений цикл 

диригентсько-хорових дисциплін, специфіка якого полягає у тому, що він є 

інтегрованим та об’єднує різноманітну підготовку майбутнього фахівця. Тому 

диригент хору всім своїм умінням, талантом та інтуїцією формує таке звучання 

в хорі, яке має яскраво виражені риси музично-естетичного впливу: обережно 
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складає різноманітні тембри людського голосу, виявляючи їх неповторні фарби, 

та, що особливо важливо, знаходить у тембровому звучанні підтвердження 

сутності музично-художнього образу твору. 

«Сучасні завдання всебічного розвитку і виховання підростаючого 

покоління, необхідність знаходження найбільш ефективних шляхів для їх 

вирішення вимагають від вчителя постійного вдосконалення педагогічної 

майстерності. Цьому сприяє як ознайомлення з передовим досвідом, вивчення 

нової літератури, результатів наукових досліджень, так і знання історій свого 

предмету» [3, 39]. 

Для майбутнього вчителя необхідними є знання методики музичного 

виховання школярів, що синтезує всю навчальну інформацію, яку отримує 

майбутній вчитель, об’єднуючи її в систему знань, потрібних у процесі 

продуктивної діяльності. З цього приводу Л. Арчажнікова зазначила, що 

«знання методики музичного виховання озброює студента сучасними 

методами, знайомить його з різними видами музичної діяльності із школярами, 

сприяє прагненню вчителя до творчої взаємодії з дитячими колективами, 

допомагає набувати навички самостійної роботи» [4, 76]. 

Е. Абдуллін уважає, що «організація музичної підготовки вчителя 

музики полягає, перш за все, в створенні необхідних умов для особистісного 

розвитку майбутнього педагога, цілісно-творчого підходу до різноманітних 

явищ музично-педагогічної діяльності» [1, 34]. Оптимальні умови для 

впровадження такого підходу створює послідовно викладений цикл 

диригентсько-хорових дисциплін, специфіка якого полягає у тому, що він є 

інтегрованим та об’єднує різноманітну підготовку майбутнього фахівця.  

Підготовка майбутнього вчителя музики повинна бути скерованою на 

оволодіння майстерністю хорового співу з метою використання його як дієвого 

засобу музично-естетичного виховання школярів. А. Авдієвський, розглядаючи 

завдання підготовки майбутніх учителів музики, вбачає їх у тому, щоб навчити 

дітей мистецтва, «залучити їх до безпосередньої участі в творчості для 

повноцінного виховання. Навіть якщо діти не стануть у майбутньому 
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професійними музикантами, виховання мистецтвом сприятиме формуванню 

гармонійно розвиненої особистості…» [2, 6] і продовжує «як хормейстер маю 

можливість – справді унікальну – у контакті зі співаками будувати нову звукову 

форму навіть тих творів, котрі часто виконуються, бо бачу перед собою живих 

людей з повною гаммою їхніх почуттів. І всіх їх потрібно злити … в єдину 

художню цілісність, бо лише з нею можна втілити свої творчі задуми. І коли 

хор починає звучати як одна багатюща душа – я щасливий» [2, 81]. 

Куди б не прийшов вчитель-музикант, йому доведеться створювати свій 

хоровий колектив. Тому кожен студент повинен бути готовий до цього і знати: 

з чого починати створення хору, як організовувати  навчально-виховну і творчу 

роботу, які труднощі йому потрібно буде долати в процесі виконання великого 

обсягу нетворчих завдань. Значну школу досвіду в цьому сенсі можуть і 

повинні пройти студенти в хоровому класі, спостерігаючи і аналізуючи 

упродовж років навчання у виші роботу педагогів-хормейстерів, роботу своїх 

однокурсників під час практикуму і дипломників. 

Керівник хорового класу, опираючись на знання, вміння і навики, які 

студенти отримують з усіх предметів спеціального циклу, створює систему 

роботи з хором, котрою повинні керуватись студенти в майбутній хоровій 

роботі в школі. Основне завдання навчального курсу – виховання у студентів 

професійних умінь і навичок у керівництві хоровим колективом на основі 

оволодіння дидактичними принципами психофізіологічного процесу хорової 

співочої діяльності. 

До змісту курсу входить оволодіння практичними навиками. З одного 

боку, студенти, будучи учасниками хорового колективу, навчаються і співають 

у ньому, з іншого – вони на базі цього ж колективу набувають навиків роботи з 

хором. У хоровому класі формуються і вдосконалюються, по-перше, вокально- 

хорові навички студента: правильний, красивий спів, співоче дихання, 

мелодичний і гармонічний звук, точна інтонація, вокальний слух, відчуття 

ансамблю та ін.; по-друге, хормейстерські навики технічної і виконавчої роботи 

над репертуаром; по-третє, загальнопедагогічні та загальномузичні якості 
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майбутнього вчителя музики: його світогляд, художній смак, почуття 

