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Від редактора-упорядника

Пропонований увазі читача збірник продовжує серію видань під назвою
«Музична україністика: сучасний вимір», започаткованих у відділі музикознав-
ства Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильсь-
кого НАН України. Цей, сьомий, випуск присвячено 170-річчю від дня народ-
ження та 100-річчю з дня смерті Миколи Віталійовича Лисенка  (1842–1912) –
засновника української національної світської композиторської школи, піаніста,
диригента, фольклориста, музично-громадського діяча. З нагоди відзначення події
в Музеї видатних діячів української культури 28–30 березня 2012 року відбулася
міжнародна наукова конференція «Постать Миколи Лисенка у світовому істори-
ко-культурному контексті», учасники якої мали на меті вшанувати пам’ять ви-
датного митця, а водночас накреслити нові теоретичні й практичні ракурси но-
вітнього лисенкознавства. Трансформувавшись у наукові тексти, виголошені на
ній доповіді становлять основу нинішнього випуску цього єдиного у світі саме
українознавчого з питань музикознавства наукового періодичного збірника.

Проблемне коло збірника є досить широким і умовно групується навколо
декількох ключових тем, пов’язаних із осмисленням: значення постаті Лисенка
в міжнародному контексті (А. Калениченко, П. Каліна, Н. Калуцька) й національ-
ному обширі (Л. Кияновська, В. Грабовський, М. Долгіх, М. Загайкевич); бага-
тогранності творчих іпостасей митця, що дали потужний імпульс до розвою ба-
гатьох сфер музичної культури України – вокального (Н. Семененко, Б. Фільц) і
хорового (Н. Синкевич, О. Летичевська) виконавства, становленню вітчизняної
органології та фольклористики (І. Зінків, Р. Гусак, О. Полячок та О. Терещен-
ко), але найголовніше, стимулювали професійні шляхи композиторської школи
(Д. Лоснова, С. Свиридова, О. Кушнірук, Г. Завгородня). Вужчому аспектові
жанрово-стильової проблематики лисенківських творів присвячені статті А. Те-
рещенко, покійної Л. Яросевич, Н. Костюк. Своєрідною “родзинкою” є стаття
німецького дослідника Г. Лооса, котрий, наводячи перелік прізвищ українських
музикантів, що навчалися в Лейпцизькій консерваторії у 2-й половині ХІХ –
початку ХХ ст., доходить висновку про досить активні контакти українських
музикантів із цим навчальним закладом. Багато невідомих широкому загалу
фактів можна знайти в рубриці джерелознавчого спрямування (Р. Скорульська,
М. Копиця, О. Зелінський, Я. Горак, Н. Остроухова, Н. Климович та ін.).

Сподіваюся, що сьомий випуск стане хорошим внеском української музико-
знавчої думки у пошанування спадщини визначного українського композитора
Миколи Лисенка і своїми матеріалами зацікавить музикознавців, педагогів,
студентів музичних вузів і училищ, осіб,  небайдужих до питань музичної куль-
тури. 
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ПОСТАТЬ М. ЛИСЕНКА У МІЖНАРОДНОМУ
Й НАЦІОНАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ

УДК 78.071.1 Лис+78.03(100)

Анатолій КАЛЕНИЧЕНКО (Київ)

М. В. ЛИСЕНКО І СВІТОВА МУЗИЧНА КУЛЬТУРА:
НЕ ЗОВСІМ ТРАДИЦІЙНИЙ ПОГЛЯД

У статті зроблено спробу виявити збіги й розбіжності в композиторській творчості й
діяльності великого українського композитора Миколи Лисенка у порівнянні з очільни-
ками національних композиторських шкіл ХІХ ст. і деякими його зарубіжними сучасни-
ками в соціологічному (у плані популярності поміж українців), стильовому та жанрово-
му зрізах, а також у виконавській, педагогічній та національно-культурницькій діяль-
ності. На цій підставі зроблено висновок, що М. Лисенко був не лише українським му-
зичним націоналістом (С. Людкевич), а й ідеологічним, щоправда, не інтегрального, а
демократичного спрямування.

Ключові слова: модерн/сецесія, музичний професіоналізм, націоналізм, національ-
на композиторська школа, національне музичне шкільництво, романтизм, фольклоризм.

В статье сделана попытка выявить совпадения и расхождения в композиторском твор-
честве и деятельности великого украинского композитора Николая Витальевича Лысен-
ко в сравнении основателями национальных композиторских школ ХІХ века и некото-
рыми его зарубежными ровесниками в социологическом (в плане популярности среди
украинцев), стилевом и жанровом срезах, исполнительской, педагогической и нацио-
нально-культурной деятельности. На основании этого сделан вывод о том, что Н. Лы-
сенко был не только украинским музыкальным националистом (С. Людкевич), а и идео-
логическим, правда, не интегрального, а демократического направления.

Ключевые слова: модерн/сецессия, музыкальный профессионализм, национализм,
национальная композиторская школа, национальное музыкальное образование, роман-
тизм, фольклоризм.

The article attempts to identify similarities and differences of composition and creative
work of the great Ukrainian composer Mykola Lysenko in comparison with the main
representatives of the national schools of composition of the XIX century, and some western
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contemporaries in sociological (in terms of popularity among Ukrainians) and style sections,
performing, teaching, national and cultural activities. On this basis it was concluded that the
M. Lysenko was not only Ukrainian musical nationalist (S. Ljudkevych), he was subconsciously
ideological, democratic but not integral direction.

Keywords: modern / secession, musical professionalism, nationalism, national school of
composition, a national music education, romanticism, folklorism.

Для розкриття заявленої теми пропоную уточнити значення Миколи Віталійо-
вича Лисенка для української культури, а відтак – спробувати виявити збіги й роз-
біжності його музики в cоціологічному (у плані популярності серед українського
народу), стильовому та жанровому зрізах, а також у виконавській, педагогічній та
національно-культурницькій діяльності у порівнянні з очільниками національних
композиторських шкіл ХІХ ст. і деякими його зарубіжними сучасниками.

Тривалий час безальтернативним було визначення М. Лисенка як засновника
української національної композиторської школи ХІХ ст. Прихильники такої
дефініції, що з часом перетворилася на кліше, вочевидь, справедливо прагнули
включити музичну спадщину українського композитора у світовий музичний
контекст. Однак ця думка потребує уточнень. Спочатку щодо ХІХ ст. По-перше,
учні й послідовники М. Лисенка – Микола Леонтович, Кирило Стеценко, Яків
Степовий, Олександр Кошиць 1 та ін. писали не в ХІХ, а ХХ ст. А, по-друге, чи ж
би українські композитори ХVII–XVIII ст. материкової України та східної діа-
спори – Єлизавета Білоградська – авторка єдиного відомого українського му-
зичного твору в стилі рококо; Микола Дилецький – старший сучасник Йогана
Себастьяна Баха 2; Симон (Симеон) Пекалицький, Іван Домарацький, Андрій
Рачинський, Максим Березовський, Дмитро Бортнянський, Артем (Артемій)
Ведель, Максим Концевич, Степан Дегтярьов (Дегтяревський), Степан Дави-
дов, Феодосій Світлий, Іван Хандошко (Хандошкін) 3 та ін. – не створили україн-
ської композиторської школи? (Щодо останнього побіжно зауважу, що, на дум-
ку українського композитора, піаніста та музикознавця Михайла Степаненка,
російський літератор Федір Коні – батько відомого адвоката – ще в 1850-х роках
називав І. Хандошкіна Хандошком, бо саме так писалося прізвище його батька
Остапа: валторніста з Полтавщини.) Насправді ці композитори створили не
світську, а здебільшого духовну (або ж сакральну) хорову українську компози-
торську школу.

Повертаючись до теми статті, зазначу, що відповіді на ці запитання дозволя-
ють уточнити наведене раніше формулювання. Оскільки зазначені учні й по-
слідовники М. Лисенка творили не в ХІХ ст., а ХХ ст., то заснована ним україн-
ська композиторська школа, крім хіба що її фундатора, не може датуватися ХІХ ст.
З іншого боку, в XVII–XVIII ст., про що вже йшлося, безсумнівно існувала теж
українська композиторська школа. Але її названі представники здебільшого пи-
сали духовні, сакральні твори, а не світські. Хоча половина з них входила до

Ïîñòàòü Ì. Ëèñåíêà...
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числа тих, хто заснував українську академічну музику, відкрив у ній світські
жанри опери, симфонії, хорової кантати, інструментальних концерту, квінтету,
квартету, сольної та ансамблевої сонати, варіацій тощо. Позаяк післялисенків-
ська композиторська школа, як справедливо зазначала в ромові з автором статті
музикознавець Олена Немкович, – переважно, світська, а її представники тво-
рили здебільшого в Україні (крім О. Кошиця).

Водночас блискуча українська композиторська школа ХVII–XVIII ст. не мала
безпосередніх продовжувачів. Це було сумним наслідком послідовної антиук-
раїнської  політики російського царату. Адже загальновідомо, що на час ліквідації
російською імператрицею Катериною ІІ українського козацтва в 1775 році ук-
раїнці були майже поголовно письменними, а вже в 1818 році, через 43 роки
(тобто – два покоління), кількість письменних українців зменшилася в кілька-
надцять разів.

Принагідно зазначу, що, наприклад, музику до своїх опер М. Березовський і
Д. Бортнянський писали на лібрето італійською та французькою мовами, а пред-
ставники післялисенківської композиторської школи створювали опери (та й не
тільки) на тексти, зазвичай, українською. Це тільки невеличкий, хоча й вельми
промовистий штрих в аргументах на користь того, що після лисенківську ком-
позиторську школу, на відміну від попередньої, слід називати національною.

Тут я спираюся на теорію національної культури академіка Івана Дзюби,
оприлюднену ним у статті «Чи усвідомлюємо українську культуру як ціліс-
ність?» 4. Відомий літературознавець і культуролог стверджував у ній, що будь-
яку модерну культуру можна уявити у вигляді трьох концентричних кіл. Мис-
тецькі явища зовнішнього кола побутують у країні, але створені за її межами
неукраїнцями, а якщо тут присутній вербальний аспект, то й чужинецькою мо-
вою. Наприклад, польська піаністка Галина Чарни-Стефаньська виконує в На-
ціональній філармонії в Києві твори Ф. Шопена.

Мистецькі явища середнього кола створено в даній країні, але чужинецькою
мовою, наприклад, чудові російськомовні вірші українських поетів Миколи Уша-
кова, Леоніда Вишеславського та ін. В українській оперній творчості – це, зок-
рема, опери «Осада Дубно» Петра Сокальського 5, «Буйный ветер» Миколи Тут-
ковського 6 або «Бедная Лиза» Бориса Підгорецького 7. Тут пропоную додати
твори українців діаспори, створені на російські, італійські, французькі та інші
тексти. Тоді до цього кола належать і опери М. Березовського та Д. Бортнян-
ського.

І тільки мистецькі явища внутрішнього кола, створені у певній країні мовою
її корінної нації, належать до поняття національна культура (внутрішнє коло).
Це, наприклад, опери М. Глінки 8 в Росії, С. Монюшка9 в Польщі, Б. Сметани в
Чехії, І. Альбеніса в Іспанії і т. ін. До власне національної культури входить і
оперна творчість М. Лисенка.
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Таким чином, можна дійти висновку, що М. Лисенко є засновником україн-

ської світської національної композиторської школи.
Тепер кілька слів про соціологічний аспект творчості М. Лисенка. Маю на

увазі її популярність серед винятково музично обдарованого, але майже всуціль
музично неосвіченого українського народу. В Україні до сьогодні побутує при-
наймні п’ять гімнів, під час виконання яких слухачі встають і співають разом із
виконавцями. Крім Державного гімна – «Ще не вмерла України» Михайла
Вербицького й Петра Чубинського 10, – це національні гімни «Заповіт» Гордія
Гладкого й Тараса Шевченка 11, «Боже, великий єдиний» М. Лисенка та Олек-
сандра Кониського 12, яким закінчується Служба Божа в кожній українській націо-
нальній церкві, «Вічний революціонер» М. Лисенка та Івана Франка 13, стрілецька
пісня «Ой у лузі червона калина». Я не знайшов аналогів у світі, крім, можливо,
Італії (маю на увазі опери Дж. Верді), де б місцевий професійний композитор
з-поміж п’ятьох національних гімнів написав два (!). Якщо до цього додати, що
найпопулярнішими українськими академічними інструментальними творами нині
в Україні є Увертюра М. Лисенка й Левка Ревуцького 14 в оркестровці Б. Ля-
тошинського до опери «Тарас Бульба» 15 та «Мелодія» Мирослава Cкорика 16 з кіно-
фільму «Високий перевал», то музику М. Лисенка можна назвати унікальною у
світовій композиторській творчості й порівняти її хіба що з поезією Т. Шевченка.

З приводу стильового зрізу музики М. Лисенка висловлю тільки пару мірку-
вань. Перше. Уся композиторська творчість М. Лисенка, згідно із С. Людкеви-
чем, позначена романтизмом у всіх своїх проявах. Його музика стала остаточ-
ним підсумком у формуванні українського музичного романтизму й воднораз
його  вершиною. Але, як і в майже всіх романтичних представників європей-
ських національних композиторських шкіл ХІХ ст., одні його опуси позначені
фольклоризмом, а другі не мають таких ознак.

Натомість опера-хвилинка «Ноктюрн» М. Лисенка належить, на мій погляд,
не так до романтизму, як, гадаю, до стилю модерн/сецесія 17, враховуючи хи-
мерність несільського сюжету й мініатюрність форми. Назву тут тільки прізви-
ща тих зарубіжних композиторів, окремі опуси, жанри чи навіть періоди твор-
чості чиїх мають риси названого стилю. Це – Ґ. Малер, О. Скрябін, К. Шима-
новський 18, Р. Штраус та ін.

І друге. Відтак не можу погодитися із сумською дослідницею О. Зав’яловою,
котра у своїй монографії про українське віолончельне мистецтво, на якій ґрун-
тується її докторська дисертація, включає до стилю бідермайєр Струнний квар-
тет М. Лисенка 19. Адже цей високопрофесійний і високохудожній, хоча й сту-
дентський твір, аж ніяк не міг бути призначеним для хатнього музикування, вла-
стивого цьому стилю.

До не зовсім традиційних висновків щодо значення композиторської твор-
чості М. Лисенка для світової музичної культури приводить також погляд на

Ïîñòàòü Ì. Ëèñåíêà...
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жанровий зріз його музики. У музикознавстві усталилася думка, що М. Лисенко
був видатним композитором. І чомусь ніхто не ставив запитання: «А чому не
великим?» Тільки тому, що його музику українці знають менше, ніж австрійці –
В.-А. Моцарта, німці – Р. Шумана, поляки – Ф. Шопена 20, угорці – Ф. Ліста 21,
норвежці – Е. Ґріґа, фіни – Я. Сібеліуса і т. п.? Та хіба в цьому винні українці, а
не їхня влада – спершу колоніальна, а згодом тоталітарна, українофобська, до
того ж музично неосвічена? Так склалося, що великі композитори, на відміну
від видатних, визначних, відомих, видних, талановитих та ін., формували своєю
національною композиторською творчістю світовий музично-історичний про-
цес, збагачуючи його чимось істотно новим в образно-стильовому і стилістич-
ному, жанровому, драматургічному, формотворчому, гармонічному, поліфоніч-
ному, тематичному, в тому числі темотворчому, та багатьох інших аспектах.
М. Лисенко теж збагатив світову історію музики істотними новаціями, відкрив-
ши світові новий жанр – дитячу оперу 22. Хронологічно перша дитяча опера у
світі – лисенківська «Коза-дереза» (1888), яку ставлять і в наш час. Гадаю, це є
ще одним із багатьох аргументів на користь того, щоб розпочати дискусію, чи
можна М. Лисенка вважати не видатним, а великим композитором.

Трохи більше уваги тут приділю фольклоризмові композиторської творчості
М. Лисенка. Фольклоризм притаманний усім національним композиторським
школам ХІХ ст., ба більше – романтизмові того часу в цілому. Але деякі компо-
зитори – приблизні ровесники М. Лисенка – мали щодо цього музичних наставни-
ків. Пригадується вирішальна роль норвезького скрипаля Оле Булля у формуванні
фольклоризму в Е. Ґріґа. Не можу не згадати і значення Володимира Стасова
для фольклоризму російських кучкістів, зосібна Модеста Мусоргського 23 чи
Миколи Римського-Корсакова. Натомість М. Лисенко прийшов до нього само-
тужки, хоча не можна не брати до уваги й попередні та тогочасні наукові розв-
ідки в галузі українського музичного фольклору, надто П. Сокальського 24 та
О. Сєрова 25. Деякі зарубіжні композитори публікували і власні фольклористичні
розвідки. М. Лисенко теж писав фольклористичні праці 26, які відкрили в україн-
ській музичній фольклористиці органологічний напрям, і став, по суті, засновником,
згідно із сучасною термінологією, етномузикології, зокрема музичного інструмен-
тознавства в Україні. Але, на відміну від переважної більшості зарубіжних компози-
торів, він ще й практично популяризував виконавство народних музикантів.

Проминаючи непересічне значення для української культури диригентської
діяльності М. Лисенка та організованих ним хорових гастролей, дозволю собі
висловити кілька думок про Миколу Віталійовича як піаніста європейського
рівня. Це переконливо довів у своїй книжці «М. В. Лисенко. Піаніст-виконавець»
найвизначніший в Україні в 1960–1980-х роках історик фортепіанного мистецт-
ва Георгій Курковський 27. Тож наведу тут лише пару, на мій погляд, найпромо-
вистіші факти.
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Про рівень піанізму будь-якого композитора свідчать його власні фортепі-

анні твори. Класичним прикладом найвищого рівня піанізму в новітній ук-
раїнській музиці для мене є фортепіанна творчість композитора Ігоря Шамо 28.
Нині поміж багатьох музикантів-початківців, та й викладачів, побутує хибна
думка про нібито технічну нескладність фортепіанних композицій М. Лисенка.
Таким музикантам я пропонував би розучити його каденцію до Четвертого фор-
тепіанного концерта Л. Бетховена, реконструйовану М. Степаненком, або сольні
фортепіанні Полонези чи Експромт, які, на мій погляд, є творами «трансцендент-
ного виконання». Остання композиція, гадаю, цілком заслуговує на входження
до переліку найскладніших опусів світової фортепіанної літератури, починаючи
з «Ісламея» М. Балакирєва. Цілком порівняльними під цим оглядом є також
«Героїчне скерцо» М. Лисенка й усі Скерцо Ф. Шопена, Друга фортепіанна
рапсодія «Думка-шумка» – та «Угорські» чи «Іспанська» рапсодії Ф. Ліста.
Відтак гідні порівняння й піаністичні чесноти М. Лисенка та Ф. Ліста і
Ф. Шопена. Ба більше, можу тут зробити висновок, що й у цій царині україн-
ський митець – засновник сучасного українського виконавського професіо-
налізму.

При розгляді педагогічної діяльності М. Лисенка залишу за дужками його
приватну педагогічну практику, викладання в київських Інституті шляхетних
дівчат і Музично-драматичній школі Ст. Блюменфельда 29 та особливості мето-
дики. Хоча сам факт викладання в цих навчальних закладах свідчить про дуже
високу репутацію М. Лисенка-педагога в Києві, де він був модним і престиж-
ним викладачем.

Зверну увагу лише на причини заснування ним власної Музично-драматич-
ної школи 30. Адже в названих навчальних закладах, як і тогочасних музичних
училищах на теренах України в обставинах байдужості, а то й ворожості до будь-
яких українських проявів Імператорського російського музичного товариства,
українська музика не вивчалася взагалі, а викладання провадилося російською
мовою. Стерпіти цього українська пасіонарна душа М. Лисенка-патріота не змог-
ла, і він із позиції, за сучасною термінологією, продюсера, абсолютно правиль-
но вирішив створити українську альтернативу цим навчальним закладам. Нею
стала справді українська Музично-драматична школа М. Лисенка в Києві, зас-
нована 1904 року, де учні вивчали українську музику й театр та багато предметів
викладалося нашою мовою. Там зрештою можна було професійно навчитися
гри й на українському народному інструменті – бандурі. Значення Школи
М. Лисенка неможливо переоцінити, оскільки вона чи не вперше в новій історії
України (майже паралельно з Вищим музичним інститутом ім. М. Лисенка у
Львові, започаткованим на рік раніше) почала виховувати дійсно українських
музикантів і драматичних акторів, професійно формувати їхнє середовище, ска-
зати б, «критичну масу» для майбутнього національно-культурного вибуху. Не

Ïîñòàòü Ì. Ëèñåíêà...
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можна тут не згадати й той факт, що українська громада Галичини зібрала гроші
для М. Лисенка, щоб він купив собі власну дачу. Але великий патріот-пасіонарій
(а, на думку російського дослідника Лева Гумильова, саме такі рухали історію)
за ці кошти придбав будинок для своєї Музично-драматичної школи. Така само-
відданість педагогічно-патріотичній справі, на мою думку, унікальною і на-
вряд чи мала тоді аналоги серед композиторів у цілому світі. Тож він був одним
із фундаторів справді національного українського музичного шкільництва.