відповідальності з позиції учасника хору і з позиції його керівника, 

вимогливість до себе і до інших, дисциплінованість. Звичайно, за всіма 

перерахованими параметрами студент вдосконалюється і в інших класах, у 

тому числі в індивідуальному навчанні, але хоровий класс – явище особливе: це 

творча лабораторія сьогоденної і майбутньої практичної діяльності студента, 

прообраз коллективу, з яким йому прийдеться працювати. І перші роки занять у 

хорі під керівництвом досвідченого педагога-хормейстера є основними 

підвалинами у процесі формування майбутнього вчителя-музиканта. З цих 

позицій ми зупинимося на двох завданнях хорового класу, які важливі для 

майбутньої щоденної діяльності музиканта педагога: перше питання – виробити 

у студентів навики свідомого, активного і професійно-художнього виконання 

хорових творів, розвити слухові, вокально-хорові і виконавчі навики, необхідні 

для роботи з хоровим колективом. Одним із відповідальних і важливих 

моментів створення творчої установки в хорі – вокально-хорова розспівка 

колективу. Тому з перших кроків становлення хорового колективу на І курсі 

цьому моменту треба надати особливої значимості, бо в процесі розспівування 

хор технічно навчається основних виконавчих навиків співу: єдино 

утворювальній манері фонації голосних і приголосних; різноманітним 

характером звуковедення; співочим диханням, його затримкою і правильним 

розподілом; ланцюговим диханням; вміння під час свого співу слухати і 

оцінювати звучання інших голосів і т. д. На початку навчального року, коли на 

розспівування відводиться до половини навчального часу, студентам необхідно 

систематично пояснювати основні методичні завдання розспівок і принципи їх 

підбору; доцільно демонструвати можливість включення у розспівки невеликих 

епізодів, найбільш складних у ритмічному, мелодичному або гармонічному 

плані, із творів, намічених для вивчення на ближчий час. У процесі розспівок 

треба звертати увагу студентів на цілеспрямоване розмаїття розспівок, на роль 

їх систематичного «виспівування», результату якого досягає колектив в даний 

момент, і на мету, якої ще потрібно досягти. Це активізує увагу учасників, 
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робить процес оволодіння вокально-хоровими вправами і навиками більш 

осмисленими, виховує у них професійну зацікавленість до цього розділу. 

Друге питання – це репертуар, який має великий вплив на особистість 

майбутнього вчителя музики. Правильно з точки зору художньої цінності, 

цікаво, різнобічно в стилістичному плані підібраний репертуар навчального 

курсового хору активно впливає на формування естетичного смаку студента, 

його професійного багажу, творчого практичного досвіду, на розуміння ним 

можливостей і особливостей хорового виконавства і з позицій учасника хору, і 

з позицій його керівника. Проблема підбору репертуару для хору складна не 

тільки для педагога-початківця, але й досвідченого хормейстера. Тому добре, 

якщо керівник хору орієнтує студентів на основні принципи підбору 

репертуару, критерії його оцінки з точки зору виконавчих можливостей 

колективу, творчих завдань, які розв’язуються на даному етапі творчого 

розвитку. Студентам потрібно знати, що в практиці бувають такі випадки, коли 

в авторському виконанні якого-небудь твору важко або навіть неможливо через  

декілька незручних в теситурному плані нот. Водночас включення цього твору 

до репертуару бажане і з педагогічної і з художньої точок зору. В такому 

випадку можливий облегшений варіант його окремих тактів. На курсовому хорі 

це доцільно доручати учасникам. Подібний досвід під керівництвом педагога-

хормейстера активно формує у студентів аналітичний підхід до партитури, 

вміння дати практичну оцінку її технічним труднощам і художніх завдань з 

позиції хорового виконавства. Навчальна робота хору має бути спрямована на 

підвищення виконавської кваліфікації колективу і оволодіння ним всіма 

засобами художньої виразності. Набуття необхідних навичок співу в хорі і 

навиків керування найбільш повно і успішно може бути здійсненим саме на 

хоровому класі. Тут студенти знайомляться з хоровими творами у їх реальному 

звучанні, і як висновок, виразні засоби хорової партитури (темброві 

забарвлення партій, виразність унісону, динамічність вокальної поліфонії, 

виразність хорового речитативу і т. д.) більш різносторонньо і конкретно можна 

вивчити тільки на хоровому класі. При співі в хорі студент набуває 

можливостей орієнтуватися у загальній хоровій звучності, чути всі голоси, їх 
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особливості, якості і співвідношення. Студенти, які працюють з хором, повинні 

глибоко вивчити твір, вибраний для розучування. У роботі над твором 

необхідні:  

1. Знання біографічних даних про авторів музики і тексту, епохи, коли 

він жив, зміст твору, його ідейного і художнього змісту.  

2. Музично-теоретичний аналіз, який розкриває засоби музичної 

виразності: форму, ладо-тональний план, характер мелодики, метро-ритмічну 

структуру, гармонію, фактуру викладу, інтерваліку.  

3. Вокально-хоровий аналіз: тип і вид хору, діапазони партій і хору в 

цілому – теситура, інтонаційні, дикційні, ритмічні і інші труднощі.  

4. Виконавчий аналіз: загальний характер і стиль виконання; значення 

виразових засобів: темпу, динаміки, характеру звуковедення, фразування, 

акцентів, сфорцандо, фермати і т. п. Розучування нового твору з хором 

включає: 1) виразний показ твору (гра на інструменті або спів самого 

керівника); 2) пояснювальне слово про твір; 3) сольфеджування, роботу з 

окремими партіями, відпрацювання правильного дихання, звукоутворення, 

ритму, роботу над окремими важкими місцями, налагодити стрій і ансамбль, 

фразування; 4) інтерпретацію твору, роботу над стилем виконання, 

використання всіх засобів музичної виразності для повноцінної передачі 

художнього образу твору.  

У процесі хорових занять студенти набувають методичних і практичних 

навичок роботи з хором, а також організаційної роботи в ньому. Репертуар для 

хорового класу складають з урахуванням поступового ускладнення вокально-

хорових навичок і набуття досвіду співу у хоровому колективі. 

Висновки. Анлізуючи питання особливостей вокально-практичної  

роботи хорового класу у міждисциплінарному зв’язку предметів 

диригентського-хорового циклу нами виокремлено низку завдянь, які стоять 

перед керівником хору. А саме: виховати студента так, щоб його творча думка 

працювала не тільки на рівні співака хору, а головним чином на рівні 

хормейстера.  
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Вагомим резервом підвищення якості навчально-виховного процесу є 

міжпредметний зв’язок диригування з суспільно-педагогічними, музично-

теоретичними, виконавськими дисциплінами. Вони сприяють засвоєнню знань, 

формуванню вокальних навичок та умінь, необхідних для успішного пізнання і 

виконавчого втілення хорових творів. Надзвичайно важливий взаємозв’язок 

диригування і хорового класу. З одного боку, для осмисленого сприйняття, 

інтерпретації і виконання хорових творів в диригентському класі необхідні 

знання, отриманні на хоровому класі; з іншого – теорія хорового виконавства 

може бути повноцінно засвоєна тільки при умовах практичної роботи над 

творами. 
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Постановка проблеми: Кожна діяльність вимагає оволодіння певним 

комплексом знань, умінь, навичок. Визначаючи, чи здатен вчитель музичного 

мистецтва-хормейстер до професійної діяльності, ми бачимо, що тут багато 

залежить від глибини його загальнонаукових, педагогічних знань, від того, чи 

засвоїв він різні методики роботи з дітьми, чи оволодів різноманітними, 

необхідними йому в роботі уміннями і навичками. 

Коли ми говоримо про професію вчителя музичного мистецтва-

хормейстера, то підходимо до визначення його діяльності як музично-

педагогічної. При цьому необхідно підкреслити, що в процесі формування у 

вчителя готовності до виконання завдань музично-естетичного виховання дітей, 

адже саме музично-педагогічна діяльність є початковою ланкою у всьому, що 

має стосунок до його професії [4, 3 – 5]. Це і визначає обсяг необхідних для 

вчителя музичного мистецтва-хормейстера знань, умінь і навичок, їх зміст і 

методи передачі, особистісні якості вчителя у проведенні уроку музичного 

мистецтва, зокрема вокально-хорової роботи, у залученні школярів до музики 

[3, 4]. 

Аналіз наукових досліджень. Музично-педагогічну діяльність ми 

можемо охарактеризувати як таку, що має свою особливу структуру, яка 

визначається специфікою музично-педагогічної освіти, але що 

підпорядковується загальним закономірностям теорії діяльності. Специфіку 

музично-педагогічної діяльності вчителя музичного мистецтва-хормейстера 

ґрунтовно досліджували Л. Арчажникова, Л. Бірюкова, Л. Безбородова, 
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І. Заболотний, Д. Кабалевський, Є. Карпенко, А. Кречківський, 

А. Мархлевський, Є. Печерська, О. Ростовський, Н. Стефіна. Вони вважають, 

що музично-педагогічна діяльність педагога-музиканта розв’язує педагогічні 

завдання засобами музичного мистецтва, вокально-хорового зокрема, а 

диригентсько-хорова підготовка є невід’ємною і дуже важливою складовою у 

формуванні майбутнього педагога-музиканта-хормейстера в школі. 

Мета статті – розглянути особливості диригентсько-хорової підготовки 

як невід’ємної складової музично-педагогічної діяльності майбутнього вчителя 

музичного мистецтва-хормейстера у світлі викликів сучасної загальноосвітньої 

школи. 

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи проблему диригентсько-

хорової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва-хормейстера, ми 

звертаємося до педагогічної спадщини таких науковців, педагогів-музикантів, 

як: О. Апраксіна, Б. Асаф’єв, Н. Ветлугіна, О. Гумінська, Н. Гродзенська, 

Ж. Далькроз, Д. Кабалевський, П. Козицький, М. Леонтович, М. Лисенко, 

З. Кодай, Ф. Колесса, Г. Падалка, К. Пігров, Е. Печерська, О. Раввінов, 

О. Ростовський, Я. Степовий, К. Стеценко, П. Чесноков, Б. Яворський та інші. 

Вони стверджують, що музично-педагогічна діяльність шкільного педагога-

музиканта обов’язково вимагає як головної її складової, диригентсько-хорової 

підготовки. Саме тому музично-педагогічна діяльність – явище складне, має 

складну структуру і існує у формі ланцюжка дій, де кожна дія відповідає 

певному рівню формування професійно-педагогічних якостей спеціаліста на 

певному ступені його підготовки і кваліфікації. Водночас така діяльність 

синтезує в собі педагогічну, хормейстерську, музикознавчу, музично-

виконавську, дослідницьку, засновану на умінні самостійно узагальнювати і 

систематизувати одержані знання, уміння, навички. Особливістю фахової 

діяльності вчителя музичного мистецтва-хормейстера є наявність у ній 

художньо-творчого  начала[7]. 

Диригентсько-хорова підготовка як складова музично-педагогічної 

діяльності педагога-музиканта передбачає цілеспрямоване формування мотивів 
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діяльності майбутнього фахівця, що формуються на основі потреб, які 

розвиваються як у ході підготовки до цієї діяльності, так і в самій діяльності [1; 6]. 