Усе наведене вище, безперечно, стосується й національно-культурницької
діяльності Лисенка,  на якій зупинюся трохи детальніше. Щоб краще усвідоми-
ти значення цієї діяльності, уявімо тогочасну мовну й національно-мистецьку
ситуацію в Україні, викликані антиукраїнською політикою російського царату
(найбільш відомі поміж акцій такого роду – сумнозвісні Валуєвський циркуляр
1863 року та Емський указ 1876 року) і, меншою мірою, Австро-Угорської мо-
нархії. М. Лисенко поставив перед собою, здавалося б, нездійсненний для однієї
людини огром завдань, що зводився, говорячи сучасною мовою, до творення
модерної тоді української національної світської музичної культури, яка б спи-
ралася на глибинні фольклорні джерела і водночас була тоді сучасною, вписува-
лась у європейський культурний простір. Та композиторові вдалося блискуче
впоратися з таким епохальним завданням для українського, ширше – світового
культурного процесу: він став її засновником.

При виборі першочергових завдань йому допомагала ідеологія, за виразом
Станіслава Людкевича, українського музичного націоналізму 31, притаманного
фундаторам європейських національних композиторських шкіл ХХ ст. і деяким
зарубіжним сучасникам М. Лисенка. Тут і згаданий уже фольклоризм, і створен-
ня на національному ґрунті нових для української музики повноцінних жанрів і
жанрових різновидів, і закладення потужних підвалин для музичної шевченкіа-
ни, і становлення національного музичного професіоналізму, і заснування справді
українського музичного шкільництва, і національно-просвітницькі концертно-
хорові гастролі, і піднесення української мови до рівня інших повноцінних євро-
пейських мов і т. п. і т. ін.

Наведу найбільш промовисті, на мій погляд, щодо цього факти. Згадаймо
лишень, як настійливо М. Лисенко листовно просив П. Сокальського переклас-
ти лібрето опери «Осада Дубно» українською мовою 32. Але, на жаль, марно.
Принагідно нагадаю, що засновник угорської національної композиторської
школи ХІХ ст. Ф. Ліст, який завжди підкреслював, що він є угорцем, не володів
рідною мовою. Пригадується і принципова демонстративна відмова М. Лисен-
ка від посади одного з директорів Київського відділення шовіністично спрямо-
ваного ІРМТ 33 і його кипуча діяльність у складі українських національно-культур-
ницьких громадських організацій. навіть ці промовисті факти, які можна про-
довжувати дуже довго, свідчать про вищу національно-культурницьку активність
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М. Лисенка порівняно з М. Глінкою, Ф. Шопеном, С. Монюшком, Б. Сметаною,
А. Двораком 34, Ф. Лістом, І. Альбенісом, Е. Ґріґом чи Я. Сібеліусом.

Усе вище викладене дозволяє дійти логічного висновку, що творення націо-
нальної музичної культури було для нашого композитора як великою метою, так
і засобом у формуванні національної ідентичності серед українців, відтак роз-
будови української нації, без чого не могла би з’явитися й незалежна українська
держава. Усе життя М. Лисенка свідчить про його не лише музичний, а й по-
слідовний ідеологічний націоналізм, проте не інтегрального, а демократичного
спрямування. Композитор, безперечно, знав зміст виступу Миколи Міхновсько-
го на Шевченківських святах 1900 року в Полтаві й Харкові, який згодом згодом
було видано у Львові брошурою під назвою «Самостійна Україна» 35, що на дея-
кий час стала програмним документом Революційної української партії (РУП),
але навряд чи міг читати засадничі інтегрально-націоналістичні праці Дмитра
Донцова, опубліковані вже після смерті М. Лисенка 36.

Слідом за М. Лисенком, серед видатних українських композиторів представ-
никами українського ідеологічного націоналізму можна назвати, гадаю, тільки
К. Стеценка, Миколу Леонтовича, Василя Барвінського 37 та Станіслава Людке-
вича. Життя багатьох із них завершилося трагічно. Відомо, що за не зовсім з’я-
сованих обставин М. Леонтовича застрелив чекіст, К. Стеценка чекісти мали
заарештувати й, вірогідно, розстріляти, чому перешкодила його хвороба на тиф
і відтак передчасна смерть останнього, а В. Барвінського після Другої світової
війни більшовики засудили до 10-річного ув’язнення в мордовських таборах.
Згадаймо й загадкову трагічну загибель приблизно в той самий час (не виклю-
чаю, теж від рук чекістів) сецесійного поета Грицька Чупринки 38, філолога Во-
лодимира Науменка 39, живописця й педагога Олександра Мурашка 40, скульпто-
ра Михайла Гаврилка 41, історика Олександри Єфименко 42, підприємця, селекціо-
нера та мецената Левка Симиренка 43 та ін., а пізніше, в другій половині 1920–
1950-х роках, вбивства Самуїлом Шварцбардом Симона Петлюри в Парижі, че-
кістом Павлом Судоплатовим – засновника ОУН Євгена Коновальця в Ротер-
дамі, його молодшим колегою Богданом Сташинським – Степана Бандери та
члена проводу ОУН(б) Левка Ребета в Мюнхені. Тож не можна виключати, що
одразу після жовтневого перевороту існував не відомий сьогодні сатанинський
більшовицький план фізичного знищення української національно свідомої елі-
ти: спершу творчої, гуманітарно-наукової та підприємницької в Україні, а зго-
дом – і політичної за кордоном. Якби М. Лисенко прожив ще з десяток років, то,
ймовірно, його теж би застрелили чекісти.

Зверну тут увагу на те, що М. Лисенко, крім фортепіанних композицій, писав
опуси тільки на тексти українською мовою. Гадаю, композитор розумів, що слово
вкупі з музикою сильніше впливає на формування національної ідентичності,
ніж суто інструментальна музика. Що ж до численних фортепіанних творів, то
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слід враховувати наявність фортепіано і вміння грати на ньому чи не в кожній
родині тогочасної, здебільшого зросійщеної української аристократії та інтелі-
генції, думка яких тоді була вирішальною для ідеології українського народу. А в
основі багатьох цих композицій лежав український фольклор, що мало пробуд-
жувати в їхніх представниках українські ґени.

Дозволю собі тут згадати й про одну з неперевірених гіпотез змісту й обста-
вин появи вірша «Вічний революціонер» І. Франка, до якого М. Лисенко напи-
сав прекрасну музику. Твір став, як уже йшлося, одним із національних гімнів
українців. Як розповідав мені поет і видавець Іван Малкович, авторитетний гу-
цульський краєзнавець і франкознавець Петро Арсенич вважав, що вірш І. Франка
має не громадянський, а любовно-інтимний характер. Коли поет несамовито
закохався в дочку одного священика, її батько різко виступив проти цього рома-
ну. А після наполегливих залицянь І. Франка, що попри все тривали, добився,
щоб того ненадовго посадили до коломийської в’язниці для «охолодження» по-
чуттів. І нестримно прагнучи до коханої, за одну ніч поет і написав цей вірш.
Звідси в ньому й «попівське ремесло», й «військо муштроване» (охоронці), й
«гармати лаштовані», й «шпіонське ремесло» і т. п. Звісно, це лише одна з кількох
гіпотез. Навіть якщо це правда, то невідомо, чи розповів І. Франко М. Лисен-
кові про справжній зміст вірша під час однієї з трьох їхніх зустрічей. Але й тоді
композитор створив музику до вірша не як ліричний солоспів, популярний в
українській музиці ХІХ ст., а як маршовий гімн, що було потрібніше для консо-
лідації в 1905 році – під час стихійних антимонархістських виступів – націо-
нально свідомих особистостей із метою формування модерної української нації.

Таким чином, великий український композитор М. Лисенко – фундатор ук-
раїнських національних музичних: модерної культури, професіоналізму, світської
композиторської школи, орґанології; співзасновник справді національного му-
зичного шкільництва. Його композиторська творчість, в якій остаточно сформу-
вався український музичний романтизм і яка водночас стала його вершиною (а
також виник стиль модерну/сецесії), за багатьма параметрами співзвучна музиці
багатьох зарубіжних композиторів, маючи й низку особливостей, зумовлених як
композиторською індивідуальністю, так і національно-громадянською зрілістю,
музичним та іделогічним демократичним націоналізмом. Останні зумовили ви-
нятково активну національно-культурницьку діяльність композитора. Його роль
в українській культурі, на мій погляд, найбільш влучно визначив би такий афо-
ристичний, але ємний вираз: М. Лисенко – це Т. Шевченко в музиці. Однак, на
превеликий жаль, творчість обох поки що не посідає належного місця у світо-
вому культурному просторі. Що ж, почекаймо…
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УДК 78.071.1 Лисенко + 78.01

Лю ПАРХОМЕНКО (Київ)

КУЛЬТУРОТВОРЧА СУТНІСТЬ
МИСТЕЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ М. В. ЛИСЕНКА

Культуротворча діяльність М. Лисенка розглядається як спосіб втілення його гранді-
озної концепції – через осягнення художньої природи, поетики, мови і стилю національ-
ного фольклору розбудувати засади фахової української музики, піднести самопізнання
демократичного громадянства того часу, окреслити перспективи творчої праці прий-
дешнім поколінням митців.

Ключові слова: етнозасади, адаптування, фольклор, композиція, інтонаційність,
формотворення музичне.

Культуротворческая деятельность Н. Лысенко рассматривается как способ воплоще-
ния его грандиозной концепции – через постижение художественной природы, поэтики,
языка и стиля национального фольклора построить основы профессиональной украин-
ской музыки, повысить самопознание демократического гражданства того времени, очер-
тить перспективы творческого труда грядущим поколениям художников.

Ключевые слова: этноосновы, адаптация, фольклор, композиция, интонационность,
формообразование музыкальное.

A culture activities of M. Lysenko seen as a way to implement his ambitious concept –
through artistic comprehension of nature, poetics, language and style of national folklore to
develop principles of professional Ukrainian music, to raise self-democratic citizenship the
time, to outline the prospects for future generations of creative work of artists.

Keywords: ethnic foundations, adaption, folklore, composition, intonation, shaping in
music.

Мистецька діяльність М. Лисенка і з віддалі ХХІ століття видається безпре-
цедентною за обширом розробки національної культуротворчої концепції. Здо-
бутки її піднесли українську музику на вищий щабель представництва як явища
культури, відкрили сучасникам мистецький самовияв народу в дивовижному
національному фольклорі, проклали шлях до діалогу з європейськими музични-
ми школами. Композитор прагнув розбудувати українську професійну музику
на питомих мовно-інтонаційних засадах національної культури. Однак, цьому
протистояла вся сутність тогочасного державного устрою з його колонізаційно-
асимілятивною практикою. Окрім глобальної русифікації всіх сфер публічного
буття – системи освіти, церковного обіходу, функціювання преси, друкованого
слова, – влада вдавалася до цинічних заборон проявів національного самовияву
в громадському спілкуванні: театрі, концертній практиці, навіть вживанні рідної
мови в офіційних акціях (чинних до 1903 року). Без цих елементарних цивіліза-
ційних засад (за європейськими критеріями) доля народу, піднесення самосвідо-
мості та культури нації неминуче були приреченими. Це змушувало освічене
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громадянство середини ХІХ ст., виступаючи проти колонізаційної політики, брати
на себе безліч суспільно потрібних просвітницьких завдань. У галузі музики цю
місію здійснював Микола Віталійович Лисенко.

Формування особистості М. Лисенка припало на початок 1860-х рр. – час
піднесення народницького руху. Його творчі позиції склались значною мірою
під впливом пошуків наукового народознавства, філології та історіографії – блис-
кучої плеяди учених, засновників і активу товариств Київської Старої громади
та Південно-Західної філії Російського Географічного товариства – В. Антоно-
вича, П. Житецького, О. Потебні, П. Чубинського, О. Кониського, М. Драгома-
нова, Ф. Вовка, В. Науменка, О. Русова та ін. Їхні фахові дослідження заклали
нові наукові напрямки українознавства, розробляли ґрунтовну доказову базу для
його розвитку, а крім того, спростовували великодержавні фальсифікації про
походження й історію України.

У різних іпостасях виступав М. Лисенко в суспільно-культурному житті сво-
го часу – як композитор, піаніст, педагог, хормейстер–диригент, збирач і дослід-
ник фольклору, популяризатор народного мистецтва й найкращих здобутків світо-
вої музики. Поза тим він беззастережно допомагав справам просвітительства,
був душею, ініціатором українського музичного громадсько-суспільного життя.

До чеснот Миколи Лисенка, яку цінувало наше громадянство, мабуть, нале-
жали самотворення себе як особистості та самопосвята українській справі. Йдеть-
ся про свідому відмову від дворянських привілеїв, звичок і зв’язків, побутового
антуражу і вигідних кар’єрних пропозицій заради подвижницького служіння
Україні. «Хлопоманство» захопило юнака на початку 1860-х, (ще студента Київ-
ського університету) ніби спокута гріхів декількох поколінь колишньої родової
еліти, що покинули власну ниву. Принципову народницьку позицію (як і україн-
ську мову в родинному побуті) Микола Віталійович зберіг до останніх днів, хоча
через прищеплений вищим колам суспільства острах перед «сепаратизмом» та
нехіть до його адептів, він не раз опинявся у специфічній ізольованості від «бла-
городного» товариства, особливо ж від фахових контактів, колег музикантів,
навіть тих, хто захоплювався його талантом, шкодуючи, що він змарнований на
мужиків. А по 1875 році – і від Імператорського російського музичного товари-
ства, до становлення якого сам доклав чимало зусиль: воно принципово ігнору-
вало україніку та її адептів. Та на цю стезю він ступив свідомо.

По закінченні Київського Університету (1864), маючи ступінь кандидата при-
родничих наук, він зважився цілковито змінити спрямування свого життя. Всу-
переч раціональним засторогам і пересудам, що дворянинові личить лише ама-
торські зацікавлення музикою, він поїхав фахово навчатися до Лейпцизької кон-
серваторії (1867–69). Юнакові, схоже, щастило. Рівень його піанізму, виконавської
техніки, задовольнив авторитетну професуру консерваторії; привезені випуски
аранжувань народних пісень засвідчили творчий потенціал, дали підстави для
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суміжних занять з композиції. А обшир завдань навчальних курсів він долав
настільки інтенсивно й успішно, що чотирирічний консерваторський курс був
завершений за два роки. Понад те, щаслива нагода апробувати свої фортепіанні
транскрипції народних пісень у празьких концертах з Д. Агренєвим-Слав’ян-
ським (грудень 1867) увінчалися вельми прихильними відгуками чеської преси.
Саме вони й спонукали О. Барвінського запропонувати Лисенкові написати му-
зику до «Заповіту» Т. Шевченка (лютий 1868). Першу композицію Лисенка, ви-
конану того самого року в шевченковому концерті, добірна публіка Львова зуст-
ріла захоплено; рецензент високо оцінив своєрідний чар питомої української
пісенної інтонаційності й навіть нетрадиційну форму. Згодом, однак, виявилося,
що скорочений курс навчання, хоч істотно збагатив його ерудицію, виявився
кориснішим для нього як піаніста-віртуоза, ніж композитора. І коли невдовзі
перед ним постануть фахові проблеми музично-тематичного розвитку, формо-
творення, оркестровки, він скептично (може, й не без жалю) згадуватиме вузьку
рутинну консерваторську методу та не використані шанси.

Незабутньо хвилюючі враження від звучання перших розкладок народних
мелодій на хор випали Лисенкові ще за студентських років, коли з однокурсни-
ками й М. Старицьким-режисером ставили в прилюдних концертах п’єски, во-
девілі та музично-етнографічні сцени – «Чумацький табір» і «Вулиця» (1864).
Відтворення побутового гуртового співу характерною сув’яззю чоловічого три-
голосся без супроводу (зафіксовані у нотатнику «Битові пісні») виявило його
чуйну пам’ять про колорит автентики – звучання селянського багатоголосого
співу. Для презентації ж у Лейпциґу Лисенко повіз належно оформлені два ви-
пуски «Збірника українських народних пісень» (1868, 1869), кожен по 40 мело-
дій для голосу з фортепіано 1. Вони матимуть значний резонанс. Ця колекція
фольклорних шедеврів мала багато жанрових різновидів: звитяжна козацька
пісня, драматична героїка дум, історичні оповіді, чумацькі роздуми, колізії жіно-
чих сповідей, жартівливо-танцювальні зразки тощо. Пісні активно використову-
вали і аматори, і славетні європейські артисти (С. Крушельницька, О. Мишуга,
О. Носалевич). Сім випусків Збірки поширили ареал побутування найкращих
наддніпрянських пісень, зробили їх всеукраїнським надбанням.

Уже будучи визнаним майстром, наприкінці століття Лисенко створить масш-
табні театралізовані цикли обрядового фольклору («Веснянки», «Колядки і щед-
рівки», «Купальська справа»), багаті на композиційні новації. Саме колорит
обрядового фольклору привабить і молоду талановиту генерацію послідовників
Лисенка (Я. Яциневич, О. Кошиць, М. Леонтович, К. Стеценко), яка розвине
знахідки майстра й шукатиме нових аспектів розкриття образів, їхні відкриття
будуть пов’язані з акапельним хоровим письмом.

У практиці ХІХ ст. демонстрація опрацьованих народних сольних чи хоро-
вих пісень звичайно передбачала наявність інструментального супроводу, хоча
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часом він мав функцію клавіру. Лисенко не відступав від цієї традиції (добірки
акапельних розкладок на три-чотири голоси не були опубліковані за його життя,
можливо, вважалися польовим записом чи начерком). Дванадцять десятків хо-
рових чотириголосих опрацювань народних пісень, що почав друкувати Лисен-
ко з 80-х років, а ще перед тим – надзвичайно успішні вінки Кводлібетів, були
адресовані як репертуар співочим осередкам: учнівським колективам, студен-
тським хорам (передусім семінарій, колегіумів, університетів). Жанрово-інто-
наційна амплітуда опрацьованого пісенного масиву давала сучасникам розкіш-
ний матеріал для осягнення достеменного народного музичного мовлення, а та-
кож способів адаптації його до форм концертного виконавства. Лисенко тонко
відчував у наспівах незвичайну особливу ладову змінність, вгадував способи
нюансування її ладо-гармонічними засобами, у пізніх – підкреслював рух на-
співу підголосками, контрапунктичними прийомами. Вони мали колосальну
популярність у 1890–1900-х роках. Свідчення тому – враження від цих творів на
рівні потрясіння в тогочасних семінаристів О. Кошиця й К. Стеценка, студентів
С. Людкевича й Ф. Колесси 2. Найкращі зразки аранжувань захопили аматорів
красою народного мелосу, поетикою образності, заповнили концертні програ-
ми, зокрема, шевченківських урочистостей у Східній Галичині. Популярні вінки
Кводлібетів викликали багато наслідувань композиторів (Г. Давидовський, О. Ни-
жанківський, Ф. Колесса).

Лисенкова праця в галузі запису й опрацювання фольклору поціновувалася
неоднозначно: одні вважали її найвищим творчим здобутком митця, інші ж зау-
важували недбалу паспортизацію або й відсутність її, добір зразків «не з перших
рук», а від інтелігентського оточення. З історичної дистанції остання «хиба»
набула нині чи не спеціального інтересу як документальне збереження унікаль-
ної, багатої шедеврами колекції, що зафіксувала смак і залюбленість інтелігенції
ХІХ ст. у рідний фольклор.

Спроби осмислень і теоретичних узагальнення Лисенком стильових особли-
востей українського фольклору виявлялися в аналізові козацького епосу з репер-
туару О. Вересая (1874), пісень Ґ. Відорта (1892), публікації думи «Про Богдана
Хмельницького і Барабаша» (1888), участі у львівській етнографічній виставці
(1894), розвідці про українські народні інструменти (1894). Лисенко вивіряв свої
спостереження, обговорював принципові питання в пресі, листах до музикантів,
прагнув привернути до них загальну увагу. Еволюцію його поглядів виявляють
не лише заперечення чужої практики (зокрема О. Рубця), а й перегляд власних
постулатів, відмова від своїх помилок після переосмислення, сувора самокрити-
ка (листи до І. Франка, Ф. Колесси, редакції «Бібліотеки музичної»), спрямовані
на з’ясування нових осягнених істин. Все це засвідчує його прагнення піднести
науковий рівень музичної етнографії, збудити громадський інтерес до осмис-
лення її проблематики.
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Згадуючи засуджене згодом автором ілюстративне надуживання супроводом

у ранніх опрацюваннях, треба визнати, що до певної міри воно мало свій сенс.
На тій початковій фазі пошуку узгодження інтонаційно-поспівкового складу
мелодії з фортепіанним супроводом він видавався надійним способом випрацю-
вати єдність вокальної й інструментальної стилістики. Супровід часом набував
форми авторизованого варіювання наспіву. На цих засадах постала значна час-
тина Лисенкового фортепіанного доробку, пошук інструментального національ-
ного мислення. Хоч як це не дивно, фортепіанних композицій у нього, віртуоза,
менше, ніж можна було сподіватись. З-поміж понад 50 фортепіанних творів нині
в артистичному обігові постає ледь чи не два десятки назв, серед них, окрім
ранньої Української сюїти у формі старовинних танців (1867 – 1869), решту ство-
рено здебільшого в Петербурзький час: Сонату (1875), Першу рапсодію (1875),
Другу рапсодію (1877, «Думка-шумка»), Героїчне скерцо (1879 – 1880), окремі
п’єси – концертні марші, полонези, прелюдії, ноктюрни, баркаролу. Вони адап-
тували розмаїту фольклорну лексику, мали ознаки стильових новацій, уособлю-
вали національно-романтичний напрям у фортепіанній українській спадщині.
Доробок в інструментальній музиці Лисенка складають переважно ранні твори,
написані у Лейпциґу. Вони були призначені для освоєння обширу жанрів і форм,
нагромаджених століттями розвитку європейської інструментальної культури.
Це – Симфонія (1 частина, 1869, в редакції М. Скорика надрукована 1973 р.),
камерні ансамблі – струнний квартет (1868), тріо (1869), симфонічна фантазія
(1872), до кращих пізніх творів належить «Елегійне капричіо» для скрипки й
симфонічного оркестру (1893). За пильної уваги до формотворення, автор часто
звертається до українських пісенних мелодії, або хоча б зворотів для якості те-
матичного матеріалу, шукаючи способів органічного його розвитку.