У процесі оволодіння спеціальністю мотиви діяльності набувають 

декількох значень: 

 сприяють виробленню об’єктивного ставлення до власних знань, 

умінь, навичок; 

 допомагають поглибленню професійного інтересу; 

 активізують творчі можливості; 

 стимулюють розумові процеси при розв’язанні пізнавальних 

завдань; 

  виступають умовою прояву потреби у самоосвіті. 

Мета навчально-наукових інститутів культури і мистецтв, інститутів 

музичного мистецтва, музично-педагогічних факультетів вищих навчальних 

закладів – підготовка вчителя музичного мистецтва-хормейстера для роботи в 

сучасних загальноосвітніх закладах. Це свідчить про різносторонність 

професійної діяльності майбутнього педагога-музиканта-хормейстера. 

До загальнопедагогічних умінь і навичок (які притаманні вчителю будь-

якої спеціальності) ми відносимо: конструктивні, організаційні, комунікативні, 

гностичні, інформаційні, розвивальні, уміння керувати пізнавальною 

діяльністю школярів, процесом їхнього самовиховання, уміння вивчати 

передовий педагогічний досвід. Як відомо, музично-педагогічна діяльність 

педагога-музиканта в сучасній загальноосвітній школі складається із: 

загальнопедагогічної, диригентської, інструментальної, вокальної, 

виконавської, музикознавчої, лекторської, дослідницької. 

Отже, спеціальна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва-

хормейстера передбачає оволодіння ними комплексом спеціальних знань та 

практичних умінь і навичок із предметів історико-теоретичного, 

інструментального диригентсько-хорового циклів. Крім того, підготовка 

передбачає ґрунтовне знання спеціальних методик, музичної педагогіки і 

психології, методики музичного виховання, естетики [7]. 
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Оскільки нас цікавить формування умінь і навичок вокально-хорової 

роботи у майбутніх вчителів музичного мистецтва, то ми більш детально 

розглянемо цей процес у світлі викликів сьогодення до диригентсько-хорової 

підготовки педагога-музиканта-хормейстера. 

Професійно-педагогічна діяльність вчителя музичного мистецтва-

хормейстера неможлива без диригентсько-хорової підготовки, яка, на нашу 

думку, передбачає наявність таких якостей: уміння читати хорові партитури; 

володіння навичками диригування; володіння методикою постановки голосу; 

знання вікової психофізіології; володіння навичками спілкування; знання 

особливостей роботи з хором; володіння навичками гри на фортепіано; знання 

шкільного пісенного репертуару тощо. Тож узагальнюючи різні точки зору на 

проблему, розглянемо складові диригентсько-хорової підготовки майбутнього 

фахівця-педагога-музиканта-хормейстера. 

Так, читання хорових партитур поповнює багаж майбутніх педагогів-

музикантів знанням стилів, особливостей хорового письма, різноманітної 

вокально-хорової літератури. У майбутнього вчителя досить динамічно 

розвивається музикальний слух (усі його різновиди). Він вчиться осмислювати і 

уявляти внутрішнім музикальним слухом звучання вокально-хорових творів, 

всебічно їх аналізувати. Уміння читати партитуру допомагає відчувати 

звучання кожної хорової партії та власним голосом відтворювати будь-який із 

голосів партитури, що сприяє засвоєнню твору, що сприяє засвоєнню твору 

загалом. 

Л. Безбородова, Ф. Колесса, А. Мархлевський, К. Пігров, О. Раввінов, 

Н. Стефіна, Г. Стулова, П. Чесноков уважають, що навички хорового 

диригування, знання особливої системи рухів рук дозволяє вчителеві 

моделювати музичний образ і втілювати його в тому чи тому конкретному 

звучанні. Майбутній педагог-музикант-хормейстер, який засвоює хорове 

диригування, повинен набути таких навичок: 

 координувати дії своїх рук: диригувати однією рукою (управляти 

співом учнів), а другою одночасно грати партитуру, або ж певну хорову партію; 
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 показувати дітям: вступи і зняття на будь-яку долю такту, 

ритмічний малюнок, динамічний розвиток, взяття дихання (ауфтакти), виразне 

музичне фразування тощо. 

Знання основ методики вокально-хорового виховання, на думку 

В. Тевліної [9, 43] дає майбутньому вчителю музичного мистецтва-хормейстеру 

знання вікових особливостей постановки співацького голосу, озброює його 

практичними прийомами впливу на голосовий апарат учнів для організації 

правильного його функціонування: вироблення співацького дихання, 

звукоутворення, артикуляції, дикції, відчуття високої вокальної позиції тощо.  

Якими ж конкретно знаннями, вміннями й навичками вокально-

хорової роботи в сучасній загальноосвітній школі повинен оволодіти майбутній 

учитель музичного мистецтва-хормейстер, який здійснює диригентсько-хорову 

діяльність як на уроках музичного мистецтва, так і в позанавчальний  час (соло; 

малі вокально-хорові форми – соло, дует, тріо; вокальний ансамбль; хор)? На 

наш погляд, у процесі диригентсько-хорової підготовки майбутній педагог-

музикант-хормейстер повинен набути такі навички вокально-хорової роботи в 

сучасній загальноосвітній школі: 

 знання закономірностей і особливостей хормейстерської діяльності 

в школі (на уроці музичного мистецтва, в позанавчальний час); 

 знання різноманітного (за стилем, жанром, формою) вокально-

хорового репертуару як для колективного співу на уроці музичного мистецтва 

та в позанавчальний час для виконання соло малими вокально-хоровим 

формами (дует, тріо), хором (різним за складом), вокальними ансамблями; 

 навички внутрішнього інтонування партитури; 

 навички виконавського і вокально-хорового аналізу творів; 

 навички гри на музичному інструменті; 

 навички використання основних художньо-технічних засобів; 

 навички роботи з камертоном при виконанні творів а сареllа; 
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 навички гнучкого варіювання прийомів управління хоровим 

звучанням; 

 навички знаходження нових нестандартних, ефективних художніх 

засобів вирішення виконавських завдань. 

Висновки: Диригентсько-хорова підготовка як невід’ємна дуже 

важлива складова музично-педагогічної діяльності:  

1) передбачає ґрунтовне оволодіння майбутнім вчителем музичного 

мистецтва-хормейстером специфікою вокально-хорової роботи в сучасній 

загальноосвітній школі як на уроках музичного мистецтва, так і в 

позанавчальний час; 

2) допомагає майбутньому педагогові-музиканту осмислити шляхи 

удосконалення навичок школярів на основі слухання і підстроювання 

голосів в інтонаційному плані, тембральному і динамічному 

співвідношенні; 

3) вимагає оволодіння такими навичками в процесі розучування виконання 

пісні, хорового твору: 

 слідкувати за диханням, звуковеденням, чистотою інтонації, 

дикцією, тембром, ансамблем, строєм; 

 управляти темпом, динамікою, агогікою, штрихами, виразним 

музичним фразуванням; 

 привчати школярів співати «по руці», виразно. 
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У статті розглядаються питання методики вибору і пристосування 

тактових схем для несиметричних розмірів у творах немензурованого 

безрозмiрного письма. Наголошується, що повноцiнне оволодiння професією 

диригента неможливе без оволодiння комплексом знань, умінь i навичок, 

необхiдних у практичнiй роботi з творами немензурованої музики. 
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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ СХЕМ И ИХ ВАРИАНТОВ В 

ДИРИЖИРОВАНИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НЕМЕНЗУРИРОВАННОГО 

БЕЗРАЗМЕРНОГО ПИСЬМА 

 

В статье рассматриваются вопросы методики выбора и приспособления 

тактовых схем для несимметрических размеров в произведениях 

немензурированного безразмерного письма. Делается ударение, что 

полноценное овладение профессией дирижера невозможно без овладения 

комплексом знаний, умений и навыков, необходимых в практической работе с 

произведениями немензурированной музыки. 
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METHOD OF APPLICATION OF MAIN SCHEMES AND THEIR OPTIONS 

IN DRIVING CREATIVES OF UNEMPLOYED CONTINUOUS LETTERS 

 

In the article the questions of the method of choice and adaptation of clock 

circuits for asymmetrical sizes in works of nonmenurable bez dimensional writing are 

considered. It is noted that full conducting of the profession of the conductor is 
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impossible without a complex of knowledge, skills and skills necessary for practical 

work with works of non-immersed music. 

Key words: non-dimensional dimensionless letter, tact-episode, asymmetric 

dimensions, metric rhythmic grouping. 

 

Постановка проблеми. Аналiз джерел з підготовки хорового диригента, 

досвід роботи переконують, що велике значення у формуванні його 

професіоналізму відіграє комплекс знань, умінь i навичок, необхiдних у 

практичнiй роботi з творами немензурованої музики. З відродженням 

духовності та національної культури незмірно підвищився інтерес до цього 

специфічного вокально-хорового мистецтва.  

Розквіт церковного співу привів до виникнення нових хорових 

колективів як навчального, професійного, так і аматорського спрямування, а це 

потребує  хорових диригентів з відповідною підготовкою. Набуття такої 

підготовки і відповідної диригентської техніки неможливе без використання у 

навчальному процесі духовних хорових творів, у яких  «...тісний  інтонаційний 

зв’язок з біблійним текстом визначають конструктивний характер кожного 

піснеспіву, де здебільшого загальна структура прямо  залежить від будови 

строфічного викладу з його несеметричним ритмом» [4, 7]. Саме у цих творах 

зберігся «...традиційний, складений віками в літургійному співі наскрізний 

розвиток з ритмо-інтонаційною плинністю тексту і відповідними цезурами і 

кінцевими завершеннями» [4, 7], тому робота з ними уможливить так 

побудувати заняття у класі диригування, щоб забезпечити безперервний зв’язок 

технічного оснащення студента з інтерпретацією виконуваних творів. 

Аналіз основних досліджень і публікацій: церковному співу, 

диригентському мистецтву, зокрема техніці диригування, присвячено десятки 

праць (А. Львов, І. Гарднер, В. Іванов, В. Доронюк, Д. Завадинський, М. Колесса, 

І. Мусін, К. Ольхов, К. Пігров, І. Разумний Б. Смірнов, О. Стецик та ін.), від 

спеціально спрощених до солідних посібників. Однак тільки в деяких з них 

розглядаються питання вибору тактових схем у диригуванні творів 

немензурованого, безрозмірного письма, що пояснюється відносно молодим 
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віком і одночасною складністю сучасного диригування серед усіх інших 

виконавських фахів.  