Українське громадянство сподівалося завоювати рампу театру – потужну і
впливову мистецьку трибуну, – покладаючи свої надії на М. Лисенка й М. Ста-
рицького як лібретиста. На той час у активному сценічному репертуарі були «За-
порожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, «Наталка Полтавка» І. Котля-
ревського в різних музичних редакціях та «Вечорниці» П. Ніщинського. Оригі-
нальну ідею запропонував Лисенкові П. Куліш – почати не з форм європейської
опери, а вертепних містерій, тлумачених алегорично. Та Лисенка вабила козаць-
ка доба. Першими пробами його пера, ще за студентства, були незакінчені «Гар-
куша» й «Маруся Богуславка». Комічна опера «Чорноморці» (1872) продовжила
традицію народних оперет: використання типового фольклорного матеріалу для
ситуаційних характеристик персонажів, хоча були й новинки – увертюра, інстру-
ментальні епізоди тощо. Та вже праця над «Різдвяною ніччю» (1873) виявила
брак належної підготовки. Лисенко на два роки (1874–1875) виїжджає на студії
до М. Римського-Корсакова в Петербург, сподіваючись, що техніка оркестровки
зарадить ситуації. Справді, друга і третя редакції опери безперечно піднесли
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якість твору: доказ тому – успіх харківської прем’єри 1883 р. (дозвіл на 4 спек-
таклі), ще більший у київській постановці театру М. Садовського 1910 р. за чудо-
вого складу співаків і диригентури О. Кошиця. Мабуть, новий рівень був таки
наслідком і студій, і нового досвіду творчих контактів із митцями Могутньої
кучки. Відоме його звірення І. Франкові: «Знаєте, от який я запеклий, фанатич-
ний, можу сказати, народовець, а вчитись на великих зразках російської штуки
ніколи не відмовлюсь; тільки я придивлюся, полюбую, в заласся впаду од сполу-
ки чудової форми з чисто народними елементами у Глінки, Даргомижського,
Римського-Корсакова, Мусоргського, а до свого повернуся, щоб творити по тих
напрямках…» [1, с.163–164]. Спроба створення наскрізної композиції, але з ок-
ремими аріозно-пісенними сценами, введенням речитативу замість розмовних
діалогів, колорит яскравих сцен колядування, увертюра, що представляє тема-
тичний матеріал (написана у сонатній формі), становлять велику привабливість
твору. Цей здобуток мав би бути розвиненим. Та відомі офіційні заборони, що
впали на український театр, були непереборними. Лише через 10 років спробує
композитор написати оперу «Утоплена» (1883), вже сподіваючись на театральні
колективи, спростивши виклад. Водночас персонажі тут індивідуальніші, ви-
разніші контрасти комедійно-побутового, ліричного та фантастичного планів.
Колорит опери пов’язаний із купальними, русальними обрядовими піснями, ста-
новлять її поетичне тло, уособленням якого є знаменитий поліметричний хор
«Туман хвилями лягає». Щаслива доля судилася редакції опери «Наталка Пол-
тавка» (1889), де митець дописав увертюру, оперні антракти, опрацював музич-
ний матеріал. Активне репертуарне життя мали, написані в міжчассі, три дитячі
опери «Коза-Дереза» (1888), «Пан Коцький» (1891) та «Зима і Весна» (1892). Їх
влучний художньо-педагогічний досвід був підхоплений і розвинений К. Сте-
ценком, В. Сокальським.

Наймасштабнішою за ідеєю, художньою концепцією і конфліктом є опера
М. Лисенка «Тарас Бульба» (1880–1891) – історико-героїчна народна драма (за
однойменною повістю М. Гоголя) на лібрето М. Старицького. Епоха визвольної
боротьби народу відтворена митцем напруженим розгортанням колізій у житті
героїв, рельєфними масовими сценами (зокрема ІІІ дії), конфліктом прагнень
різних суспільних верств і двох національних сфер. Лисенко виразно окреслив
характери головних дійових осіб (Насті, Тараса, Кобзаря), розкриваючи їхній
духовний світ не лише засобами пісенно-аріозних узагальнень, а й через вираз-
ну мовну декламацію. Поряд із щедрими розсипами в музиці опери фольклор-
ної лексики й мелодизму митець індивідуалізованими інтонаційними прикмета-
ми виявляє важливі смислові нюанси в мовленні персонажів (партії Андрія,
Марильці, Остапа). Широке дихання хорових сцен, хвилююче відтворення пе-
реживань героїв, поставлених в екстремальні ситуації, підносять оперу «Тарас
Бульба» до найвищих здобутків оперної творчості Лисенка. За життя автора ста-
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вилися лише фрагменти твору. І редакція опери та компонування увертюри Л. Ре-
вуцьким (1937, 1955), і оркестровка Б. Лятошинського (1936–1937) і різні по-
становки (1924, 1937, 1955 рр.) – все це мало велике значення для шляхів ук-
раїнського оперного мистецтва.

Незвичний задум вирізняв оперу «Енеїда» (1910) за травестією І. Котлярев-
ського (лібрето М. Садовського й Л. Старицької-Черняхівської), адресовану дра-
матичним акторам (структура – близько 30 музичних епізодів із розмовними
фрагментами). У музиці композитор розмежовує «козацьке» буття Енея і тро-
янців з їхньою сферою живих почуттів, і світ олімпійських небожителів, акцен-
туючи аморальність і ницість вершителів людських доль. Останньою оперою
Лисенка став одноактовий «Ноктюрн» (1912) – лірична фантазія на старовин-
ний сюжет із цілісною стилізованою музикою. Оркестрували «Ноктюрн» Я. Сте-
повий, С. Людкевич та В. Тольба.

Оперний доробок М. Лисенка, поряд із натхненними сторінками художніх
осягнень – виразно окреслених характерів персонажів, поетичних хорових сцен
та питомого національного колориту музики – лишає, втім, адептам цього жан-
ру не завжди комфортне відчуття часом невикінченності викладу, потребу ско-
рочень тавтології, динамізації суто музичних чинників, і нераз браку отієї спо-
луки художнього синтезу, якісного розвитку музичної ідеї та загальної цілісності.
Цим зумовлена значна кількість редакцій оперних творів. Проте, вже саме апро-
бування митцем стількох жанрових різновидів збагатило стильову амплітуду його
творчості, та й цілої галузі, стало адаптацією різних типологічних принципів
задля розв’язання потрібних драматургічних завдань. Загальним результатом для
музичної культури став продуктивний досвід розбудови української опери й теат-
ральної музики на етнічних жанрово-інтонаційних засадах, виразних фольклор-
них архетипах, з характеристичною функцією обрядових і побутових хорових
сцен, інтермедійністю тощо. Доробок М. Лисенка в оперній галузі стимулював
творчі спроби нової генерації митців у продовженні його пошуку: «Наталка Пол-
тавка» – «Катерина» М. Аркаса, «Сафо» – «Іфігенія в Тавриді» К. Стеценка,
«Утоплена» – «На Русалчин великдень» М. Леонтовича й «Купальська іскра»
Б. Підгорецького, «Коза-Дереза» й «Пан Коцький» – «Лисичка, Котик і Півник»
К. Стеценка тощо. Партитура «Тараса Бульби», творчо відредагована Л. Ревуць-
ким і Б. Лятошинським (з блискучою переробкою Увертюри), набула значення
еталонного зразка національної героїко-епічної опери.

Стосовно представлення оперного доробку М. Лисенка як ознаки зрілості
української професіональної музичної культури. Видається, що принциповий
критерій радянського часу для визначення: склалася певна музична культура, чи
ні, залежно від наявності оперного доробку, потребує перегляду. Історичні шля-
хи становлення культури багатьох народів – зокрема тих, які розвивалися в умо-
вах національного поневолення (чехи, болгари, норвежці, грузини, греки), або
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тих, що мали інші пріоритети, як німці, дають красномовні докази дозрілості
національної музики попри відчуження оперного театру від тамтешнього музич-
ного процесу. В них склались інші способи синтезу музики зі словом, театром:
десь домінувала потуга пісенності, десь інструментально-ансамблевого мислен-
ня, десь древніх традицій обрядово-театральних дійств. Оперний критерій, скла-
дений за схемами державного культуротворення, очевидно неприйнятний сто-
совно тих народів, яких силоміць асимілювали, перед якими були зачинені двері
оперних театрів. Окрім того, в оцінці оперного доробку має працювати й кри-
терій відкриття, художньої досконалості, еталону, а не штучне «бронзування під
класику». Певною мірою провокований радянською історіографією відлік про-
цесу розвитку від основоположника професіональної української музики зали-
шав поза його межами не лише постаті творців духовних композицій М. Бере-
зовського, Д. Бортнянського, А. Веделя, І. Рачинського, С. Дегтярьова, С. Дави-
дова, але й доробок С. Гулака-Артемовського, М. Вербицького, А. Вахнянина,
П. Ніщинського, пісенні симфонії невідомих авторів, М. Калачевського тощо.

Вокальна музика – широко розроблена галузь творчості М. Лисенка. Давні
українські співочі традиції селянського і міського ареалів утворили щедро підго-
тований ґрунт для праці композиторів у романсах-солоспівах і хорових оригі-
нальних композиціях. Відважний задум молодого Лисенка ввести улюблені поезії
з «Кобзаря» до вокального обігу проклав наскрізну лінію через усе його мис-
тецьке життя, він здійснювався навіть у роки цілковитої заборони нашого слова.
Природно, що пошуки способів поєднання віршів Т. Шевченка з етномузични-
ми засадами – ритмікою і лексикою інтонаційно-поспівкових зворотів, – задля
цілісності слова й музики, були не легкими. Однак дарунком долі й натхнення
став тоді шедевр – «Ой одна я одна» (1868), а невдовзі ще «Туман, туман доли-
ною», «Ой люлі, люлі», «Закувала зозуленька», – рельєфно окреслені народно-
пісенні образи, питомий колорит. Вони піднесли реноме Першої серії «Музики
до Кобзаря», заохотили автора до подальшої праці. Пієтет до високих філософ-
ських, громадянських колізій у поезіях Шевченка спонукав композитора покласти
їх на музику, отже, апробувати нові музичні ресурси й форми, щоб повноцінно
відтворити вірш, думку поета. Для цього вже не вистачало співпадінь із народ-
нопісенною ритмікою і типологічно поспівкової інтонації. Потрібен був аналог,
індивідуалізована гнучкість чи напруга почуття в музичному виразові. І ця акти-
візація музичного пошуку, дала високі знахідки художнього синтезу музично-
поетичної інтонації, нову якість відтвореної рефлексії в солоспівах-монологах
«Гетьмани, гетьмани», «За думою дума», «Мені однаково», «Чого мені тяжко»,
«Ой Дніпре мій, Дніпре», «Молітесь, братіє», думної експресії в «У неділю вранці
рано» тощо. Ці відкриття високо піднесли музичну шевченкіану М. Лисенка.

Поміж романсів митця початку ХХ століття за стилістикою, добором текстів
вельми вирізняється пласт творів до лірики тогочасних поетів – О. Олеся, М. Во-
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роного, Лесі Українки, І. Франка, М. Старицького, Дніпрової Чайки, С. Надсо-
на. Добір поезій композитором виявляє інтерес до розмаїття душевних почуттів.
У його інтерпретаціях панує настроєвість, поглиблення відтінків у розгортанні
оповіді, делікатне накресленні розвитку болісних душевних колізії. За манерою
вислову, адресністю, велика частина звернена до форм затишного домашнього
музикування, інша – концертного виконання; перша за стилістикою ближча до
традицій міської пісні-романсу, друга – до здобутків романсів західноєвропей-
ських і російських композиторів кінця ХІХ століття. В активному репертуарі
співаків із того часу збереглися «Коли розлучаються двоє» (з Г. Гейне, переклад
М. Славинського), «Не забудь юних днів» і «Місяцю-князю» (І. Франка), «Смут-
ної провесни» і «Не дивися на місяць весною» (Лесі Українки), «Безмежнеє поле»
(І. Франка), «В грудях вогонь» (М. Старицького), «Нічого, нічого» (М. Вороного).

Особливе місце в розвитку нашої музики належить оригінальним хоровим
творам. Композитор усвідомлював величезний потенціал хорового виконавства
і його вплив на суспільство. Багатоголосе інтонування слова, надто Шевченко-
вого, мало підвищений відгук у громадянства. Справжніми відкриттями стали
перші Лисенкові романтичні козацькі хори «Ой нема, нема» (1871), а згодом і
звитяжні «Наш отаман Гамалія», «У туркені по тім боці», епічні «Встає хмара з-
за лиману», «Ясне сонце в небі сяє», «Ой що в полі за димове» (80 – 90 рр.).
Лапідарність, нова стилістика крупного штриха, вільна характеристична факту-
ра, використання цілих автентичних фраз в новому словесно-інтонаційному кон-
тексті створювали рельєфні узагальнені образи. Зрушення шаблонності було
винагороджено високою довірою сучасників до цих композицій, вона спонука-
ла хорові осередки опановувати нелегкі Лисенкові твори, осягати їх поетику.
Особливим прецедентом був палкий публіцистичний заклик до громадянської
непокори «На прю!» (1876), надзвичайно популярний в Галичині. Переступив-
ши поріг ХХ століття, М. Лисенко розширив жанрову палітру й образність хо-
рових творів, озвучуючи вірші Франка, Олеся, Маковея, Самійленка, відгукнув-
ся на гостру суспільно-громадянську проблематику: «Вічний революціонер»,
«Три менти», «Три тости», створив духовні розспіви псалмів «Хресним древом»,
«Давидова псальма», «Камо піду од лиця Твойого, Господи». Активно розшири-
лася сфера його інтонаційних орієнтирів, включаючи в себе вкраплення енергій-
ної артикуляції, інтонації революційних пісень, кантову фактуру. Водночас у його
палітрі постають й імпресіоністичні ладово мінливі, акварельні барви для по-
етичного «Сну» О. Маковея, «Тихесенького вечора» В. Самійленка.

Підвищений інтерес виявляли громадяни до хорових творів крупної форми.
Пов’язані вони переважно з «Кобзарем» – віршами чи особою поета: «Б’ють
пороги» (1878), «Іван Гус» (1881), «Радуйся, ниво неполитая» (1883), «На вічну
пам’ять Котляревському» (1895), «Умер поет» (1911, сл. В. Самійленка). За ви-
нятком монументальної п’ятичастинної «Радуйся, ниво неполитая», це – одно-
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частинні кантати-поеми з внутрішнім структурним поділом і розмаїтим тема-
тизмом. Обираючи названі вірші монологічного складу, де розвиток думки по-
ета вільно змінює спрямованість, уриваючи оповідь то прямою мовою, то лірич-
ним відступом, композитор пильно шукав належних засобів, щоб достеменно їх
відтворити. Знайдений рельєфний тематизм за суто музичною специфікою потре-
бував більшого простору для свого розгортання, ніж давав наративний спосіб
озвучування вірша (а змінювати його митець не бажав). То часто афористична й
асиметрично змодельована віршова структура розривала музичну побудову, а
тематична змінність важко складалася в музичну цілісність. Це належало до
дражливих проблем великої форми, які не завжди щастило розв’язати. Особли-
во ж це ускладнювало інтерпретування. А проте знайдений композитором ви-
разний тематично інтонаційний відповідник емоційно посилював звучання арти-
кульованого вірша, палке інтоноване шевченкове слово наснажувалося співпе-
реживанням. Тому так хвилювали й цінувалися ці твори. У кантаті «Радуйся,
ниво неполитая» митець зробив вдалу спробу опанувати ширший простір розгор-
тання музичної думки на основі колядкового тематизму (в першій частині) і вес-
нянкових наспівів (фуга у п’ятій частині). Відповідний тонус і образне узагальнен-
ня підкреслили концепцію – високу хвалу омріяному майбуттю вільного народу.
Інтерпретація Лисенком Шевченкових поем відтінювала глибінь поетової дум-
ки, будила артистичний пошук, вабила хорові осередки. Вони належали до улюб-
леного репертуару, звучали в найпрестижніших концертах, які консолідували
українське суспільство, істотно розширили національну музичну проблематику.

На жаль, у 20-х роках науково опрацьовану музичну спадщину М. Лисенка
не було надруковано. Згодом запанувало цілковите знецінення всього «дожовт-
невого» музичного доробку. Та врешті прийшли часи, коли ім’я М. Лисенка му-
сило стати одним із тих, ким можна було репрезентувати українську музичну
номенклатуру. По 30-х роках, після репресивного розрідження нової творчої еліти,
Лисенка «перевели» з «буржуазних» композиторів (відсіявши при тому з його
доробку твори ідеологічно «помилкові», переважно Шевченкові) в ранг револю-
ційних демократів і основоположників української музики, рівнозначного в своїй
галузі Т. Шевченкові. Це кліше, варіюючись, зберігається донині. Проти нього в
30-х роках міг виступити лише палкий шанувальник Лисенка С. Людкевич. У
розвідці «Вокальна музика на тексти поезій «Кобзаря» (1934) він писав: «Лисен-
ко часто величається у нас конгеніальним музичним співтворцем з Кобзарем.
Мабуть, є в тім деяка гіпербола у славослов’ю композитору» [2, с. 255]. А завер-
шує вдумливу і серйозну розвідку таким підсумком: «…хоча легенда про конге-
ніальність із Шевченком мусить розвіятись, то все-таки його (Лисенковому. –
Л. П.) талантові та музичній культурі при допомозі студій народних пісень вда-
лося найти здебільшого спільну мову з поетом, і його підхід до Шевченка, як і
способи цього підходу, могли стати зразком не тільки для його найближчих епі-
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гонів (Стеценка, Степового й ін.), але й новітніх музик » [2, с. 257], – маючи на
увазі, очевидно, себе.

Завершуючи мову про культуротворчу діяльність М. Лисенка, не можна не
згадати його масштабної артистичної праці. Він належав до визнаних концертую-
чих піаністів та ансамблістів. Виступи Маестро приваблювали добірну публіку,
яка цінувала зі смаком побудовані програми, артистизм та віртуозність митця.
Його хормейстерське диригентське амплуа було посвячене залученню до культур-
них здобутків найширшого громадянства. Протягом усього життя він створював
хорові колективи, плекав і мандрував з ними, популяризуючи у концертах добір-
ну музику. Студентські й аматорські колективи митець перетворював на артистич-
ні просвітницькі вогнища. Це врешті (за участю його вихованців і послідовни-
ків) утворило нову ситуацію в нашій культурі. Спираючись на кваліфіковане
виконавство, хорова музика набула функції провідної музичної галузі, в межах
якої ставилися і розв’язувалися питання високого синтезу фахової техніки з етно-
стильовими засадами, художнього методу митців чи самобутності творчих кон-
цепцій. На початку 20-х років – репрезентоване капелами О. Кошиця – україн-
ське хорове мистецтво здобуло світове визнання унікальності дивовижних скарбів
нашої пісенності й неперевершеної досконалості артистичного виконавства.

Ще бодай декілька слів про роль Лисенка як вихователя композиторської
зміни. Найпомітніший вплив на становлення нової генерації Лисенко справив
своїм високим авторитетом митця-просвітника, автора улюблених музичних
творів, знаменитого піаніста, диригента та сміливого оборонця громадянського
сумління й честі. Дехто з молодих співав у керованих ним хорах (Я. Яциневич,
О. Кошиць, К. Стеценко), хтось листувався з Маестро (Ф. Колесса, Я. Степовий,
М. Леонтович), інші студіювали твори, спостерігали його в артистичних висту-
пах, мали громадські контакти. Виняткової цінності набула зібрана епістолярна
спадщина митця, яка й по смерті її автора продовжувала справу його життя – гурту-
вання демократичної громадськості до праці для України, її культурного поступу.

Насамкінець належить сказати, що М. Лисенко мав винятково широкі, плідні
творчі контакти з громадянством цілої України, а також із митцями різних євро-
пейських країн, був шанований найдобірнішим світовим товариством і пішов у
вічність з унікальним означенням як «інтимна сила» українського культурно-
суспільного руху (С. Єфремов) [1,с. 440– 441]. Нова полисенкова генерація митців –
М. Леонтович, Я. Яциневич, О. Кошиць, К. Стеценко, Я. Степовий, Ф. Колесса,
С. Людкевич, – продовжуючи національне культуротворення, змогла зберегти й роз-
винути принципові засади творчості М. Лисенка, спрямованої до синтезу надбань
української народної музичної традиції з розмаїттям світових здобутків, передати
естафету й досвід творення національно мистецького процесу прийдешнім поколі-
нням.
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МИКОЛА ЛИСЕНКО ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

У статті розкриваються окремі проблеми сучасної України в зіставленні з поглядами
та творчою діяльністю Миколи Лисенка. Особливі історичні обставини України в по-
рівнянні з іншими європейськими державами викликали затримку в процесах творення
української національної ідентичності. Багатогранна діяльність М. Лисенка, якого в цьому
контексті небезпідставно відносять до плеяди І. Франка, Лесі Українки, архієпископа
І. Огієнка та ін., сприяла творенню української культури як універсального, цілісного
явища. Безпосередніми продовжувачами М. Лисенка стали, зосібна, західноукраїнські
композитори В. Барвінський і С. Людкевич.

Ключові слова: українська культура, національна ідентичність, мова, музичне
мистецтво, композитор.

В статье раскрываются отдельные проблемы культуры современной Украины в со-
поставлении со взглядами и творческой деятельностью Николая Лысенко. Особые исто-
рические обстоятельства Украины в сравнении с другими европейскими государствами
вызвали задержку в процессах создания украинской национальной идентичности. Мно-
гогранная деятельность Н. Лысенко, которого в этом контексте небезосновательно от-
носят к плеяде И. Франко, Леси Украинки, архиепископа И. Огиенко и др., содействова-
ла формированию украинской культуры как целостного, универсального явления. Не-
посредственными продолжателями Н. Лысенко стали, в частности, западноукраинские
композиторы В. Барвинский и С. Людкевич.

Ключевые слова: украинская культура, национальная идентичность, язык, музы-
кальное искусство, композитор.

In the article some problems of modern Ukraine culture are revealed in comparison with
the views and creative activities of Mykola Lysenko. The special historical circumstances of
Ukraine in comparing with other European states caused a delay in the processes of creation of
the Ukrainian national identity. Purposeful and various activities of М. Lysenko, which in this
context belongs to the Pleiades of I. Franko, Lesia Ukrayinka, І. Оgiyenko and others, assisted
the creation of the Ukrainian culture as an universal, integral phenomenon. The West Ukrainian
composers V. Barvinskyi and S. Lyudkevych became the direct inheritors of Mykola Lysenko.

Keywords: Ukrainian culture, national identity, language, musical art, composer.
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Знавці музики, спеціалісти да-

дуть нам, певне, докладну оцінку
Лисенка як композитора та худож-
ника, вияснять, чим він був серед
творців-музик. Але для нас, широ-
кого кола його послідовників, чи не
природнішим, ближчим і далеко
зрозумілішим буде цей образ вічно
молодої душі, що була інтимною
Силою українського руху, його вог-
нем і живим зв’язком, що збирала
порізнених в єдиний гурт і звідси,
з центра, оживляла всіх одною дум-
кою.

Сергій Єфремов

Культура сучасної держави об’єднує багато різноманітних складових, які так
чи інакше її характеризують і виявляють. Неабияке значення в цьому контексті
мають гуманітарні чинники, у першу чергу, – мова й література, мистецтво. Куль-
тура є базовою умовою національного самоствердження, і тому «компасом на
цьому шляху має бути національне саморозуміння, яке забезпечується тільки
культурним самоусвідомленням» [5, с. 143]. Переконливі слова відомого гро-
мадського діяча, літературознавця та культуролога Івана Дзюби покликані стати
новітнім дороговказом у сучасну добу складних шляхів людства, що йдуть під
знаком глобалізації та інших набутків цивілізації. В Україні так історично скла-
лося, що, на відміну від західних держав, процес творення своєї ідентичності
затримався, незважаючи на видатні досягнення впродовж останніх століть у
різних царинах культури. Образ української культури нині характеризується, з
одного боку, визначними здобутками в багатьох галузях, з другого – присутні-
стю значної кількості неприйнятних, від’ємних та безликих явищ, які її «розми-
вають», марґіналізують та вкрай негативно впливають на вищезгадані процеси
творення держави-нації.

Звертаючись до минулих століть українського буття, неозброєне око, звичай-
но, може помітити чимало продуктивних ідей, концепцій, думок у діяльності
окремих представників нашої культури. У цьому контексті постать Миколи Ли-
сенка є промовистою та виразною, вона органічно вписується до плеяди тих
діячів української історії, які впливали на її продуктивне творення свідомо й
різноманітно. Йдеться про те, що ці особистості – Іван Франко, Леся Українка 1,
архієпископ Іван Огієнко та деякі інші, виходили далеко за межі своєї безпосе-
редньої (літературної, релігійної, наукової, музичної та ін.) діяльності, усвідом-
люючи українську культуру як цілісне, за сучасним визначенням – універсаль-
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не – явище. Власне такий підхід, таке її бачення може бути фактором її життєздат-
ності, відтак – життєздатності самої держави-нації. Іван Дзюба писав: «Найплід-
ніший шлях до утвердження національної самобутності, можливо, пролягає че-
рез універсалізацію досвіду, через розкриття універсального первня в самобут-
ності, тобто через таку інтерпретацію національного буття, яка зробила б його
зрозумілим і важливим для людей усього світу» [5, с. 260].

Постать Миколи Лисенка – композитора, дириґента, фольклориста, педаго-
га, з погляду різноманітних виявів власне музичного мистецтва вивчена, здаєть-
ся, доволі ґрунтовно. Небезпідставно його свого часу нарекли «батьком», «сон-
цем» і т. п. української музики. У другій половині ХІХ століття й початку ХХ в
обох частинах української землі – наддніпрянської і галицько-буковинської –
музична культура розвивалася під знаком музики М. Лисенка. Справді, його здо-
бутки в цій царині незаперечні й цілковито можуть бути зіставлені з внеском у
світову культуру інших видатних композиторів Європи, його сучасників: Е. Ґріґа,
П. Чайковського 2, А. Дворжака 3, Я. Сібеліуса. Таке порівняння у поглядах дея-
ких дослідників часто виглядає хибним – мовляв, Микола Лисенко «не дотягує»
в окремих музичних жанрах або взагалі в цілому; він занадто віддавався стихії ук-
раїнської народної пісенності на шкоду симфонізму чи інструментальній музиці
взагалі і т. п. Деякі міркування з приводу місця М. Лисенка як композитора не лише
в українському, а й світовому контексті – нижче. Тут же потрібно найперше підкрес-
лити те, що в зазначений період він був, як сам неодноразово стверджував, цілкови-
то «одиноким», тобто на широких просторах української людності не було підґрун-
тя для розвитку власної професійної («високої», академічної) музики. Це стосувало-
ся, ясна річ, не тільки музичного мистецтва, а й інших гуманітарних сфер – науки,
літератури й мови, театру, образотворчого мистецтва тощо.

Апелюючи до ролі Миколи Лисенка в розв’язанні сучасних проблем україн-
ської культури, не можна оминути факту його «жадоби громадської діяльності»
(О. Пчілка), без чого характеристика творчості митця буде неповною. Щоправ-
да, організацію композитором хорів і наповнення їх репертуарів високовартіс-
ними зразками професійної та народної музики (в опрацюваннях) достатньо
послідовно представлено в дослідженнях музикознавців. Менше уваги було при-
ділено участі М. Лисенка в громадських об’єднаннях, товариствах тощо. У сучас-
них умовах, зрозуміло, композитор не має конечної потреби самотужки організо-
вувати музичні концертні об’єднання – хори, ансамблі, оркестри тощо: в Україні
діє мережа мистецьких установ за державним планом, зі своїми мистецькими
керівниками, бюджетом і т. п. Інша річ, що й нині у складних умовах «пере-
хідного» періоду окремі митці-композитори активно впливають на мистецьку
дійсність власне в цьому ключі. У недавні роки бездержавності України можна
пригадати лише дві особистості, які докладали багато особистих зусиль у сфері
громадської роботи. Не можна стверджувати, що їх надто цікавила політика, тобто
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прагнення влади. Але Василь Барвінський 4 (1888–1963) в умовах Польської
держави, потім – СРСР, пізніше Анатолій Кос-Анатольський (1909–1983) 5 вва-
жали своїм обов’язком відгукуватися на потреби української спільноти в роз-
витку своєї національної культури: брати участь в органах чужої влади, щоб част-
ково привернути її увагу до наболілих питань. Найвиразнішим прикладом у цьо-
му була різнобічна й корисна діяльність А. Кос-Анатольського – безпартійної
особи! – як депутата Верховної Ради СРСР.

Звертаючись до теми всебічності зацікавлень і чинів Миколи Лисенка, опріч сфери
музичного мистецтва, можна ствердити, що вся діяльність композитора оберталася в
полі українства. Більше того – це пасіонарна особистість, яку без перебільшення порівнює-
мо з постаттю Івана Франка, «універсалізм якого був зобов’язливим прикладом і для
Миколи Лисенка, і для покоління Лесі Українки» [4, с. 5].

Від початків свого становлення як митця Микола Лисенко дуже добре ро-
зумів цю ситуацію із зародковим станом української академічної культури й ак-
тивно долучився до того, щоб докорінно змінити це становище. Тому його по-
стать треба розглядати не тільки як музичного діяча, у першу чергу як осново-
положника української світської національної композиторської школи, а й як
діяча культури найширшого діапазону. Чи можна стверджувати, що особистість
Миколи Лисенка було «затулено» іншими достойниками української культури,
наприклад, Іваном Франком, Михайлом Грушевським 6, Іваном Огієнком та ін.?
До певної міри – так. Але реалії культури нашої сучасної незалежної держави
вказують на те, що провидчі наміри й тяжка інтелектуальна праця вищезгаданих
і неназваних діячів диктують : нині перед українським суспільством стоїть ще
чимало проблем до розв’язання, бо все ще «наша нива перелогом лежить» (М. Ли-
сенко). Ще однією деталлю стосовно композитора є своєчасне усвідомлення
частиною суспільства його незаперечного авторитету власне як видатного мит-
ця, який своєю творчістю впливав уже на інші сфери громадського життя. Як
стверджує І. Дзюба, «ефективність громадянської місії культурного діяча прямо
залежить від його мистецького престижу, від ваги творчих досягнень» [4, с. 6].
Власне в цьому контексті – розвитку української культури в цілому – буде част-
ково розглянуто постать композитора та його зусиль у цьому напрямі.

* * *
З юних літ М. Лисенко був захоплений духом української народної стихії та

її стрижневою основою – мовою. Очевидно цей стан було навіяно народною
піснею. Українська народна пісенність не була таємницею для композиторів
Європи: вже століттями долисенкової доби вона цікавила ґроно найвидатніших
композиторів – від Боккеріні, Гайдна, Бетховена 7 до низки наступних поколінь
польських і російських композиторів. Цю ділянку ґрунтовно дослідив Яків Со-
рокер [10] 8. Але жоден із композиторів не замислювався, мабуть, над роллю,
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умовами розвитку її основного, крім мелодизму, чинника – слова. Микола Ли-
сенко вийшов далеко за межі утилітарного підходу – з’ясування місця слова в
пісні. Він постановив усілякими можливими засобами, в умовах російсько-
імперських заборон і гонінь на мову, сприяти її розвитку. Це діялося, звісно, в
найширшому контексті: композитор був причетний до поширення й розвитку
творів української літератури, перекладу українською Святого Письма, найкра-
щих зразків світової літератури тощо. Все ж стан української мови в умовах
Російської імперії його хвилював найдужче. Хоч ця діяльність відбувалася в
річищі основної – музичної – сфери, композитор не випускав зі свого поля зору
катастрофічні проблеми тодішнього стану української мови. Безпомилково можна
констатувати, що більше, ніж за сто років, ці проблеми, на жаль, залишилися
нерозв’язаними в сучасній Україні. «Мова належить до тих феноменів, без яких
неможливі ні «свої особливі цінності», ні «чіткі етичні параметри історичного
мислення», ні буття нації загалом» [6, с. 12]. Досліджуючи питання двомовності
(багатомовності), які присутні в різних державах глобалізованого світу, Я. Раде-
вич-Винницький 9 констатує особливі обставини української дійсності в цьому
контексті. Спираючись на дослідження світової філології (у цитаті використано
слова О. Пахльовської 10), він констатує факт руйнівної ролі двомовності, яка в
Україні є «результатом історичного насильства». Щодо М. Лисенка, то ці про-
блеми часто фігурують протягом його активного життя. Це підтверджується та-
кож його листуванням із видатними майстрами слова І. Нечуєм-Левицьким,
І. Франком, Б. Грінченком, М. Коцюбинським 11.

Формування світогляду М. Лисенка відбувалось, очевидно, під впливом різних
чинників як особистого, так і суспільного характеру. Як пригадує О. Барвін-
ський 12, його знайомство з М. Лисенком відбулося 1867 року, «коли він <…>
переїздив з Києва через Львів за границю» [2, с. 121]. Нагадаю, що М. Лисен-
кові минуло 25 років, а О. Барвінському – 20. Вболіваючи за стан української
літератури, особливо в царині її поширення серед дітей та юнацтва в умовах
української бездержавності, О. Барвінський у цій справі звертається в 1869 році
до М. Лисенка. Як він пригадує, той «не міг сам мені помогти в такій справі, бо
се не входило в обсяг його заводу (праці, фаху. – В. Г.)» [2, с. 129]. Проте саме
М. Лисенко дав О. Барвінському добру пораду звернутися до П. Куліша 13, і
О. Барвінський написав листа письменникові. Того самого року О. Барвінський
отримав відповідь від нього, а згодом контакти обох діячів української культури,
що тривали понад двадцять років та з безпосередньою участю М. Лисенка, дали
величезні плоди в царині української культури – укладення читанок, поширення
творів українських письменників Наддніпрянщини в Галичині, переклад україн-
ською мовою Святого Письма тощо.

Важлива деталь: О. Барвінський звернувся до М. Лисенка з пропозицією ском-
понувати «Заповіт» на вірші Т. Шевченка, і в той самий час Володимир Ясе-
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ницький звертається з аналогічною пропозицією до о. Михайла Вербицького 14,
автора майбутнього гімну «Ще не вмерла Україна». Зайво нагадувати про роль
обох авторів «Заповіту» (як і гімну «Ще не вмерла Україна») у творенні націо-
нального духу українського народу. У цьому процесі роль згаданих композицій
сягає далеко за межі суто музичного мистецтва. О. Барвінський із захопленням
зауважує, що Лисенко «Тарасовій пісні додав ще орлиних крил своїми компози-
ціями та тим способом причинився до того одушевлення щиро народною по-
езією і музикою, яке захопило вельми широкі верстви нашого народу» [2, с. 121].

У листі до Бориса Грінченка (15. 10. 1899) композитор звертається з прохан-
ням написати якийсь прозовий твір до збірника, присвяченого відкриттю в Пол-
таві пам’ятника І. Котляревському 15: «...бажано, щоб мова була взірцева, позаяк
у цьому збірникові треба показати, оскільки виросла мова від часу Котляревсь-
кого», і додає – на згадку «про лепту до загальної скарбниці» [1, с. 298]. М. Ли-
сенко добре усвідомлював свою роль і причину звертання до видатного пись-
менника-мовознавця Б. Грінченка (1863–1910), адже той, незважаючи на корот-
кий вік, своєю діяльністю сприяв розвиткові справи. Апелюючи до свідомої ча-
стини суспільства, письменник із болем писав: «Українська інтелігенція відби-
лася від своєї національності, змоскалилась і для величезної більшості її мова
московська рідніша, ніж українська. Ця інтелігенція ще знає трохи звичайну
народну мову, а не літературу...» [6, с. 41]. Повертаючись до особи М. Лисенка,
нині можемо запитати себе: а який стосунок сучасних українських композиторів
незалежної держави до рідної мови? Чи мусять вони, подібно як Микола Лисен-
ко, звертатися до українських письменників із подібними питаннями? Питання
без відповіді... Можливо, сучасні українські композитори й не повинні цього
робити, враховуючи докорінно змінені реалії сьогодення. Але спостерігаючи й
аналізуючи наукові мистецтвознавчі збірники саме з цього погляду, можна ствер-
дити: мовні проблеми ще далеко не розв’язані. Враховуючи нинішню ситуацію,
коли змістовні наукові збірники виходять мізерними (переважно 300 штук) на-
кладами й відомі лише їх авторам та неширокому колу зацікавлених осіб, тоб-
то – «широко відомі у вузьких колах», – важко говорити про динаміку і вплив на
розвиток мистецтвознавства в європейському контексті. Музикознавці тут теж
мали б відіграти свою позитивну роль – в утвердженні здобутків української
музики досконалою українською мовою. А що в нас? Крім того, що наукові до-
сягнення музикологів Харкова, Києва, Донецька малодоступні у Львові, Івано-
Франківську, Чернівцях і навпаки, чомусь отримала поширення практика «дво-
мовності» в наукових українських виданнях. Не розгортаю тут того явища, що в
посиланнях на наукові авторитети, деякі музикологи бачать їх лише в нашої
північносхідної сусідки і зовсім «не помічають» сусідів близького західного за-
рубіжжя – Польщі, Чехії, Словаччини, нарешті – Білорусі. Що говорити тут (у
мовному контексті) про англомовні чи німецькомовні праці з музикознавства,
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які чекають свого перекладу українською? Доречно пригадати тут слова Бориса
Грінченка : «...Пишучи по-московському, ми побільшуємо московську літерату-
ру – отже, побільшуємо силу тим людям, які намагаються відняти в нас нашу
національність, бо, пишучи по-московському, ми спиняємо нашу літературу, не
виробляючи нашої мови; бо, пишучи по-московському наукові речі, ми самі тим
даємо змогу казати, що української науки нема і не має бути...» [цит. за: 6, с. 42].
Цитування цього висловлювання можна було б продовжити, бо є в ньому слова
Б. Грінченка про «балакання московською» в місті, бо навкруги звучить часто
саме російська мова; про епізодичне, а не системне вживання українських слів,
унаслідок яких «конструкція фрази буде московська»; про відчуженість відтак
такої людини від українського духу і т. д.

Малоросійство в сучасній Україні – відома річ. Осмислене й затавроване
українськими мислителями недавнього минулого (Є. Маланюк, Д. Донцов) і те-
перішнього (Є. Сверстюк, І. Дзюба та ін.), воно все ще квітне буйним цвітом.
Коли в позаминулому столітті в Києві було виставлено оперету М. Лисенка «Чор-
номорці», він писав з гіркотою: «...приймали дуже добре», [але] – «Кієвлянін»
вилив, звичайно, помиї на голову, на гру, на музику, на людей, ну, да то його
релігія» [1, с. 187]. Апелюючи до сьогодення, зазначмо, що й нині ця газета функ-
ціонує і свою «релігію», здається, не змінює.

* * *
Однією з підвалин джерелознавства в гуманітарній сфері є листування. Сто-

совно ж Миколи Лисенка, крім листування, неабияке значення в дослідженні
життєтворчості композитора мають спогади його сучасників. У листах М. Ли-
сенка уважний дослідник відзначить і «скрупульозний щоденник», і фрагменти
філософсько-естетичних міркувань, і «спонтанні мистецькі одкровення, нео-
ціненні спостереження щодо психології творчості..., «гаряча» хроніка доби, спов-
нена щохвилинних деталей, що не зафіксовані сьогодні, вже завтра підуть у не-
пам’ять; автопортрети і портрети людей – від ситуативних мініатюр до мону-
ментальних полотен...» [9, с. 64–65]. О. Герцен писав, – «листи, більше, ніж спо-
гади, на них запеклась кров подій, це саме минуле, яке воно було, затримане,
нетлінне» [9, с. 64]. Цілковито можна погодитися зі словами М. Копиці 16, що у
своїх листах М. Лисенко «постав як лідер, який стоїть у центрі громадського
життя України» [9, с. 135].

Листуючись із молодим і допитливим Філаретом Колессою 17 (йому в 1896
році було 25 років), М. Лисенко зачіпав такі теми, які є актуальними й для нашо-
го сьогодення. Йдеться про масову популярну культуру (композитор, звісно, не
міг вживати цього нині так часто вживаного терміну – він отримав поширення
лише в ХХ столітті) 18. «Сучасна пісня народна – теж і в нас – найменше мене
цікавить, бо це вже є продукція обміну народностей: у нас солдатчина з Москов-
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щини та ще й салдатського спеціяльного штибу, така клята мода, що в полон
узяла всю селянську молодь, у вас – міське життя, певне, вулиця, широкий, але
потворний світ буржуазного режиму, що втелющується в народне життя» [1,
с. 264]. Микола Лисенко не міг собі достеменно уявити, що станеться в нас із
музичною культурою в не такому далекому майбутті, але навіть у цих словах
виразно проступають його хвилювання й щире вболівання за якість і змістовність
музичної, насамперед, пісенної культури, близької та зрозумілою найширшим
верствам. Звертаючись до громадянина Австро-Угорської імперії, він – грома-
дянин Російської імперії – бачить аналогії між обома частинами українського
народу («теж і в нас»). Вживаючи зворот «сучасна народна пісня», автор листа
знаходить правдиві слова її упослідженого становища. Мимоволі напрошується
тут порівняння з реаліями сьогодення: не завжди обізнані в музичному мистецтві
сучасні представники ЗМІ (преса, радіо, ТБ) зловживають словосполученням
«сучасна музика», маючи на увазі продукцію масової культури. Знову-таки, по-
рівнюючи її сучасний стан в Україні з кінцем ХІХ століття (час листування з
Ф. Колессою), відверто можна констатувати факт наявності «обміну народно-
стей», що відбився в засиллі зразків чомусь тільки однієї народності, які доміну-
ють на всьому просторі нашої країни від Ужгорода до Луганська. Звісно, «ви-
нахід» людства ХХ століття – масова або популярна музична культура – при-
сутній на всіх континентах земної кулі. Уникнути цього явища в умовах глобалі-
зації неможливо. Водночас музична культура і в минулому, і в сучасності перед-
бачає інтенсивне функціонування з неодмінними запозиченнями, обміном тощо.
Зазвичай, кожна держава стоїть на сторожі власних набутків, старанно плекаю-
чи й підтримуючи всі різновиди музичної культури, у тому числі її масових
зразків. Щодо «буржуазного режиму», який активно «втелющується» в усі сфе-
ри нашого життя, не минаючи культури і мистецтва, то й тут М. Лисенко мав
рацію: поряд із тим, що маємо потужну композиторську ґенерацію, плодом зу-
силь якої є низка високовартісних музичних творів; талановиту громаду яскра-
вих музикантів – солістів, ансамблістів, хористів, оркестрантів; мережу висо-
ких мистецьких закладів, що продовжують готувати нові покоління митців, –
«потворний світ» сучасного «дикого» капіталізму, що прийшов на зміну заідео-
логізованому мистецтву попередньої епохи тоталітаризму, виразно дає знати про
себе. Очевидно, сучасна українська музична культура як частина європейської
культури мусить подолати надмірності такої «клятої моди» і, використовуючи
позитивний досвід західних країн, розвивати свої надбання та утверджувати їх у
світі.