У процесі роботи з духовними творами у класі диригування і хоровому 

класі студенти повинні отримати певні знання і навички, зокрема у частині 

вибору диригентських схем для духовних  творів з  немензурованим, 

безрозмірним  письмом, які дозволять їм самостійно використовувати їх у 

майбутній діяльності вчителя музики та керівника дитячого чи церковного 

хорових колективів. Звернемось до настанов російського композитора, 

диригента, музичного письменника, громадського діяча і директора Придворної 

співацької капели А.Ф. Львова (1798 – 1870). Свої погляди він виклав у праці 

«Про вільний або несиметричний ритм» (Санкт-Петербург, 1858 р.): «Уся сила, 

уся важливість у церковному співі міститься у словах молитви. Ціль співу – 

найбільш зрозуміло виражати слово молитви. Зрозуміло, що такий спів не тільки 

повинен досконало узгоджуватися з молитвою… але й самі нотні знаки повинні 

цілком підпорядковуватися ритму слів, зовсім не спотворюючи їх». Тут головним 

критерієм, зазначає І. Гарднер, виступає ставлення до тексту, оскільки церковний 

спів тісно пов’язаний  зі словом і залежить від загальних літургійних законів [1, 

41]. І далі: «церковний спів відрізняється від загальної музики своїми формами і, 

отже, тими художніми законами, які у ньому діють. Закони ці можуть збігатися із 

загальномузичними законами, можуть і не співпадати; з іншого боку, закони 

загальної музики не повністю і не усі вживані у церковному співі. Так, 

наприклад, обов’язковий у загальній музиці закон симетричного ритму («ритм – 

душа музики») у більшості випадків неможливо застосувати у церковному співі. 

Це зумовлено вільним текстовим ритмом, у якому немає правильного чергування 

наголошених і не наголошених складів (як у віршах) і у якому піснеспіви не 

пов’язані з ритмічністю руху (як у світській музиці і світській пісні, дуже часто 

пов’язаній з танцем). Неметричність богослужбового тексту часто не дає 

можливості втиснути його у симетричні рамки тактів, групувати музичні фрази у 

періоди тощо, що викликало у давньому знаменному розспіві особливу, властиву 

тільки для  церковного співу систему «поспівок», які мають власні закони ритму, 
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групування окремих частин і взаємного їх поєднання  залежно від будови тексту і 

його логічного змісту» [2, 3]. Д. Завадинський, досліджуючи питання 

диригентської майстерності зазначає, що «Вірно знайдена схема позитивно 

позначається на інтерпретації твору. Вона свідчить про розуміння характеру і 

змісту музики, її стилю.  Схема може служити до певної міри  показником 

музичної культури диригента в цілому» [3, 41]. Щоб у виконанні речитативів 

диригенти-початківці дотримувались ритмічного і дикційного ансамблів, 

необхідно поділити їх на умовні такти з відповідними розмірами, вважає 

О.  Стецюк, досліджуючи диригування речитативів у духовній музиці. Це 

допоможе студентам-диригентам на початковому етапі навчання орієнтуватися у 

кількості складів, що наповнюють речитатив, визначити кульмінацію, уникати 

прискорення  їх виконання [7, 39]. 

Незважаючи на те, що «музикознавство виробило досить вагомий  

матеріал як про диригентсько-оркестрове, так і про диригентсько-хорове 

виконавство,  його засвоєння і узагальнення потребує старанно розробленої 

методології» [6, 43]. Інакше – його теоретична розробка відстає від художньої 

практики.  

Метою статті є висвітлення методики вибору і пристосування тактових 

схем для несиметричних розмірів у творах немензурованого безрозмiрного 

письма, оскільки уміння правильно добирати i практично застосовувати тактові 

схеми диригування є однією iз важливих сторін виконавської діяльності 

диригента.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Готуючись до роботи, 

диригент завжди стоїть перед дилемою вибору схеми диригування: за якою 

саме схемою треба диригувати – на два чи на чотири,  на три чи на раз тощо. 

Особливо це стосується роботи з тими  хоровими творами, у яких тактові риски 

не виконують свого призначення: не дiлять нотний запис на такти, не 

визначають сильної долi, а тільки служать для відокремлення фраз або речень – 

творами немензурованого безрозмiрного письма. Тому підготовча робота 

диригента повинна засновуватися на всебiчному аналiзi хорової партитури з 



349 

 

врахуванням законiв поетичної логіки, принципiв художньої декламації i 

розчленуваннi на цiй основi ритмічних тривалостей, оскiльки передача 

виконавських намiрiв завжди пов’язана з впевненістю, переконанням у своєму 

задумi. Такий аналiз сприятиме кращому засвоєнню музичного i лiтературного 

тексту твору, виявленню його особливостей, що «... дасть вiдповiдь на те, як 

саме треба групувати слова, щоб встановити певну закономiрнiсть метричної 

пульсації музики» [3, 70]. Зробивши аналiз наголосiв у текстi i можливості 

членування ритмічних вартостей, «...диригент повинен ... подiлити ... музичний 

твiр на окремi уривки – такти, хоч би вони були й дуже різноманітні, i вписати 

цей подiл до партитури та поголосникiв...» [5, 97]. Проведений подiл хорового 

твору на такти внесе деяку ясність у картину, яка на перший погляд здавалась 

туманною i хаотичною. Однак тепер ми отримаємо такти рiзнi за розмiрами i 

величиною, i якi будуть вимагати вiдповiдних складних i змiшаних схем 

тактування. Наприклад, ми подiлили хоровий твiр на чотири такти-епізоди у 

яких розмiр першого такту 15/4, другого – 12/4, третього – 8/4 i четвертого – 

7/4. У першому епiзодi – тактi можна допустити подiл на такi розмiри: 3/4, 4/4, 

3/4, 5/4 або 3/4, 2/4, 2/4, 3/4, 2/4, 3/4, чи, виходячи з поетичного тексту, на інші 