* * *
...У 1885 році в Тернополі відбулися «вечерниці», змістовна й велична «гро-

мадсько-мистецька акція» за участю галицької інтелігенції, присвячена пам’яті
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Миколи Костомарова 19, який помер у квітні того самого року. «Музично-декля-
маційні вечерниці», як їх описує Олександр Барвінський у своїх споминах, суп-
роводжували активну, конкурентну боротьбу між кандидатами в посли (депута-
ти) до державної ради. О. Барвінський тоді зрікся своєї участі на користь о. Н. Сі-
чинського (той програв, зрештою, полякові К. Ґрохольському, який переміг у
Тернопольському окрузі). Йшлося про «розбудження народної свідомості» (ак-
туальна невмируща проблема!) засобами мистецтва та літератури. Один із ве-
чорів розпочався доповіддю О. Барвінського про життя і творчість М. Костома-
рова, а доповнений був літературно-мистецькою частиною. Виконувалася «Мо-
литва руських дітей» («Боже великий єдиний» О. Кониського – М. Лисенка 20),
яка була «відспівана з повною ерудицією і зрушила всіх дуже глибоко» [2, 328].
Між іншим, керувала невеличким (12 – особовим) жіночим хором дружина
О. Барвінського – п. Євгенія, а в його складі – «три панни Крушельницькі» – і
серед них майбутня видатна співачка Соломія Крушельницька 21.

Олександр Барвінський, батько композитора Василя Барвінського робив спро-
би ознайомити широкі кола європейських меломанів з музикою Миколи Лисен-
ка, зокрема з його оперою «Різдвяна ніч». Це про неї захоплено писав із Санкт-
Петербурга в 1874 році П. Куліш до О. Барвінського: «Оперета «Різдвяна ніч»
приводить усіх до нестями» [2, с. 172]. Можливо, саме цей лист і прискорив
бажання О. Барвінського допомогти у постановці опери у Відні чи Львові. Обидві
спроби не увінчались успіхом: директор львівського міського театру Ґеллер не
наважився виставити оперу українського композитора на польській сцені «задля
заострення польсько-руських відносин», як пише О. Барвінський [2, с. 405]. А
барон фон Плаппарт, генеральний інтендант цісарських театрів у Відні на про-
позицію О. Барвінського відповів, що «постановка опери у Відні, не видається
реальною вже із тієї причини, що опера Лисенка репрезентує той жанр націо-
нального мистецтва, для якого тут при усьому визнанні властивої цій музиці
краси, не вистачає розуміння, яке уможливило б їй успіх» [2, с. 411]. Отже, йшлося
про успіх і розуміння/нерозуміння мистецького твору, за яке несли відпові-
дальність чиновники чужої держави. Продовжуючи тему значення М. Лисенка
для сучасної української культури, особливо з погляду її музичних сторінок, зазна-
чмо, услід за численними спостереженнями, що музика композитора нині зву-
чить украй недостатньо. Це стосується творчості різних жанрів – від фортепіан-
ної, камерно-вокальної – до ораторіальної, а також оперної музики. Микола
Лисенко чудово розумів своє призначення як композитора бездержавного наро-
ду, тому й величезну увагу приділяв власне тим жанрам, які утвердилися в євро-
пейській музиці як вирішальні й доступні у формуванні високих смаків наро-
ду – пісня, хор, опера. У цьому контексті – піднесення народного духу – варто
пригадати італійців – Дж. Россіні, згодом – Дж. Верді, чи росіян – М. Мусорг-
ського та ін. Щоправда, інші творці європейських національних шкіл – Ф. Шо-
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пен, сучасник М. Лисенка Е. Ґріґ, чи – пізніше – Я. Сібеліус – «обходилися» без
опер. Але Польща, Норвегія, Фінляндія, які боролися за свою незалежність, дуже
відмінні від України. Гадаємо, в сучасних умовах українська культура повинна
повернутися обличчям до спадщини Миколи Лисенка з усією повнотою та відпо-
відальністю. А опери М. Лисенка заслуговують на те, щоби бути виставленими
не тільки в театрах України, а й за кордоном. Для цього треба зробити сміливі
кроки в режисурі, акторській майстерності, драматургії тощо, щоб глибоко про-
никнути в непроминущі звуки Майстра. Тобто твори М. Лисенка можна осучас-
нити та успішно експонувати, як це робиться тепер у музичній культурі світу.

...У промові, виголошеній на засіданні Українського наукового товариства,
присвяченій пам’яті Лисенка, 3 (16) грудня 1912 р., Михайло Грушевський гли-
боко проаналізував постать композитора, акцентуючи увагу власне на його му-
зичних здобутках. Але історик наголосив на громадянських рисах діяльності
Миколи Лисенка: «свідомим, консеквентним і непохитним в своїх переконан-
нях громадянином-Українцем він зістався від молодости до кінця днів своїх, не
погнувшися, не спасувавши навіть серед найтяжших нагінок на українство, да-
ючи всім взірець горожанської відваги і характеристичности» [11, с. 9].
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Любов КИЯНОВСЬКА (Львів)

МИКОЛА ЛИСЕНКО В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Автор привертає увагу до питання популяризації творчості М. Лисенка і пропонує
різні шляхи як зробити спадщину засновника національної світської композиторської
школи живим й активним учасником культурного процесу сьогодення.

Ключові слова: українська музика, композитор, М. Лисенко, популяризація.
Автор поднимает вопрос популяризации творчества Н. Лысенко и предлагает раз-

ные пути того, как сделать наследие основателя национальной светской композиторской
школы живым и активным участником культурного процесса современности.

Ключевые слова: украинская музыка, композитор, Н. Лысенко, популяризация.
The author pays attention to problem of popularization of the works by M. Lysenko,

a founder of the Ukrainian secular composers’ school, proposing different ways of his works
representation at the modern cultural context.

Keywords: Ukrainian music, composer, M. Lysenko, popularization.

Напередодні ювілейних святкувань із нагоди 170-річчя від дня народження
засновника української композиторської школи 1, автора знакових для національ-
ної культури творів Миколи Лисенка, готуючи цю статтю, довелося замислитися
щодо вибору теми: традиційно подається якийсь суто музикознавчий чи культуро-
логічний аспект його творчості, поглиблюється, уточнюється одна з численних
сфер його творчої, музично-громадської, фольклористичної, педагогічної чи
музично-критичної діяльності. Але насправді чомусь не хочеться звертатися до
тематики, яка цікавить здебільшого професіоналів, буде читатися лише вузьким
колом зацікавлених осіб та, із зрозумілих причин, не вийде на ширший загал.
Натомість видається набагато доцільнішим запитати себе й колег: «А чи знаємо
ми Лисенка насправді?», «Чи посідає він у нашому культурному житті те місце,
якого заслуговує?», «Чи для українця, який вважає себе патріотом, Лисенко зна-
чить стільки, скільки Монюшко 2 (вже навіть не Шопен!) для поляка, Сметана
для чеха, Ґріґ для норвежця, а Сібеліус для фіна? І чи знають у нашому суспільстві
стільки творів засновника національної композиторської школи, скільки музики зга-
даних композиторів знають представники їх народів?». Підозрюю, з жалем вислов-
люючи свій сумнів, що однозначно позитивно на це питання буде тяжко відповісти.

З одного боку, кожна річниця національного музичного генія справно свят-
кується навіть на державному рівні, укладається й затверджується «План заходів»
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Міністерства культури, відповідно до якого організовуються концерти і став-
ляться оперні вистави, якісь твори виконуються, якісь ноти й альбоми видають-
ся, і загалом наприкінці можна успішно відрапортувати про гідно проведений
ювілейний рік. Це, безперечно, важливо, і так повинно бути. Кожен ювілей дає привід
сучасному суспільству ще раз уважніше поглянути на сильветку велетня й віднови-
ти в пам’яті якомога ширшу панораму його мистецьких здобутків, ще раз висловити
свою подяку тому, хто всупереч усім валуєвським циркуляром та емським указам
талановито плекав нашу національну традицію. Та не просто плекав: всіма можли-
вими й неможливими засобами доводив, що українська музична культура є органіч-
ною часткою європейської духовної спільноти, при тому зовсім не упослідженою,
не другорядною, а повноцінною і вельми оригінальною в загальному контексті.

Його потужна ренесансна особистість і пасіонарна відданість ідеї національ-
ного музичного мистецтва сподвигнула Миколу Віталійовича на піднесення та-
кого неосяжного пласту творчої праці, якого вистачило б на добрий десяток ви-
сокопрофесіональних музикантів різного профілю: композитора й фольклори-
ста, етнографа й музикознавця, піаніста й організатора музичного життя, педа-
гога й загалом творця інноваційної системи дитячого музичного виховання (перші
у світі дитячі опери!)… І в кожній із цих ділянок, що на другу половину ХІХ ст.
мали ще дуже багато «білих плям», Лисенко створив міцний фундамент, на яко-
му надалі розвивалися численні надбудови у вигляді творчих досягнень його
учнів, послідовників – і просто тих, хто вже у ХХ ст. міг утверджуватися в му-
зичному мистецтві, маючи за собою таку прекрасну основу. Посмію ствердити,
що без Лисенка українська музична культура не мала би не лише К. Стеценка 3,
О. Кошиця і Л. Ревуцького, а й С. Людкевича 4, Б. Лятошинського 5 та К. Дань-
кевича 6. Якщо Чайковський, найбільший російський симфоніст, колись, схи-
ливши голову, без тіні сумніву висловив думку, що «...Російська симфонічна
школа, як дуб у жолуді, вся в «Камаринській» (М. Глінки), і все наступне ро-
сійське музикознавство з гордістю підтверджувало цю тезу, то ми немовби не до
кінця розуміємо, що українська оперна школа – вся відштовхується від опер
Лисенка, а його музичне прочитання «Кобзаря» має небагато аналогів у світовій
культурі, і, зрештою, розмаїття фортепіанних жанрів не відбулось би без його
рапсодій і мініатюр, та й розуміння дум як ментальної серцевини українського
фольклору ще довго би чекало на свою появу…

Але зараз найбільш актуальною видається навіть не ця розгорнута панорама
його досягнень, а тривожний сигнал, який не заглушити ніякими ювілейними
святкуваннями: Лисенко за 100 років, які минули з часу його відходу в кращий
світ, так і не був належно пошанований в українському соціумі як музичний
символ національного духу. Пишучи ці гіркі слова, маю на увазі не те, що профе-
сійні музиканти його замало грають (хоча дійсно замало), чи що його хорові
твори мали би бути ширше представлені в репертуарі як професійних, так і ама-
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торських колективів, при тому не тільки «Боже великий, єдиний» 7, чи що недо-
статньо виставляються його опери, а те, що широке коло слухачів, навіть інтелі-
генції, на духовне піднесення якої поклав життя наш класик, не присвоїли собі
належним чином усієї його спадщини, хоча б так, як прийняли у свою свідомість
поезію Тараса Шевченка, Івана Франка чи Лесі Українки, ба, навіть як «Запо-
рожця за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського 8, не кажучи вже про популярні на-
родні пісні й романси.

Для того, щоби не бути голослівною у своїх твердженнях, разом із групою
студентів ІІІ курсу теоретико-композиторського факультету ЛНМА ім. М. Ли-
сенка провела своєрідну соціологічну бліц-анкету, в якій поставила лише три
запитання: «1. Чи знаєте Ви, хто такий Микола Лисенко? 2. Які його твори Ви
любите найбільше? 3. Кому з українських композиторів Ви віддаєте перевагу?».
В сумі було отримано близько 150-ти відповідей, і перш, ніж подати суто стати-
стичні результати, варто підкреслити, що: а) опитування провадилося здебіль-
шого у Львові, що має амбіції (часто й небезпідставні) вважатися культурною
столицею України, і в якому українська культура таки належно шанується; б) ре-
ципієнти обиралися загалом із кола еліти, яка читає художню літературу, ходить
на вистави в театр, відвідує оперу й концерти класичної музики, притому з різних
вікових категорій. Підозрюю, що якби опитування провадилося на вулиці одно-
го з міст сходу України, результати були би ще сумніші. Оскільки в поданому
матеріалі не йдеться про докладну статистику зібраного опитування, накреслю
лише головні тенденції, що відображають реальне ставлення сучасного україн-
ського соціуму, і спробую пояснити, чим воно обумовлене.

Отже, окреслюючи контингент реципієнтів, слід подати наступні дані: реци-
пієнтів до 30 років – 55%, від 30 до 40 років – 15%, від 40 до 50 років – 10%,
старше 50 років – 20%, з них 5% близько 70 років і старше. Співвіднесення чоло-
віків і жінок приблизно однакове. З вищою освітою (закінченою чи поки що ні,
зі студентського середовища – 92%, при тому 15% (опитані здебільшого особисто
мною) – з науковими ступенями, від кандидатів наук до академіків. Локаліза-
ція – здебільшого (до 90%) Львів і Східна Галичина, лише кілька реципієнтів (8)
було задіяно з Глухова, 2 – з Харкова. Було представлено практично всі основні
на сьогодні професії, з них приблизно половина надавалася гуманітаріям (філоло-
ги – українські й іноземні, літератори, поліграфісти, журналісти, художники, пси-
хологи) – близько 50%, інша частина представляла вельми розмаїті роди занять:
лікарі, економісти, юристи, програмісти, інженери-будівельники, геологи, вчені
природничого спрямування, військові (у тому числі випускник Військово-мор-
ської академії), а також столярі й електрики. Тому незважаючи на непрофесійну
форму проведення опитування, можна припустити, що картина, отримана в ре-
зультаті особистого опитування, доволі репрезентативна та об’єктивна, і допус-
тима похибка не перевищена.
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Отже, на перше питання – Чи знаєте Ви, хто такий Микола Лисенко?, а

простіше кажучи, чи ідентифікуєте це прізвище з ім’ям славетного композито-
ра – близько 90% реципієнтів відповіло ствердно. Кілька реципієнтів старшої
вікової групи, особливо пов’язаних із природничими науками, поцікавилися, про
якого Лисенка йдеться, оскільки пам’ятали про академіка Трохима Денисовича
Лисенка як про пострах радянської природничої науки в сталінську добу. Тобто,
самоідентифікація сучасної української інтелігенції вимагає принаймні знання
цього прізвища та уявлення про його місце в українському пантеоні. Зовсім не
знали, хто це такий, 12 осіб, як правило, реципієнти з Глухова і представники
факультету психології ЛНУ ім. І. Франка.

Значно складнішою виявилася відповідь на наступне питання – Які його твори
Ви любите найбільше? – оскільки про «любов» чи «захоплення» просто не
йшлось, як правило, опитувані намагалися згадати, які твори їм відомі. Ситуація
виявилася доволі невтішною: навіть «Боже великий, єдиний» чи увертюру до
«Тараса Бульби» значна частка опитаних (до 30%) не ідентифікувала з автором,
хоча музика була відомою. На першому місці – до 45% опитаних – виявилася
«Наталка Полтавка» (припускаю, що завдяки вивченню у школі творчості І. Кот-
ляревського), дехто згадав-таки дитячі опери, лише 3 (!) особи з усіх опитаних
впевнено перерахували хорові твори, кілька опер (включно з «Утопленою») та
обробки народних пісень. Але навіть такі, на думку авторки, «шляґери», що мали
би в першу чергу «вискакувати» у свідомості при імені Лисенка, як «Безмежнеє
поле» 9 чи Друга фортепіанна рапсодія, практично не згадувалися в опитуванні.

Натомість на третє запитання ми отримали відповіді, яких і слід було чекати.
Висновком із них стало твердження, загалом дуже добре відоме з музичної пси-
хології: слухачі люблять і в першу чергу згадують ту музику, яку вони чують
найчастіше (особливо в роки молодості!), при тому в доброму виконанні, і про
яку в їх середовищі відгукуються з найбільшою повагою. Тому, наприклад, слу-
хачі старшого покоління переважно називали серед улюблених композиторів
Платона Майбороду 10 («Пісня про рушник» чи «Вчителько моя» закарбувалися
в їхній пам’яті як втілення природного ліричного почуття на тлі дерев’яних ма-
сових пісень 50-х років). Слухачі середнього покоління (40 – 50 років) люблять
пісні Володимира Івасюка 11. Багато інтелігентних галичан дуже високо ставлять
Станіслава Людкевича, при тому майже автоматично називають «Кавказ» 12, бо у
Львові цей твір виконується доволі регулярно, і взагалі Людкевич – одна з живих
легенд міста. Натомість молодь, навіть якщо й чула про Лисенка, то дуже мало його
ідентифікує з тією «живою» музикою, яку слухає для задоволення. Більше того, сту-
денти, які проводили опитування, незалежно один від одного, наводили типові
відповіді, коли молоді програмісти, економісти, та й представники гуманітарних
професій питали їх: «А для чого мені його знати чи слухати?». У сучасній українській
академічній музиці щасливим винятком стала творчість Мирослава Скорика, яку
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знають усі. «Знають», це, звісно, голосно сказано, але його «Мелодія» пробудила в
багатьох меломанів інтерес і до інших його творів.

У цілому поданий «аматорський» соціальний зріз ставлення до Лисенка за-
свідчив ряд типових упущень із представленням його музики в широкому соці-
альному плані. Засновник національної світської композиторської школи не
сприймається більшою частиною суспільства як елемент національного «прести-
жу», як постать, з якою вона би з гордістю себе ідентифікувала (у порівнянні,
наприклад із поляками, які, незалежно від віку, здебільшого дуже пишаються
тим, що належать до «нації Шопена»), а відтак – і не намагається уважно вслу-
хатися в його музику і присвоїти собі, як необхідну частку своєї духовної спадщи-
ни. Якщо скористатися тут плакатною лексикою, то: не знати «Заповіту» Т. Шев-
ченка – соромно, але не знати жодного твору Лисенка – зовсім ні.

І зараз, на тлі ювілейних акцій, саме час з’ясувати, чому так сталось. Адже,
парадоксальним чином, саме Лисенко з огляду на свою європейську освіту й
органічність сполучення у творчому методі «національного – універсального,
загальноєвропейського» мав найбільший шанс стати нашим «брендом» у Європі,
подібно до Сметани в Чехії чи Ґріґа в Норвегії. Адже прізвища далеко не кожно-
го з іноземних випускників вписували золотими літерами на мармуровій табли-
ці Лейпцизької консерваторії – а Лисенка вписали поруч з тим-таки Ґріґом, напев-
но ні з яких інших міркувань, окрім визнання його надзвичайного таланту й
відповідності творчості до європейських художніх канонів. Норвежці цей шанс
реалізували з найбільшою користю для своєї світової репутації. Але ми чомусь у
загальноукраїнському масштабі вперто не хочемо цього усвідомлювати, тримаючи-
ся з неймовірною впертістю за твердження, що поза народною піснею нічого ціннішо-
го українська нація не створила. І тим самим ставимо себе поза європейською сис-
темою цінностей, згідно з якою найвищий прояв національного духу концентруєть-
ся не в колективній, а в індивідуальній творчості: науковій, художній, філософській.
«Забери сто імен від Франції – що залишиться від Франції?» Лисенко, безперечно,
входить у першу десятку тих ста імен українців, які годилося б знати у світовому
просторі. Однак для цього нам самим спочатку слід пізнати його спадщину відпов-
ідно до її справжньої вартості, очистити від поверхневих кліше оцінки його твор-
чості, успадкованих від комуністичної доби, та в здоровому самоцінному вигляді
представити молодшій генерації і залишити нащадкам.

Ставлення до спадщини Лисенка на тлі його ювілейних святкувань ставить
ще одну вельми болючу для нашого соціуму проблему: потреба в освоєнні влас-
ної культури – не поверхнево, не в пустопорожніх фразах, а в органічному впи-
суванні її в щоденний духовний (у тому числі й у звуковий) континуум – і надалі
залишається дуже гострою. Адже обсяг і розмаїтість культурних здобутків нації
не тільки є свідоцтвом певного рівня її духовного та інтелектуального розвитку,
а й запорукою поваги народу до неї і суттєвим імпульсом формування прагнен-
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ня громадян цієї країни, особливо ж молодшої генерації, віддано працювати на
її користь. Тут хотіла б зацитувати Оксану Забужко 13, котра, як і значна частка
української творчої інтелігенції, переймається цими проблемами, особливо зна-
ючи з власного досвіду і спостережень, як репрезентація національного мис-
тецтва відбувається в багатьох інших країнах: «Брендом кожної країни – тим,
який впливає на зарубіжну аудиторію найбільш безпосереднім та інтимним чи-
ном, на найбільш особистому, підсвідомому рівні, – є національна культура.

Брендом Польщі в світі був і залишається Шопен, брендом Фінляндії – Сібе-
ліус, брендом Швеції – Пеппі Довга Панчоха і Карлсон, що живе на даху. При-
клади взято навмання, такі «культурні паспорти», байдуже, більші чи менші, має
кожна «доросла» країна. Це ті найтонші, найсубтильніші – і ой які дієві! – «перші
позивні», які країна посилає про себе у світ, викликаючи до себе, часто навіть
неусвідомлену, прихильність і довіру. Саме вони творять у свідомості всякого
чужинця фундамент для позитивного іміджу країни – «апріорі», ще до всякої
іншої про цю країну інформації.