розмiри. У другому, третьому i четвертому епiзодах теж можна зробити такий 

подiл i відповідно добирати схеми тактування. У зв’язку з цим диригентський 

малюнок у процесi виконання постiйно буде змінюватись, оскiльки 

вiдбувається чергування простих i складних розмiрiв. Часте змінювання метру 

порушує звичне одноманiття у тактуваннi схеми i створює додатковi труднощі 

для диригента. Тому необхiдно точніше i рельєфнiше виконувати диригентські 

схеми, щоб краще сприймалися видозміни у передачi розмiрiв i iнших виразних 

елементiв. Нечiтка i не визначена схема утруднює сприйняття мануальної 

техніки. Отже, дуже важливо досягнути ясності i чiткостi при передачi 

чергування рiзних тактових схем, жесту кожної долi замах, устремління, точка, 

вiддача. При членуваннi, так званих,  тактiв-епiзодiв хорового твору на меншi 

метричні групи з огляду на словесний текст, музичну логiку можуть появитися 

змiшанi, або, як їх iнколи називають, несиметричнi розмiри, як от: 5/4; 5/8; 7/4; 
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7/8. Вони дещо складніші для виконання, але треба виходити з того, що 

будь-яка схема завжди підпорядкована законам фразування i тому, не 

змiнюючи загальних обрисiв, у рiзних творах може виконуватися по-iншому: з 

огляду на словесний текст i будову хорової партитури. Для прикладу 

зупинимось на творі «Тебе Бога хвалим» з Літургії М.Леонтовича, який є дуже 

цікавим з метро-ритмічного погляду та втілення у відповідних жестах (схемах 

тактування). Твір досить великий за масштабом (дев’ять тактів-епізодів), має 

наскрізьний характер розвитку. Якщо розбити великі такти-епізоди на менші 

можливі розміри,  то отримаємо  твір цілком викладений у перемінних 

розмірах, серед яких є, так звані, несиметричні розміри. Тут розміри 4/8, 3/4, 

7/8, 5/8, 4/4, 3/2, 2/4 чергуються дуже довільно. Все це вимагає ретельного 

підбору диригентських схем і пристосування їх варіантів до тактування 

відповідних розмірів. Отже, перший такт-епізод можна поділити на чотири 

менших розміри, а саме: 4/8, 4/8, 3/4, і 7/8. З огляду на жвавий характер цієї 

частини твору розмір 4/8 у перших двох тактах (так само і в подальшому) 

тактуємо на два двома четвертними жестами, які повинні відповідати 

характерові твору. Третій умовний такт у розмірі 3/4 тактуємо за звичною 

тридольною схемою жестами, які своєю тривалістю повинні так само 

дорівнювати четвертним жестам з попередніх тактів у розмірі 4/8. Розмір 7/8 в 

останньому умовному такті першого такту-епізоду диригуємо теж за варіантом, 

пристосованої до нього, тридольної схеми (рис. 1). Цьому сприяє жвавий темп з 

поділом розміру 4+3 і внутрішнім складом такту 2+2+2+1. Початкову групу з 

чотирьох восьмих, виражених двома восьмими і однією четвертною нотами 

відображаємо двома жестами, а наступну групу з трьох восьмих, що викладено 

четверною і восьмою нотами тактуємо дробленим жестом. Наприклад: 
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                                               а       7               

                                                                   5,6 

                                          

                                    

                                     1, 2                                  3,4        

                                                        Рис. 1 

Пристосувавши такий варіант тридольної схеми до розміру 7/8 у 

жвавому темпі, зручно диригувати на сім. У наступному – другому такті-

епізоді теж  чотири умовних  такти з розмірами 4/8, 5/8, 4/8, 5/8. Обидва 

розміри 4/8 диригуємо за дводольною схемою. Розміри 5/8 також обидва 

диригуємо на два, але з огляду на різний їх поділ необхідно добирати таку 

схему, довжина жестів якої відповідала б кількості нот кожної з груп 

розмірів. Оскільки у другому умовному такті розмір 5/8 має поділ 3+2 або 

1+1+1+2,  то до нього добираємо таку дводольну  схему (див. рис. 2) у якій 

перший жест буде більшим і відповідатиме трьом восьмим нотам з першої 

групи розміру, а другий настільки меншим, щоб можна було  відобразити 

четверту й п’яту восьмі (виражені тут четвертною нотою) з другої групи 

розміру. 

Наприклад:                                 а     4,5 

                                                                        1,2,3 

 

 

                                                               б                                                                  

                                                            Рис. 2 

Отже, робимо перший довший жест, що припадає на першу восьму 

ноту  і зупиняємо кисть руки на час призначений для другої і третьої 

восьмих нот. Після другого коротшого жесту (припадає на четверту вісімку) 

рука зупиняється на час призначений для п’ятої восьмої ноти. Для розміру 

5/8 у четвертому умовному такті другого такту-епізоду теж добираємо 
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дводольну схему (див. рис.3), але з огляду на  внутрішній склад такту (2+3 

або 1+1+2+1) вона буде такою:   

                                                                а 

                                                                         5      

                                                                1,2         3,4     

                                       

                                                                    б         

                                                               Рис. 3 

Тут ламана лінія а – б – 1,2,3,4 вказує на жест, яким відображають 

перші чотири восьмі ноти і менш ламана лінія 3,4 – 5 (а) – жест, що 

відображає восьму ноту – останню п’яту долю такту. Жести повинні бути 

чіткими і виразними з означеною точкою у місці заломлення лінії. Цей такт, 

як інші подібні є прикладом впливу метро-ритмічної структури твору на 

вибір і формування диригентських схем. Третій такт-епізод можна розділити 

на вісім умовних менших тактів з розмірами 7/8, 4/8, 4/8, 4/4, 5/8, 4/8, 4/8, 

4/4. З огляду на метро-ритмічну структуру такту з розміром 7/8 підбираємо 

тридольну схему тактування (див.рис.4), яка є найбільш зручною для 

диригування на сім у жвавому темпі. Наприклад: 

                                            а       6,7 

                                                               5 

                                    1, 2                               3,4                       

                                                         Рис. 4                                                                             

Тут очевидний поділ 4+3 або 2+2+1+2, тому перші чотири восьмих 

відображаємо двома четвертними жестами, а другу групу з трьох восьмих 
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(восьма і четверть) диригуємо дробленим жестом. Наступні такти з розміром 

4/8 диригуємо, як уже зазначалось вище, за дводольною схемою. Розмір 5/8 

має поділ 3+2 або 2+1+2. З огляду на  метроритмічну  структуру цього такту 

застосуємо дводольну схему тактування, яку зображено на рис. 3. 

Четвертий такт-епізод є досить великим, його розмір становить 34/4. 

Тому умовно розділяємо його на менші розміри: 4/4, 4/4, 4/4, 2/4, 4/4, 4/4, 2/4,  

4/4, 2/4, 4/4, 2/4. Всі ці розміри відповідають основним схемам тактування і 

не потребують ніякого їх пристосування. П’ятий такт-епізод має ще більший 

розмір (58/4) і, власне, є середньою (Meno mosso) частиною хору. Його 

можна поділити на менші розміри: 3/2, 4/4, 3/2, 3/2, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 3/2, 4/4, 

4/4, 4/4. Тут також всі розміри відповідають основним схемам тактування. 

Шостим тактом-епізодом (15/8) починається третя частина хору. Його 

розбиваємо на менші розміри – 4/8, 4/8, 5/8, 4/8, 4/8, 4/8. До розмірів 4/8 

пристосовуємо , як це мало місце у попередніх тактах епізодах, дводольну 

схему тактування: перші дві восьмі ноти відображаємо четвертним жестом 

згори – вниз, а дві інші – другим четвертним жестом знизу – вгору. Третій 

умовний такт з огляду на свій внутрішній метро-ритмічний  склад (1+2+2) і 

розмір 5/8 з поділом 3+2 вимагає особливого пристосування дводольної 

схеми тактування, яке показано на рис. 5.  

 

                                                        а      5,4                                                 

1 2,3 

2 б 

                                                                   Рис. 5                                                                        

Тут першу групу з трьох восьмих, виражених восьмою і четвертною 

нотами тактуємо дробленим жестом вниз, а другу групу з двох восьмих, 

виражених четвертною нотою – цілим жестом вгору. Сьомий  такт-епізод  
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найменший у цьому хорі і, власне, є тактом з розміром 5/4 (3+2). Отже, тут 

використовуємо чотиридольну схему тактування з дробленням першого 

жесту схеми. Восьмий такт-епізод ділимо на два такти з розмірами 5/8 (2+3) і 

3/4. До розміру 5/8 з внутрішньою будовою 2+3 пристосуємо дводольну 

схему тактування, у якій першим четвертним жестом відображаємо першу 

групу з двох восьмих нот, а другим жестом – наступну групу з трьох восьмих 

нот, як це показано на рис. 6.    

                                                            

                                                           а       3,4,5  

                                                                                 

                                                                             1,2 

                                                                  б 

                                                                Рис. 6 

У другому умовному такті розмір 3/4 тактуємо за звичною тридольною 

схемою жестами, які своєю тривалістю повинні так само дорівнювати 

четвертним жестам з попередніх тактів у розмірі 5/8.  Дев’ятий такт-епізод за 

розмірами найбільший у творі – 69/4. Розділимо його на  16 умовних такти з 

розмірами: 4/4, 3/2, 4/4, 4/4, 3/4, 5/4, 5/4, 7/8, 3/4, 5/8, 4/4, 3/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4.  

Отже, при виборі тактових схем і пристосуванні їх варіантів у роботі з 

творами немензурованої музики диригент повинен опиратися на об’єктивні 

фактори: логіку словесного тексту, фразування, групування, темп, а особливо 

на метро-ритмічну структуру твору і внутрішній склад кожного розміру 

зокрема. Робота з духовними творами безрозмірного письма у класі 

диригування повинна передовсім враховувати відповідальне ставлення до 

богослужбового слова. Саме аналіз тексту, його ясне розуміння  є головними 

критеріями для диригента у виборі тактових  схем, адекватних виконавській 
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інтерпретації духовного пісне співу, а єдність слів і музики робить духовну 

музику провідним освітньо-виховним засобом. 
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