І поки таких культурних «сигналів» Україна не подає, вона завжди залишати-
меться на міжнародній арені в амплуа «темної конячки», від якої хтозна, чого
чекати. І можна скільки завгодно … переконувати всіх на всі боки, що ми дуже
чемні й гарні, й нас треба всюди прийняти, – але коли за тим немає, попереднім
засновком, ось цих самих упізнаваних «брендів», дуже важко таку країну сприй-
мати в позитивному образі» 14.

Звернімо увагу: серед трьох конкретно названих «культурних паспортів» євро-
пейських країн, два – це засновники національної композиторської школи. І
цілком закономірно. Через музику оці «субтильні позивні» потраплять до іно-
земних «споживачів культурної продукції» навіть швидше, ніж через слово чи
навіть через живописний образ, адже вони дуже глибоко зачіпають емоційні стру-
ни і здатні найбільше пробудити симпатію до Батьківщини творців музичних
шедеврів. Знаменитий «Щедрик» М. Леонтовича чи Херувимська № 7 Д. Борт-
нянського, знані й улюблені у світі – тільки, на жаль, не ідентифіковані з їх ук-
раїнським походженням – показують, що могли б зробити твори Лисенка як «по-
сли доброї волі» у світі. Колись ще в радянські часи Стефан Турчак 15 диригував
«Тарасом Бульбою» в Німеччині і тодішній Югославії – всім відомо, який фурор
зробила там ця опера! Але після того тяжко згадати такі ж тріумфальні гастролі
когось із музикантів чи колективів, що репрезентували б свою музику. Скоріш
навпаки: виїжджаючи за кордон, сучасні віртуози намагаються сподобатися
західній публіці, надаючи перевагу апробованому репертуару, а «своє» – ну, це
не для вибагливих європейських слухачів.

Однак саме зараз, у складній і неоднозначній ситуації, «музичні позивні»,
тим більше, не сучасного, а романтичного періоду, були б дуже доречними. Вони
б матеріально продемонстрували наявність гідної духовної історії, після чого
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народ би вже, можливо, не сприймався як «темна конячка». Ще одна маленька
цитата із Забужко: «Не забуваймо: протягом ста років брендом Росії у світі насам-
перед були Толстой і Достоєвський, і вся більшовицька революція в свідомості
західної інтелектуальної й політичної еліти величезною мірою опосередковува-
лася саме Толстим і Достоєвським, як «путівниками» по «загадковій російській
душі» 16. Чи ж наша кордоцентричність, так геніально перевтілена у Лисенковій
музі, менш приваблива, ніж «загадкова душа»? Риторичне запитання…

Чи можемо щось зробити, щоби змінити ситуацію? Звісно, і навіть незважа-
ючи на кризу та інші негаразди. Для початку варто замислитись, які перші кроки
слід було б зробити на цьому шляху. Зовсім небагато коштів потрібно для того,
щоби провести – по мірі можливостей якнайширше, залучивши сили студентів –
подібне соціологічне опитування в різних містах України. Бо тут спрацьовує ще
один неодмінний соціопсихологічний механізм: якщо людину про щось пита-
ють у рамках загального суспільного анкетування, значить, це «щось» є достат-
ньо важливим, таким, про що варто знати, щоб не виглядати зовсім відсталим.
Окрім того, у процесі роздумів про те, чому ж мені про це мало відомо, немузи-
канти іноді можуть дати дуже корисні поради. Наприклад, моя колега, директор-
ка International House у Львові Маріанна Ільїна, котра на третє запитання вира-
хувала й навіть переспівала зо три десятки українських пісень і романсів, але
про Лисенка згадала небагато, на другий день перетелефонувала сама й запро-
понувала дуже докладний план популяризації музики Лисенка згідно з законами
сучасного менеджменту. Вона цілком по-діловому поставила собі запитання:
«Чому я знаю Лисенка гірше, ніж інших композиторів?» – і так само по-ділово-
му на нього відповіла: «А де я можу його почути в якісному варіанті?».

А справді, де можуть почути Лисенка на щодень навіть ті, які б хотіли дізна-
тися більше про його музику? Адже в сучасному глобалізованому просторі для
цього є багато можливостей, тільки треба вміти їх добре використати. Наприк-
лад, портал Youtube, на якому не так складно розміщувати матеріал, але музику
з якого слухають дуже багато людей. Чи є там музика Лисенка? Та є… Для по-
рівняння наведу кілька статистичних даних: увертюра до опери М. Лисенка «Та-
рас Бульба» представлена там у 68-ми варіантах, деякі – учнівські записи, фраг-
менти, порядних версій не більше 10-ти. Увертюра до опери «Руслан і Людми-
ла» М. Глінки – 528 версій, більша частина дуже добрих, кілька просто світово-
го рівня. Увертюра до опери «Галька» С. Монюшка – 1950 версій, величезне
розмаїття інтерпретацій, ще більше – до опери «Русалка» А. Дворжака: 2290
версій. Я вже не згадую про астрономічне число 58 200 версій увертюри до «Кар-
мен» Ж. Бізе чи інших таких самих ж знаменитих артефактів.

У багатьох країнах фрагменти з класичної національної музики використо-
вуються як позивні, в радіо-, телепередачах, навіть більше – вони можуть звуча-
ти в щоденному побуті, в кав’ярнях, поїздах (Забужко, між іншим, у тій самій
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статті згадує, що польська авіакомпанія Lot постійно транслює музику Шопена
у своїх авіарейсах) і т. п. Не можу тут не згадати кілька власних вражень: під
Градчанами у Празі сидить вуличний музикант і на своїй самограйці виконує
«Влтаву» Б. Сметани 17; у провінційному польському місті в ресторані святку-
ють весілля і поміж інших музичних номерів звучить Третій етюд Шопена у
відповідній обробці. Не треба ставати при тому в позу захисників «чистоти»
звучання класичних творів: чи нам це подобається, чи ні, якщо класична музика
стає частиною побуту, то і в досконалому академічному звучанні вона приверне
значно більше уваги. Наведений вище приклад із «Мелодією» Скорика може
бути найкращим підтвердженням цього. Та, на жаль, не можу згадати жодної
популярної передачі радіо чи телебачення, де б позивними були фрагменти з
творів Лисенка (ну, може, десь прозвучить «Боже, великий єдиний», але й то
найчастіше без зазначення автора), тим більше, не доводиться чути його музики
поза концертними залами чи оперними сценами. От і твориться «музейний» об-
раз Лисенка, цілком небажаний у сучасному середовищі.

У рамках стислої статті важко представити всі (невикористані) можливості
доцільної популяризації творчості Лисенка. Моєю метою було насамперед при-
вернути увагу до цього болючого питання й запропонувати разом замислитися
над тим, як зробити спадщину засновника національної світської композиторсь-
кої школи живим і активним учасником сьогоднішнього культурного процесу.

А от запитання «Чи знаємо ми Лисенка?», між іншим, поставила зовсім не я,
а Станіслав Людкевич у статті «Націоналізм в музиці», опублікованій в «Артис-
тичному віснику» в 1905 р., в якій після гострої критики обмеженості галицьких
музикантів у популяризації його творів, робить висновок про те, що «у всім тім
видко лише неясний і односторонній погляд на Лисенка і чудні поняття про розвій
нашої «народної музики»18. Нам самим залишається дати відповідь, чи так уже
багато змінилося за наступні 107 років і чи не час врешті довести, що як повно-
цінна культурна європейська нація ми здатні оцінити один із найбільших духов-
них скарбів, залишених нам історією, і належно представити його у світовому
просторі як наш достойний мистецький символ.

УДК 78.03(477+430)
Гельмут ЛООС (Лейпциг, Німеччина)

МУЗИЧНІ СТОСУНКИ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА НІМЕЧЧИНОЮ

У статті розглянуто два аспекти німецько-українських музичних зв’язків від другої
половини XIX століття до Першої світової війни: навчання в Лейпцизькій консерваторії
студентів-вихідців з українських земель та спостереження німецькою критикою музич-
ного життя на території України. Наведений перелік прізвищ дає підстави автору зроби-
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ти висновок про досить активні контакти українських музикантів із цим навчальним
закладом.

Ключові слова: німецько-українські музичні зв’язки, музична критика, музичне
життя, музична освіта.

В статье рассмотрено два аспекта немецко-украинских музыкальных связей со вто-
рой половины ХIX века до Первой мировой войны: обучение в Лейпцигской консерва-
тории студентов-выходцев с украинских земель и наблюдение немецкой критики музы-
кальной жизни на территории Украины. Представленный внушительный список фами-
лий даёт автору основание сделать вывод о достаточно активных контактах украинских
музыкантов с этим учебным заведением.

Ключевые слова: немецко-украинские музыкальные связи, музыкальная критика,
музыкальная жизнь, музыкальное образование.

Two aspects of music connections between Germany and Ukraine beginning from the
second half of ХIXth century until the First World War are investigated in the article. Education
of Ukrainians at the Leipzig conservatory is the first aspect. Observation of the music life in
Ukraine by German critics is the second one. Impressive list of Ukrainian students surnames
gives a possibility to make conclusion about very active contacts between Ukrainian artists
and this educational institution.

Keywords: German and Ukrainian music connections, music critics, music life, music
education.

Відомо, що Микола Лисенко – засновник українського національного сти-
лю, навчався в Лейпцизькій музичній консерваторії 1. У 1867 році його було за-
реєстровано під порядковим номером 1397 як «Lissenko, Nicolas, aus Kiew
(Russl.)» 2. Лисенко був не першим музикантом з українських земель, котрий
відвідував відомий музичний навчальний заклад Лейпцига. Він мав небагато
попередників, але чимало послідовників, про яких у Німеччині відомо мало.
Виникає запитання, що притягувало цих студентів у Лейпциг та яку роль для
них відігравала Лейпцизька консерваторія?

Хоча до часу її заснування в Європі вже функціонували спеціальні навчальні
музичні заклади (з них виходили переважно церковні музиканти), діяльність
Лейпцизької консерваторії, незалежно від церкви та двору, а також завдяки її
харизматичному фундаторові Феліксу Мендельсону, протягом дуже короткого
проміжку часу спричинила світовий резонанс сприятливої атмосфери в Лейпци-
гу для розвою музичного життя. Потік учнів був потужним. За перші 50 років
від часу заснування з 1843 по 1893 роки «Огляд учнів та учениць за країною
походження» дає чітке роз’яснення в цілому про 6166 випускників. Більшість
учнів походила з Німецької імперії. Перше місце посідає Королівська Прусія –
1389 учнів, трохи менше дала Королівська Саксонія –1130, з інших регіонів
Німеччини навчалося менш ніж 100 учнів. Для решти Європи зазначено: Вели-
ка Британія – 875, Росія – 268, Швейцарія – 177, Норвегія – 146, Італія – 13 та
Франція – 10; з неєвропейських країн згадано лише Північну Америку – 933
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учня 3. У культурно-історичному аспекті дані цифри є вичерпними для порівняння,
відтак стає зрозумілим значення Лейпцига для музичної культури північно-східної
Європи на відміну від її південно-західної частини (відповідно північно-південній
різниці в середині Німецького союзу). Далі «Огляд» продовжується до 1918 року.

Згідно з картою українських земель 1910 року 4 зазначимо 33 міста, пред-
ставники яких здобували освіту в Лейпизькій консерваторії : Чернігів, Ковель,
Холм (Хелм – тепер Польща), Луцьк, Рівне, Київ і Київщина, Харків, Перемишль
(Пшемисль – тепер Польща), Львів (мовний острів, Lemberg), Тернопіль, Жито-
мир, Бердичів, Біла Церква, Полтава, Дрогобич, Борислав, Стрий, Мукачеве
(Мункач), Коломия, Кам’янець-Подільський, Вінниця, Могилів-Подільський,
Балта, Умань, Єлисаветград (тепер Кіровоград), Кременчук, Катеринослав (те-
пер Дніпропетровськ), Миколаїв, Херсон, Одеса, Маріуполь, Севастополь, Юзів-
ка (тепер Донецьк). Із названих 12 міст до Лейпцига з 1843 по 1918 роки приїха-
ли навчатися : з Одеси – 77 осіб, Києва – 33, Харкова – 16, Катеринослава – 10,
Херсона – 4, Тернополя – 3, Полтави – 3, Житомира – 2, Кам’янця-Подільсько-
го – 1 (3), Рівного – 1, Миколаєва – 1, Маріуполя – 1. Винятком став Лемберг
(Львів) як мовний острів. Тільки 7 студентів приїхало з Лемберга до Лейпцига,
що, безперечно, пояснюється його тісним зв’язком із Віднем. Для порівняння : у
той самий час із Санкт-Петербурга прибуло 64 особи, з Варшави – 59, з Моск-
ви – 35. В окремих випадках йдеться про наступних осіб:

1843.
58. Szpakowsky, Nicole, aus Charkow (Russland) – Шпаковський Микола 5

1847.
205. Biernacki, Nicodem, aus Tarnopol (Galizien, Oesterreich) – Бернацький Ни-

кодим 6

1856.
604. Rosen, Marie, aus Odessa – Розен Марія
1861.
895. Kopczynski, Janusz, Graf, aus Holodki bei Kiew (Russland) – граф Коп-

чиньський Януш 7

1862.
937. Rosen, Natalie, aus Odessa – Розен Наталія
1864.
1159. Rössl, Damian, aus Kamenez (Russland – Росль Дем’ян
1865.
1219. Hodorowski, Georg, aus Poltawa (Russland) – Ходоровський Григорій 8

1867.
1397. Lissenko, Nicolas, aus Kiew (Russland) – Лисенко Микола 9

1406. Michalowski, Alexandre Thomas Joseph, aus Kamenez (Russland) – Міха-
ловський Александр Томаш Юзеф 10
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1868.
1429. Morgen, Fanny, aus Odessa – Морґен Фанні
1448. Goldstein, Eduard Edmund Juliewitsch, aus Odessa – Гольдштейн Едуард

Едмунд Юлійович 11

1454. Morhardt, Michael, aus Odessa – Морхардт Михайло
1869.
1548. Kirpotin, Lidia, aus Charkow (Russland) – Кирпотіна Лідія
1870.
1655. Landsberg, Marie, aus Rowno (Russland) – Ландсберг Марія
1872.
1850. Barjansky, Adolf, aus Odessa – Бар’янський Адольф 12

1918. Groza, Marie Hedvige, aus Schitomir (Russland) – Ґроза Марія Ядвіґа
1873.
2022. Wedde, Helene Amalie Hermine, aus Odessa – Ведде Олена Амалія Герміна
1875.
2411. Feldstein, Alexander, aus Odessa – Фельдштейн Олександр
1877.
2640. Baeff, Olga, aus Charkow (Russland) – Баєва Ольга
2746. Holly, Jenny, aus Kiew (Russland) – Голлі Дженні
1882.
3634. Fistnl, Georg, aus Kiew (Russland) – Фістнл [Фістль?] Георгій
3639. Jukelssonn, Helene, aus Kiew (Russland) – Юкельзон Олена
1883.
3774. Schmidtmann, Sophie Amalie Johanne, aus Charkow (Russland) – Шмідтман

Софія Амалія Йоганна
1885.
4155. Koupernik, Annatoly, aus Kiew (Russland) – Куперник Анатолій 13

1887.
4831. Gurvitsch, Anna, aus Poltawa (Russland) – Гурвич Ганна
4846. Gerschuny, Isaak Behr, aus Odessa – Гершуні Ісаак Бер
1888.
4993. Scherbinin-Ruppert, Philipp, aus Charkow (Russland) – Щербінін-Руперт

Пилип
4994. Schnirlin, Joseph, aus Charkow – Шнірлін Йозеф [Йосип] 14

1889.
5324. Frommermann, Alexander, aus Kamenez-Podolsky (Russland) – Фромер-

ман Олександр
1890.
5372. Wainlud, Zeneida, aus Schitomir (Russland) – Вайнлуд Зінаїда
5375. Fiedemann, Alexander, aus Kiew (Russland) – Фідеман Олександр 15
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5586. Pomeranz, Rosa, aus Tarnopol (Galizien, Oesterreich) – Померанц Роза
5589. Ratner, Theodor , aus Kiew (Russland) – Ратнер Теодор [Федір?]
1891.
5907. Sacharov, Salamon, aus Mariupol (Südrussland) – Захаров [Сахаров?]

Соломон
1892.
6036. Moltschanoff, Peter, aus Odessa – Молчанов Петро 16

6119. von Nani, Sofia, aus Charkow (Russland) – фон Нані, Софія 17

1894.
6421. Sacharoff, Ljuboff, aus Mariupol (Süd-Russland) – Захарова [Сахарова?]

Любов
1895.
6774. Rosenberg, Vera, aus Odessa (Russland) – Розенберг Віра
6909. Sastrabskaja, Vera, aus Odessa (Russland) – Застрябська Віра
1896.
6925. Rosenstein, Eugenie, aus Odessa (Russland) – Розенштейн Євгенія
1897.
7362. Gurwitsch, Jacob, aus Odessa (Russland) – Гурвич Яків
1900.
8052. von Bortkevіcz, Sergei, aus Charkow (Russland) – фон Борткевич Сергій 18

8089. Raitzis, Helene, aus Odessa (Russland) – Райцис Олена
1901.
8158. Margolin, Arnold, aus Kiew (Russland) – Марголін Арнольд
8241. von Mosczinska, Eugenie, aus Kiew (Russland) – Мощиньська Євгенія
8256. Konstantinoffsky, Abraham, aus Elisabethgrad (Russland) – Константи-

новський Абрам
8281. Herschenfeld, Fanny, aus Odessa (Russland) – Гершенфельд Фанні
8356. Cholodenko, Lubo, aus Odessa (Russland) – Холоденко Люба
8440. Krassilschtschik, Lioubow, aus Odessa (Russland) – Красильщик Любов
1902.
8477. Brodsky, Abraham, aus Odessa (Russland) – Бродський Абрам
8478. Schwarzmann, Alexander, aus Kiew (Russland) – Шварцман Олександр
8599. Schkolnik, Adolf, aus Odessa (Russland) – Школьник Адольф
8603. von Sayn, Helene, aus Charkow (Russland) – фон Зайн Олена
8621. Schkolnick, Mera, aus Odessa (Russland) – Школьник Мера [Міра?]
8627. Socolоff, Wera, aus Odessa (Russland) – Сокольф [Соколова?] Віра
1903.
8713. Weinreb, Alexander, aus Kiew (Russland) – Вайнреб Олександр
8845. Bronstein, Elias, aus Odessa (Russland) – Бронштейн Ілля
8876. Aschkenasy, Betty, aus Odessa (Russland) – Ашкеназі Бетті
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8877. Cholodenko, Lubow, aus Odessa (Russland) – Холоденко Любов 19

8892. Porjes, Marie, aus Odessa (Russland) – Пор’єз [Порже?] Марія
8927. Gitelewitsch, Bertha, aus Charkow (Russland) – Гітелевич Берта
8929. von Grigorowitsch-Barsky, Wladimir, aus Kiew (Russland) – фон Григо-

рович-Барський, Володимир 20

8934. Abbakumoff, Stephan, aus Kiew (Russland) – Абакумов Степан 21

1904.
9051. Ulstein, Sonya, aus Odessa (Russland) – Ульштейн Соня
9090. Stepanof, Basil, aus Jekatherinoslaw (Russland) – Степанов Василь
9091. Agapieff, Lubow geb. De Vecchi, aus Kiew (Russland) – Агап’єва Любов,

дівоче прізвище де Веккі
9097. Sorocker, Augusta, aus Odessa (Russland) – Сорокер Августа 22

9098. Klüjeff, Elisabet, aus Odessa (Russland) – Клюєва Єлизавета
9201. Goldenberg, Anna, aus Odessa (Russland) – Гольденберг Ганна
9203. Posen, Leonce, aus Charkow (Russland) – Позен Леонс [Леонід?]
9213. Lintwareff, Wanda, aus Odessa (Russland) – Лінтварева Ванда
1905.
9237. Barjansky, Sophie, aus Odessa (Russland) – Бар’янська Софія 23

9238. Fannensteil, Wally, aus Charkow (Russland) – Фаненштайль Валлі
9243. Barjansky, Michael, aus Odessa (Russland) – Бар’янський, Михайло 24

9389. Broun, Cäcilie, aus Elisabethgrad (Russland) – Броун [Браун] Цецілія
9390. Kogan, Esabella, aus Cherson (Russland) – Коган Ізабелла
9421. Moravsky, Inna, aus Odessa (Russland) – Моравська Інна
9472. Gaissinsky, Benjamin, aus Nikolaew (Russland) – Гайсинський Вені-

амін 25

9477. Plank, Egon, aus Kiew (Russland) – Планк Еґон
9484. Gislin, Olga, aus Mohilew (Russland) – Жисліна Ольга
9490. Wosksobojnikoff, Erika, aus Odessa (Russland) – Воскобойникова Еріка
1906.
9514. Aschkenasy, Nadja, aus Kiew (Russland) – Ашкеназі Надія
9521. Salesski, Gdal, aus Kiew (Russland) – Залеський Гдаль 26

9526. Zigal, Wilhelmina, aus Odessa (Russland) – Цигаль Вільгельміна
9527. Spandell, Mariam, aus Odessa (Russland) – Шпандель Mapіам
9531. Grossmann, Jakob, aus Odessa (Russland) – Гросман Яків
9532. Britanichsky, Riwen, aus Odessa (Russland) – Британицький Рівен
9533. Brambilla, Heinrich, aus Odessa (Russland) – Брамбіла Генріх
9535. Kroll, Dina, aus Mohilew (Russland) – Кроль Діна
9536. Arinstein, Naum, aus Kiew (Russland) – Арінштейн Наум
9537. Lewin, Isaak, aus Kiew (Russland) – Левін Ісаак
9573. Medwedeff, Vera, aus Cherson (Russland) – Медведєва Віра
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9616. Sastrabsky-Nowakowsky, Jakob, aus Odessa (Russland) – Застрябський-

Новаковський Яків 27

9636. von Berdiaieff, Valerius, aus Kiew (Russland) – фон Бердяєв, Валер’ян 28

9668. Bregman, Bertha, aus Kiew (Russland) – Брегман Берта
9669. Bregman, Eugenia, aus Kiew (Russland) – Брегман Євгенія
9676. Liwschitz, Marie, aus Cherson (Russland) – Лівшиц, Марія
9684. Kunduris, Kallista, aus Odessa (Russland) – Кундуріс Каліста
9711. von Klechniewska, Hanna, aus Kiew (Russland) – фон Клехньовська Анна 29

9778. Schaichet, Alexander, aus Odessa (Russland) – Шайхет Олександр 30

9789. Kaganoff, Josef, aus Odessa (Russland) – Каганов Йосип
9794. Huber-Gritz, Raissa, aus Ekaterinoslaw (Russland) – Губер-Гриць [Гріц?]

Раїса
9814. Goldstein, Leo, aus Odessa (Russland) – Гольдштейн Лео
1907.
9819. Shelesniakow, Annette, aus Odessa (Russland) – Шелеснякова [Железня-

кова] Ганна
9902. Urina, Klara, aus Ekaterinoslaw (Russland) – Уріна Клара
9928. Schafran, Sinaida, aus Odessa (Russland) – Шафран Зінаїда 31

9951. Stieglitz, Wilhelm, aus Odessa (Russland) – Штіґліц Вільгельм
10045. Sýkora, Bohumil, aus Kiew (Russland) – Сікора Богумил
10048. Jankowsky Boris, aus Poltawa (Russland) – Янковський Борис
10053. Lulkimacher, Dr. Abraham, aus Odessa (Russland) – доктор Люлькима-

хер Абрам
10054. Schkolnick, Bertha, aus Odessa (Russland) – Школьник Берта 32

10061. Liebersohn, Dr. Samuel, aus Odessa (Russland) – доктор Ліберзон Са-
муїл

10062. Chorochansky, Pier, aus Odessa (Russland) – Хорочанський [Хорощансь-
кий?] Петро

1908.
10122. Federmeer, Sima, aus Odessa (Russland) – Федермеєр Сіма
10126. Endowitzky, Eugenie, aus Charkow (Russland) – Ендовицька Євгенія
10127. Banker, Julia, aus Odessa (Russland) – Банкер Юлія
10195. Dicker, Nakejda, aus Odessa (Russland) – Дікер Надія
10196. Schkolnick, Jenny, aus Odessa (Russland) – Школьник Женні 33

10204. Weiland, Fany, aus Odessa (Russland) – Вейланд Фанні
10364. Haas, Philipp, aus Odessa (Russland) – Хаас Пилип
10365. von Kowalow, Paul, aus Odessa (Russland) – фон Ковальов Павло
10366. Schkarowsky, Iwsja, aus Odessa (Russland) – Шкаровська Івзя
10378. von Poplawsky, Marcellus, aus Kiew (Russland) – фон Поплавський

Марцелій
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10381. Horodischt, Sinaida, aus Kiew (Russland) – Городішт Зінаїда
1909.
10385. Lichtenberg, Ester, aus Odessa (Russland) – Ліхтенберг Естер
10448. Pfefferblüth, Sala, aus Tarnopol (Galizien) – Пфеферблют Зала
10450. Silberbrand, Lisa, aus Kiew (Russland) – Зільбербранд Єлизавета
10474. Borstschik, Esther, aus Odessa (Russland) – Борщик Естер
10488. Beri, Jehoschia, aus Odessa (Russland) – Бері, Єгошуа)
10523. Salesski Hermann, aus Kiew (Russland) – Залеський Герман
10576. Bron, Klara, aus Odessa (Russland) – Брон Клара
10634. Gomberg, Lea, aus Odessa (Russland) – Гомберг Лео
10659. Stutsehewsky, Chaim, aus Cherson (Russland) – Штучевський Хайм
10692. Gus, Julius, aus Odessa (Russland) – Гус [Гусь?] Юлій
1910.
10702. Awerbuch, Marie, aus Odessa (Russland) – Авербух Марія
10731. Stern, Fanny, aus Odessa (Russland) – Штерн Фанні
10808. von Popowski, Wladimir, aus Odessa (Russland) – фон Поповський Во-

лодимир
10892. Salesski, Mariam, aus Kiew (Russland) – Залеська Маріам 34

10899. Feinzimmer, Lea, aus Ekaterinoslaw (Russland) – Файнцимер Лео
10908. Martenson, Marie, aus Nikolaiew (Russland) – Мартенсон Марія
10964. Alexeiew, Basilius, aus Charkow (Russland) – Алексєєв Василь
10991. Herrmann, Olga, aus Nikolaiew (Russland) – Герман Ольга
11002. Gegna, Moise, aus Kiew (Russland) – Геня Мойше
1911.
11015. Müller, Ester, aus Ekaterinoslaw (Russland) – Мюллер Естер
11021. Mitnitzky, Morduchay, aus Kiew (Russland) – Митницький Мордухай 35

11104. Gauchmann, Judit, aus Odessa (Russland) – Гаухман Юдиф
11148. Silberova, Gnessa, aus Ekaterinoslaw (Russland) – Зільберова Агнеса
11149. Apfelbaum, Elisabeth, aus Ekaterinoslaw (Russland) – Апфельбаум Єли-

завета
11182. Stammer, Polina, aus Odessa (Russland) – Штамер Поліна
11213. Fidelmann, Marie, aus Ekaterinoslaw (Russland) – Фідельман Марія
11214. Avruch, Raissa, aus Ekaterinoslaw (Russland) – Аврух Раїса
11217. Choral, Raissa, aus Ekaterinoslaw (Russland) – Хорол Раїса
11278. Wehle, Olga, aus Odessa (Russland) – Велє Ольга
11283. Waksoff, Liba, aus Odessa (Russland) – Ваксова Ліба
1912.
11298. Spivak, Abram, aus Odessa (Russland) – Співак Абрам
11339. Endowitzky, aus Charkow (Russland) – Ендовицький 36

11433. Nachemsohn, Isaak, aus Novo-Nikolajewsk (Russland) – Нахемзон Ісаак 37
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11435. Lewin, Mischel, aus Kiew (Russland) – Левін Михайло
11451. Hornstein, Ewwa, aus Odessa (Russland) – Горнштейн [Горенштейн?]

Єва
11525. Halitzky, Lьbow, aus Charkow (Russland) – Галицька Любов
11568. Gafinowitsch, Mina, aus Ekaterinoslaw (Russland) – Гафінович Міна
1913.
11634. Kostakowsky, Jankel, aus Odessa (Russland) – Костаковський Янкель
1914.
11952. Chawkin, Raissa, aus Ekaterinoslaw (Russland) – Хавкіна Раїса
11953. Koretzky, Marie, aus Ekaterinoslaw (Russland) – Корецька Марія

Зі Львова вступило наступних 7 студентів :
1848.
226. Haimberger, Julius, aus Lemberg (Galizien, Oesterreich) – Гаймберґер Юлій
1855.
573. Rt. von Duniecki, Stanislaus, aus Lemberg – лицар Дунецький Станіслав 38

1859.
803. Ritter von Maszkowski, Ludwig Raphael, aus Lemberg – лицар Машковсь-

кий Людвіґ Рафал
1867.
1319. Stengel, Wilhelm Ludwig, aus Lemberg – Штенґель Вільгельм Людвіґ
1892.
5993. Diamand, Joseph, aus Lemberg (Galizien, Oesterreich) – Діамант Юзеф
1910.
10957. von Bereznytzkyj, Bohdan, aus Lemberg (Galizien) – фон Бережниць-

кий, Богдан 39

1913.
11888. Sygietyсski, Tadeusz, aus Lemberg (Galizien) – Сиґетиньський Тадеуш 40

Складений список може мати певні недоліки, що випливають із таких фак-
торів, як достовірність актів, транскрипція імен, помилки в перекладі тощо. У
будь-якому разі, впізнається чітка тенденція : більшість згаданих студентів на-
вчалася в Лейпцигу з 1901 по 1912 роки, з початком Першої світової війни цей
зв’язок різко перервався. Найближчі дослідження окремих осіб стають можли-
вими за допомогою збережених архівних документів (свідоцтва, а також про-
грами концертів та іспитів у Консерваторії).

Показана тут ситуація лише частково висвітлює загалом складну структуру
вищих навчальних музичних закладів. У той час діяли різноманітні консерва-
торії в Європі, тому би цікаво було порівняти кількість студентів у Лейпцигу й
Віденській, Празькій, Паризькій або Петербурзькій консерваторіях.

Ïîñòàòü Ì. Ëèñåíêà...
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Лейпциг завжди був ярмарковим осередком, який приймав багато іноземців.

Університет і Консерваторія посилювали цей обмін, даючи змогу місту, відомо-
му видавничою діяльністю та глибокими музичними традиціями, збагачувати
контакти, поширювати інформацію далі. Вражаючим є спектр повідомлень про
музичне життя з усього світу, які можна знайти в музичних журналах. Як при-
клад, я обрав відповідні «Сигнали для музичного світу», котрі з 1843 по 1900
роки видавалися Бартгольфом Зенфом (виходили до 1941 року). У своїй статті
про цей журнал Рудольф Фоґлер вказує найважливіші закордонні міста, з яких
надходили повідомлення : «Брюссель, Будапешт, Лондон, Париж, Санкт-Пе-
тербург, Прага, Рим, Варшава та Відень, а також Базель, Берн, Бірмінґем,
Бостон, Чикаґо, Цинцинаті, Дорпат, Дублін, Флоренція, Женева, Гельсінкі,
Каїр, Константинополь, Копенгаґен, Майланд, Манчестер, Мехіко, Москва,
Неаполь, Нью-Йорк, Риґа, Роттердам, Страсбурґ, Утрехт, Венеція, Верона,
Цюріх та ін.» 41

З українських земель знаходимо вже в 1846–1848 рр. два повідомлення з
Харкова. Один читач «Сигналів» у Харкові на знак подяки за інформацію питає :
«Від вдячного місцевого абонента Ваших сторінок : чи не хотіли б Ви отримати
задоволення, читаючи на Ваших сторінках дещо про харківську музику?» 42 Не-
відомий автор під ініціалами Л. Ф. спочатку зовсім не зацікавив Німеччину, проте
видавництво публікує обидва дописи, висловлюючи радість за ширшу геогра-
фію розповсюдження журналу. Тим не менш автор повідомляє гнучку й приваб-
ливу картину музичного життя Харкова : «Росіян 43 нині називають варварами й
позбавляють усіх людських почуттів. Та я можу вас запевнити, що тут при кожній
нагоді виявляється справжня любов до музики. А мати хоча б якогось учителя
музики – показник гарного виховання. Майже кожен порядний дім, навіть без
музичних геніїв, має музичні інструменти. Особливою популярністю користу-
ються клавіри Вірта, одного з петербурзьких майстрів. Хіба Вам цього не дос-
татньо? Вони повинні краще обслуговуватися. Ми тут декілька місяців вільно
мандрували німецько-польськими чи польсько-німецькими операми Россіні,
Белліні, Обера, Адама та Галеві, що стоять на наших полицях у дещо понівече-
ному вигляді. Можливо, Ви сердитеся на нас через те, що ми не вихваляємо
німецьких майстрів? Я залишив Вам сюрприз на десерт. Послухайте «Христа на
Ольберзі» та симфонію Ля мажор 44, що виконувалися тут на сцені, й здивуйте-
ся. Надруковані російською мовою повідомлення підтверджують, що автором
цих творів є безсмертний Бетховен. Звісно, як науковий рецензент – у Росії, влас-
не, існують тільки такі – мушу додати, завдяки чому стало можливим виконання
цих складних творів. Це здивує Вас ще більше. Керівником був один дуже квалі-
фікований німецький музикант із Дрездена, пан Бертольд 45 – якщо не помиля-
юсь, учень Шнайдера та Отто з Дрездена, – який спромігся зі слабкими ресурса-
ми зробити досить непогане ціле».
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Далі дописувач переконливо змальовує, як «тутешні німці» співали партії в

«Христі», поза як партію Серафима співала дочка директора Польського опер-
ного товариства. Оркестр – вочевидь, найслабша ланка – складався з місцевих
оркестрантів і кріпацьких музикантів з округи.

«Тут оркестри благородних людей досить великі, часто від сорока до п’ятде-
сяти осіб, і малороси дуже люблять музику, що дозволяє їм, незважаючи на ве-
ликі зусилля та труднощі через славнозвісні лінощі й певну обмеженість, все ж
таки виступати» 46.

У кожному разі дякуємо публічному успіхові диригента, котрий звернув ува-
гу на величні німецькі музичні твори й завдяки цьому дещо поліпшив смаки.

Двома роками пізніше «Сигнали» публікують наступну статтю рецензента з
Харкова, який першочергово сповіщає про концерти мандрівних митців і відзна-
чає подальші зусилля капельмейстера Бертольда, котрий, тим не менш, здаєть-
ся, недалеко пішов у підвищенні рівня освіти оркестру, а більше цінувався як
піаніст та аранжувальник Увертюри до «Вільгельма Телля» 47 для чотирьох фор-
тепіано, а також як автор «Ювілейної увертюри» з російським національним
гімном, яка виконувалася навіть у Відні 48.

Наступне повідомлення датоване тільки 1893 роком. Рецензент з ініціалами
Е. Ґ., який, до речі, підписувався під багатьма дописами із Санкт-Петербурга й,
очевидно, походить звідти, сповіщає про «Музичне життя в Росії. Музичні но-
татки з Києва, Одеси, Харкова та дещо із Санкт-Петербурга» 49. Він рецензує
перше виконання Дев’ятої симфонії Бетховена в лютому 1893 р. у Києві місце-
вим відділенням Імператорського російського музичного товариства під дири-
гуванням О. Виноградського 50 (360 виконавців, 4 хори). Прем’єра мала неймо-
вірний успіх, що змусило повторити твір двічі. До цього прозвучали Увертюра
«Еґмонт» та до-мінорний Фортепіанний концерт Бетховена з «відмінним піані-
стом Робинським» 51. Місцеве музичне життя він згадує схвально : «Музична
школа 52 в Києві, якою керує директор пан Пухальський 53, та, особливо, класи
вокалу професора Еверарді 54, запрошеного сюди свого часу із Санкт-Петербур-
га, мають радувати справжнім розвоєм і задовільними результатами» 55.

В Одесі знаходимо наступні імпрези : «У музичному житті Одеси мали успіх
двоє гастролерів у березні [1893]. Петро Чайковський керував двома симфоніч-
ними концертами й виконавав деякі власні твори, які були сприйняті з ентузіаз-
мом. Леопольд Ауер 56, який узагалі вперше відвідав Одесу, диригував так само
двома концертами. Крім того, він заявив про себе як соліст, виконуючи Скрип-
ковий концерт Бетховена, й виступаючи на організованому ним вечорі камерної
музики. Стверджують, що останній твір було виконано в супроводі оркестру в
Одесі вперше. Проте дозволимо собі трохи засумніватися, бо свого часу і Фер-
динанд Лауб 57, і Генрик Венявський 58 укотре відвідували Одесу і, безумовно,
теж грали цей концерт, так переконливо виконаний вищезгаданим виконавцем» 59.

Ïîñòàòü Ì. Ëèñåíêà...
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Врешті-решт, виступи в Харкові : «Секція товариства 60 розгорнула надзви-

чайно плідну діяльність, яка довела свою доцільність завдяки досягнутим пози-
тивним результатам. Засновник і директор цієї інституції, пан Ілля Слатін 61, ви-
хованець Петербурзької консерваторії та учень Олександра Дрейшока 62, мав дуже
рідкісний талант організатора і значну витримку. За майже 20 років він створив
самостійний музичний інститут 63, де викладалися спів, сольні та оркестрові
інструменти, а також теорія, естетика тощо. Крім того, симфонічні концерти,
здебільшого, виконувалися своїми власними вихованими Інститутом оркестро-
вими силами. Чайковський теж відвідував Харків, організував тут один концерт
і тепло відгукнувся про дуже корисну діяльність пана Слатіна» 64.

Потім наводяться новини із Санкт-Петербурга. Якщо анонім Е. Г. дійсно по-
ходить із Санкт-Петербурга, тоді стає очевидним його інтерес до культурних
зв’язків його міста; відзначення доброї роботи митців із Санкт-Петербурга
підтверджує це припущення.

У 1901 році в «Сигналах» знаходимо ще одне повідомлення з Одеси. Пере-
важно обговорюються концерти камерної музики. Очевидно, що існувало 2 типи
концертів. Особливо слід відзначити шкільний концерт музичної школи місце-
вого відділення ІМРТ. Називаються музиканти-гастролери, які виступали в Одесі :
Леопольд Ауер, пан Єжи Лялевич 65 та пані Доліна 66 із Санкт-Петербурга, а та-
кож київський диригент Виноградський, який у квітні [1901] мав виконати впер-
ше в Одесі Дев’яту симфонію Бетховена, і т. ін. Рецензент згадує італійський
оперний сезон у міському театрі, а також оперету в Російському театрі, де по
черзі грають італійські й російські трупи 67. Симфонічний концерт Одеського
відділення ІРМТ охоплював твори М. Балакирєва, П. Чайковського, Ж. Бізе,
Г. Берліоза, Й. С. Баха та К. Сен-Санса. Порівнюються програми 68.

Зі Львова існують повідомлення лише з 1920 по 1932 роки в серії, упорядкова-
ній Альфредом Плоном 69. Колись «така радісно-співоча та залюблена в музику
столиця Галичини» зазнала спаду, а потім відновлення, завдяки новому музичному
керівнику, професорові Станіславові Невядомському 70. У той самий час він зас-
новує польську музичну газету («Ґазета музична»). Романтичною оперою «Гоп-
лана» В. Желеньського 71, вистави якого мали численні аншлаги. Після зайняття
міста українцями 1 листопада 1918 року 22 дні тривала кровопролитна вулична
боротьба та обстріл міста. Одна бомба впала на сцену Театру, але дивом не розір-
валася. Тільки коли місто було вже оточеним, музичне життя продовжилося на
репертуарних творах, що були в наявності у фондах. Тим не менш, до 100-річчя
С. Монюшка 5 травня 1919 року було виконано святковий цикл із 6-ти опер і 2-х
концертів. Загалом, оперний репертуар становили наступні твори: «Викрадення
[з сераля]», «Травіата», «Трубадур», «Паяци», «Кавалерія рустікана» [«Сільська
честь»], «Ріґолетто», «Севільський цирюльник», «Тоска», «Отелло», «Ернані»,
«Міньйон», «Лакме», «Жидівка», «Казки Гофмана» та багато інших» 72.
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Обіцяні постановки опер Р. Ваґнера не відбулися, бо видатний гість не міг

виблискувати в бажаному вигляді : «Йозеф Манн із Берлінської опери не міг
ознайомити нас із жодною блискучою роллю, такими як Каніо, Елеазар та Рада-
мес, штурмом завоювати серця своїх співвітчизників» 73.

Як буде повідомлено наступного року, “із занепаду розвинулася деяка варта
уваги ініціатива. Так, було засновано Єврейську музичну спілку, яка без жодної
тенденції до переслідування хотіла популяризувати перш за все єврейську (на-
родну) музику та музику взагалі» 74. Її симфонічний оркестр заповнює відчутні
прогалини в музичному житті : грають Й. Брамса, Ф. Шуберта, Л. Бетховена,
Ф. Мендельсона, К. Ґольдмарка, В. Желеньського, М. Бруха та Р. Вагнера («Життя
лісу») під диригуванням доктора Натана Гермеліна. Один із перших концертів
Польського музичного товариства відбувся під керівництвом його президента
М. Солтиса 75.

У наступних роках Альфред Плон обговорює насамперед оперу та прийнят-
тя на роботу співака Давида Ярославського з Києва, а вже потім концертуючих
гостей-музикантів із-за кордону. Програма симфонічного концерту Єврейського
музичного товариства, скоріше за все вже заснованого на той час, як і Польсько-
го музичного товариства 76, включала «Урочисту месу» Л. Бетховена, яку вико-
нували варшавські солісти. Суто хорові концерти давали Єврейське музичне
товариство, чоловічий хор «Ехо», співоча спілка «Лютня», а також чоловічий
хор «Бандурист» та ін. 77 Наступні повідомлення зі Львова від Альфреда Плона
містяться в «Сигналах» до 1932 року 78.

У даній статті було розглянуто два аспекти зв’язку музичного життя між Лей-
пцигом та українськими землями від другої половини XIX ст. до Першої світо-
вої війни : навчання в Лейпцигу студентів із цих земель та, з іншого боку, спос-
тереження названих земель німецькою музичною критикою. Звісно, це тільки
маленькі фрагменти великої загальної картини, та їх роздробленість і від того
недостатній порівняльний масштаб дослідника задовольнити не можуть. Я ро-
бив подібні дослідження стосовно Вільнюса й Любляни. У дійсності, дуже зручно
мати можливість при необхідності спиратися на матеріал, який у потрібний мо-
мент здатен викликати певний інтерес. Викладені факти можуть використовува-
тися й інтерпретуватися за бажанням. (При тому я навмисно ухилявся від по-
милки презентувати Лейпциг як центр світу). Більше того, шукав можливість
узгодити окремі положення. Один дослідник навряд чи в змозі вирішити це; проте,
якщо вдасться зацікавити групу дослідників, то вихід може бути знайдено. У
цьому допоможуть нетрадиційні рішення, які пропонуються введенням техніки
обробки великої кількості інформації. Так, я дійшов висновку, що робота євро-
пейського музикознавця в Інтернеті, яка відбувається останніми роками, дасть
шанс об’єднати всі маленькі фрагменти європейського музичного життя, які ми
в окремих розвідках розкриваємо, в єдину велику картину. Тільки так стане ре-
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альним створення надійної реалістичної основи, що своєю чергою закладе мож-
ливі підвалини для серйозних наукових тверджень про європейське культурне
життя зі своїми збігами та особливостями.

УДК 7.073(437.3)(051):78071:1лис
[78.072:78.071./Лис](437.3)(051)

Петр КАЛІНА (Брно, Чехія)

РЕФЛЕКСІЯ ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ ЛИСЕНКА В ЧЕХІЇ

Пропоновану статтю присвячено рефлексії творчості в Чехії Миколи Лисенка (1842–
1912) – одного з найвидатніших композиторів слов’янського світу. Через те, що його
музику в чеському середовищі майже не виконували, здавалося б не може йтися про
рецепцію його творчості. Але рефлексія творчості й життя митця – тематика набагато
ширша. Стаття містить перелік чеських згадок про Лисенка та їх критичний коментар.
За життя композитора чеські музичні журнали порівняно часто друкували інформацію
про Лисенка, про популяризацію ним слов’янської музики. Після його смерті (особливо
після Другої світової війни) рефлексія починає бути ще рідшою й обмежується, зокрема,
декількома словниковими статтями в музичних енциклопедіях і підручниках історії му-
зики та оглядовими статтями у фахових часописах.

Ключові слова: рефлексія, композитор, музичний часопис, словникова стаття, кри-
тика, згадка, видання, твір, музика.

Данная статья посвящена рефлексии творчества в Чехии Николая Лысенко – одного
из наиболее выдающихся композиторов славянского мира. В ней приводится перечень
упоминаний о Лысенко в чешских изданиях и их критический комментарий.

Ключевые слова: рефлексия, композитор, музыкальный журнал, словарная статья,
критика, упоминание, издание, произведение, музыка.

The author represents reflection of creative works by Mykola Lysenko, one of the greatest
Slavic composers, in Czech Republic. The list of mentions about him and their critical comments
are cited in the article.

Keyword: reflection, composer, music journal, dictionary entry, critics, mention,
publication, work, music.

У чеському середовищі досі не приділяли належну увагу виконанню творів
українського фольклориста, педагога, культурного діяча, а передовсім компози-
тора Миколи Віталійовича Лисенка (1842–1912). З-поміж багатющої мистець-
кої спадщини композитора в Чехії виконували лише кілька хорових пісень і два
музично-драматичні твори – оперету «Наталка Полтавка» 1 та дитячу оперу «Пан
Коцький». Обидва твори (які виконували, на жаль, лише аматорські гуртки), бе-
зумовно, не належать до репрезентативних композицій Лисенка 2. Хоча оперету
«Наталка Полтавка» традиційно приписують Лисенкові, його внесок як композито-
ра в зазначений твір мінімальний: у цій музичній комедії Лисенко скомпонував лише
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увертюру й кілька пісень. Він тут проявив себе скоріш як гармонізатор українських
народних пісень, які до літературного джерела оперети написав її автор Іван Котля-
ревський 3. «Пан Коцький» – це дитяча опера, призначена не тільки для дитини-
глядача, а й для дитини-виконавця; чому відповідає і надзвичайно проста фактура.

На основі рецепції названих творів у потенційного чеського слухача, напев-
но, не створилось би повного уявлення про композиторський стиль Миколи
Лисенка. З цієї причини всі спроби проаналізувати загальну рецепцію творчості
Лисенка неминуче виявилися би безпредметними. Отже, стосовно чеського се-
редовища поки що можна говорити тільки про рефлексію його творчості й жит-
тя. У цій статті під рефлексією розуміємо як усі досі видані в Чехії музичні ком-
позиції Лисенка, так і всі види опублікованої інформації про композитора, при-
значеної для чеського виконавця або читача. Але там, де є нульова або мінімаль-
на рецепція, не може бути розгорнутої рефлексії. І все ж обсяг рефлексії Лисен-
ка в чеському середовищі одразу буде видаватися доволі великим, якщо брати
до уваги факт, що чеського читача відносно часто інформували про життя і
творчість того композитора, якого він зовсім не знав.

Може викликати подив незначний діапазон поданої нижче інформації. Для
цієї статті я намагався знайти у фондах чеських бібліотек усе, що в чеському
середовищі було написано про Миколу Лисенка, а також опубліковані в Чехії
його композиції. Наведений матеріал допоможе створити уявлення про те, яке
уявлення про композитора могла мати чеська музична громадськість у різних
епохах, тобто від 1867 р. (коли в чеській пресі з’явилася перша згадка про Ли-
сенка) аж до сьогодні. Оскільки досі не було написано чи перекладено чеською
мовою жодної монографії про Лисенка, то зацікавлений чех міг черпати інформа-
цію про нього тільки з повідомлень у чеських музичних часописах і словниках.

Дві рецензії в газетах «Národní listy» та «Politik» щодо двох празьких вис-
тупів М. Лисенка як піаніста й автора гармонізацій українських народних пісень 4
у грудні 1867 р. є першими чеськими згадками про композитора. Лише ці ре-
цензії можемо внести теж до розряду «рецепція», тому що вони безпосередньо
відгукуються на творчість Лисенка (хоча тільки як автора гармонізацій). 29 грудня
1867 р. у газеті «Národní listy» (розділ «Література і мистецтво») вийшла не-
підписана рецензія, в якій зазначено: «Цікаву артистичну особистість пізнали
ми в піаністові пану Лисенкові. [...] Родом він малоросіянин і навчається в Лейп-
цизькій консерваторії. Його гра, виразна й витончена, викликала схвалення; ве-
лике задоволення принесли, зокрема, малоросійські пісні, вдало аранжовані ним
самим для фортепіано. Героїчний характер, особливо запорозьких мелодій, як і
нестримність козаків, захоплює нас. Пан Лисенко готує до друку цілу збірку
малоросійських пісень; ми бажаємо, щоб він швидко знайшов видавця, бо ці
пісні насправді збагатять слов’янську літературу. Не знаємо, чи пан Лисенко здо-
буває освіту передусім як піаніст, але нам здається, що центр його ваги полягає
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більше в композиторському таланті, ніж у технічній майстерності; маємо надію,
передусім, на користь для слов’янської музи» [1].

На день раніше (28 грудня) відгук на концерт опублікувала німецькомовна
чеська газета «Роlitіk». Статтю теж не підписано, але з листів Лисенка до батьків
довідуємося, що її автор – Франтішек Півода [2]. Він пише: «... У панові Лисен-
ку, який із розкішною виразністю виконував Баладу соль мінор Шопена, Presto
scherzando та свої, дуже вдалі обробки малоросійських пісень, я побачив досить
вправного піаніста. Крім «Ріесе» Мендельсона, концерт мав суто слов’янський
музичний вигляд. [...] Наприклад, малоросійські пісні нам дарують дух вітчизни
Шопена 5, того найпоетичнішого композитора, твори якого є в основному ви-
тонченим квіттям, зірваним на його рідному лузі пісень. [...] Ці музичні твори
дають гарну можливість для розширення концерту Слав’янського [йдеться про
Дмитра Агренєва-Слав’янського 6, який був головним учасником цього концер-
ту. – П. К.], особливо тоді, коли до всіх приєднався б пан Лисенко зі своєю чудо-
вою інтерпретацією подібного характеру» [3].

Через п’ять років, у 1872 р., у 18-му номері часопису «Hudebnн listy» було
надруковано лист із Києва, в якому невідомий автор, розповідаючи про ситуа-
цію в київській опері й торкаючись діяльності чеських музик, які тоді працюва-
ли в Києві, коротко згадав і М. Лисенка: «Знайомий Вам малоросійський компо-
зитор пан Лисенко у cвоїх концертах старанно плекає слов’янські пісні; ми чули
дуже вдало виконувані моравські, чеські та сербські пісні» [4].

Ще одну згадку про композитора знаходимо у 5-му номері часопису «Dаlіbоr»
від 1873 р. Тоді головним редактором цього журналу був Людевіт Прохазка,
знайомий Лисенка; він, схоже, і став автором цього непідписаного тексту: «На
днях ми отримали дружній лист із Києва від Миколи Віталійовича Лисенка, про-
фесора місцевої консерваторії 7. З цього листа бачимо, як і в Україні плекають
слов’янську взаємність у музичному мистецтві. З програм концертів, які надіслав
пан Лисенко, ми довідалися, що наші слов’янські брати мають ту саму мету, що й
ми, – тобто, чимдалі більше зближуватись і з захопленням приймати своєрідності
різних слов’янських народів у своїй душі. […] У згаданих програмах знаходимо,
крім малоросійських народних пісень, також пісні великоросійські, польські, чеські,
моравські, хорватські та сербські, головним чином, у хорових обробках. Оригіналь-
ною є, напевно, ідея пана Лисенка, який для старовинної форми сюїти (сьогодні
знову популярної) вжив як основні мотиви здебільшого малоросійські народні пісні 8.
[...] Про те, які його заслуги перед українською народною піснею (передусім, видан-
ням своїх двох дорогоцінних збірок), поговоримо в окремій статті» [5]. Але цей
задум реалізовано не було. Через місяць у тому самому часописі читаємо тільки про
програму слов’янського концерту Лисенка в березні 1873 р. [6].

Розгорнуту статтю-рецензію, яка називається «Збірка українських пісень»,
містять 7–9 номери журналу «Národní listy» за 1875 р. Її автор – хорватський
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фольклорист Ф. С. Кугач, з яким Лисенко познайомився в 1874 р. у Сербії, де
збирав слов’янський фольклор. Мабуть, там Лисенко подарував свої збірки Ку-
гачеві [7]. Стаття виглядає як рецензія на 1-й і 2-й випуски збірки українських
народних пісень в обробці Лисенка для голосу в супроводі фортепіано, але, крім
того, містить роздуми автора про слов’янську музику взагалі. Кугач хвалить
Лисенка за точність і підкреслює необхідність видання таких збірок пісень сло-
в’янських народів: «Пан Лисенко заслуговує [...] на гаряче схвалення, бо всі до-
теперішні збирачі, чиї збірки мені відомі, не становлять жодної цінності для
музики слов’янських народів, бо задовольняються, зокрема, простим записуван-
ням мелодії, потім втиснутої у певні такти з гармонією, яку тільки-но засвоїли
від чужих учителів. Таким чином, вони знищили багато дорогоцінних рис слов’ян-
ської оригінальності. Це гріх і шкода, що стільки російських та південнослов’ян-
ських мелодій у такий спосіб зіпсовано невправною рукою. Дуже потрібно, щоб
із цих наспівів було знову скинуто те чуже вбрання. І для виконання цього важ-
ливого завдання пан професор Лисенко видається найкомпетентнішою си-
лою» [8].

28-й номер журналу «Dаlіbоr» за 1880 р. надрукував інший лист із Києва,
цього разу підписаний автором – чехом Йозефом Пржибіком 9, тодішнім капель-
мейстером Київської опери. Прибік у листі ґрунтовно розповідає про культурне
життя Києва. У кінці тексту дано примітку: «... Про малоросійського композито-
ра Лисенка і наших визначних земляків пана Шевчика та пана Музиканта, які
працюють у місцевій консерваторії 10, сповіщу наступного разу» [9].

Через півроку, у 13-му номері журналу «Dаlіbоr» опубліковано інший лист
Й. Прибіка під назвою «З Києва на Русі». У ньому автор розповідає про діяльність
чехів в оперних театрах російських міст. Таким чином, він дає цінне історичне
свідчення про тодішній стан чеської музичної еміграції в Російській імперії, у
тому числі й підросійській Україні. Пржибік розгорнуто розповідає про ситуа-
цію в Київському музичному училищі ІРМТ та згадує про діяльність чехів, які
тут працюють. Наприкінці листа знову читаємо примітку: «Про малоросійсько-
го композитора Лисенка сповіщу наступного разу» [10]. Але цей задум реалізо-
вано не було – у наступних номерах часопису жодних згадок Пржибіка про Ли-
сенка не знаходимо; це сталося, певно, з тієї причини, що чеський диригент
через рік обійняв посаду капельмейстера у Львові. Коротке повідомлення про
виконання творів Миколи Лисенка у Львові містить лист Вацлава Дуна в цьому
журналі (1882, № 12). Адже 9 березня того самого року львівські товариства
влаштували урочистий вечір із нагоди 20-х роковин смерті Тараса Шевченка, на
якому виконувалися фортепіанні Баркарола й Шумка Лисенка [11].

Перша чеська біографія М. Лисенка вийшла в 15-му номері часопису
«Dаlіbоr» у 1883 р. Статтю підписано шифром Db. під яким, цілком імовірно,
приховується чеський музичний історик Йозеф Срб-Дебрнов. Біля статті стоїть
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нотатка редакції: «Матеріал для цього біографічного ескізу нам передав наш
земляк пан В. Музикант 11, віртуоз гри на віолончелі» [12]. Алоїз (іноді його на-
зивають Владиславом) Музикант був у 1880-х роках разом із Отакаром Шевчи-
ком чеським партнером Лисенка у фортепіанному квінтеті, який діяв у Києві.
Хоча ця біографія українського композитора дуже багата на фактичні помилки,
передусім, щодо дат і прізвищ, взагалі вона є корисним орієнтиром для чеських
читачів при ознайомленні з мистецькою діяльністю Лисенка.

Видатний чеський етнограф Людвік Куба 12 помістив у четвертому томі сво-
го монументального збірника «S1оvаnstvo ve svýh zpěvech» (видання 1880-х років)
130 українських пісень, з яких 25 узяв із перших трьох збірок Лисенка, котрого
згадує в завершальних роздумах про російські пісні: «Щоб виявити свою індив-
ідуальність і відмінність, щоб довести свою самобутність і сепаратистські праг-
нення, вони, українці, старанно збирали потрібні матеріали в галузі не лише
історії, а й етнографії. Цікаво, що цей рух зараз послаблюється, тим часом як у
Великоросії посилюється. Зараз тут працює майже єдиний М. Лисенко» [13].
Трохи пізніше, в номерах 11 і 12 журналу «Dаlіbоr» за 1888 р. у статті «Велико-
руська музична етнографія і Ю. М. Мельгунов» 13 Куба знову розмірковує над
сучасним станом збирання великоросійських пісень. Коротко говорить він і про
ситуацію в Україні й Білорусі. У зв’язку з тим знов-таки згадує діяльність Ли-
сенка [14].

За життя Лисенка, у 1900 р. чеську словникову статтю подає тільки «Ottův
slovník naučný», де знаходимо основні відомості про композитора й перелік його
творів, які в словнику названі, на жаль, неточно [15].

Через місяць після смерті композитора некролог про нього надрукував грудне-
вий номер (№ 3) часопису «Hudební revue» в 1912 р. Його автор – Василь Барвін-
ський, український композитор і піаніст, згодом ректор Вищого музичного інсти-
туту ім. М. Лисенка у Львові – у схематичній, але інформативній біографії Ли-
сенка назвав його головні твори та згадав про ставлення композитора до Чехії.
Барвінський закінчує некролог словами: «З його кончиною українська музика
втратила свого батька, а українсько-русинський народ – одного зі своїх найкра-
щих синів» [16]. Цей номер часопису містить фотографію Лисенка 1860-х років.

Використавши як привід празький візит Української республіканської капе-
ли, якою керував послідовник Лисенка – Олександр Кошиць 14, чеський музи-
кознавець Зденек Неєдлий у 1920 р. написав про неї брошуру. У ній автор не
тільки подав інформацію про Капелу, а й проаналізував українську музику вза-
галі. До речі, йдеться про першу чеську цілісну рефлексію української музики, в
якій З. Неєдлий уперше в критичній формі ознайомив чеського читача з творчі-
стю і стилем М. Лисенка, розкрив його значення для української музики (лише
через вісім років після смерті композитора). У статті, зокрема, йдеться: «М. Ли-
сенко є провідним представником української музики не лише тому, що написав
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багато творів, які живлять український репертуар, а й головно тому, що встано-
вив розвій української музичної творчості в усіх її сторонах. Він ретельно і з
любов’ю вивчав українську народну музику, з якої запозичив засоби виразності
й цими засобами почав компонувати в дусі староромантиків великі хорові, ба,
навіть драматичні твори. Цим він, очевидно, хотів дати українській музиці те,
що українській поезії дарував найвидатніший український поет Тарас Шевчен-
ко, тексти якого із задоволенням покладає на музику. Щоправда, йому це не зовсім
вдалося, адже Лисенко не такий великий музика, як Шевченко поет; але він все-
таки зробив велику справу, особливо тим, що зразу поставив собі мету дуже
високу і йшов до неї сміливо й без страху. [...] Цікаві [...] й драматичні твори
Лисенка. Це також оперети зовсім староромантичного стилю, які в нас пробував
писати Шкроуп 15 та ін.; це, ліпше сказати, народні музичні комедії, у складі яких
є пісні, хори та танці, а не драматичні твори у звичному розумінні слова, але їх
народний характер такий щирий і водночас дуже простий, що тут засоби зовсім
відповідають задуму й цільовому призначенню твору; і відтак увесь твір справ-
ляє миле й задовільне враження. Головне значення тут мають окремі номери,
передовсім хори, які можна виконувати також на концертах між самостійними
хоровими творами» [17]. Далі З. Неєдли розповідає про хорові твори Лисенка
на слова Т. Шевченка і наприкінці доходить висновку, що єдиний із сучасних
українських композиторів, який є послідовником Лисенка, – це Кирило Стецен-
ко 16.

У 1920–30-х роках XX ст. в Чехословаччині було опубліковано кілька слов-
никових статей про Миколу Лисенка. Першу таку статтю надрукував «Енцикло-
педичний словник Масарика» (1929). Стаття, яка, крім іншого, називає музич-
но-драматичні твори композитора й обидві його теоретичні праці, є фактологіч-
но вивіреною (крім помилкового датування заснування Музично-драматичної
школи Лисенка 17) [18]. Більш стислою є стаття «Микола Лисенко» в «Новому
ілюстрованому енциклопедичному словнику» (1931). 3 неї довідуємося тільки
роки народження та смерті композитора і те, що він уклав найкращу збірку ук-
раїнських народних пісень, написав твори на слова Шевченка та опери «Різдвя-
на ніч» і «Тарас Бульба» [19]. Порівняно велику й коректну статтю надрукував
«Енциклопедичний словник нового періоду Отти», опублікований у 1935 р. (лише
дату смерті Лисенка тут наведено помилково). Її автор розповідає також про
дитинство композитора та згадує двох його чеських учителів Паноцного 18 й
Вільчека 19; читач довідується також про концертний виступ Лисенка у Празі [20].
Але справжню словникову родзинку знаходимо в «Музичному енциклопедично-
му словнику Паздірка», що вийшов у 1937 р. Автор цієї статті, видатний україн-
ський музикознавець, який працював у Празі, Федір Стешко 20 повідомляє про
різнобічну діяльність Лисенка: композиторську, фольклористичну, виконавчу,
педагогічну та організаційну. Стешко, оцінюючи значення Лисенка, так само, як
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раніше З. Неєдли, прагне дати композиторові критичну, але об’єктивну оцінку :
«Значення Лисенка в історії української музики є подібне до значення Глінки чи
Сметани, хоча він не мав їхньої геніальності і не може з ними рівнятися щодо
техніки. Багатство завдань не дозволяло йому розвинути талант, проте він підняв
українську народну пісню до небувалих висот, спрямував до неї науковий і мис-
тецький інтерес і зробив її фундаментом розвитку нової української професій-
ної музики» [21].

На жаль, композиції Миколи Лисенка в Чехії видавалися й видаються нечас-
то. Побачили світ тільки чотири нотні публікації. Це, зокрема, чоловічий хор
«Вічний революціонер» на слова І. Франка. Цю недорогу публікацію видав Цент-
ральний орган співаків-робітників і Комуністична книгарня в другій половині
20-х років минулого століття. Перекладач твору Франка чеською мовою Ян Ур-
бан переробив вірш українського поета до невпізнання (Урбан тут, наприклад,
згадує смерть Володимира Леніна) [22].

У «Нотографічному покажчику видань музичних творів М. В. Лисенка», який
вийшов у Львові 2001 р., празького видання «Вічного революціонера» не знахо-
димо [23], але цей покажчик містить цінну інформацію про три інші чеські ви-
дання творів Лисенка, яких у бібліотеках Чехії немає. У 1923 р. шість обробок
народних пісень Лисенка ввійшло до «Збірника українських пісень з репертуару
хору Української господарської академії в Чехословаччині» (слова пісень у ньо-
му нібито наведено українською та чеською мовами) [24]. Інше чеське видан-
ня – це, за покажчиком, хорова обробка Лисенком народної пісні «Пливе чо-
вен», видана у празькому видавництві «Аrs» у 1939 р. [25] У тому самому видав-
ництві вийшов також хор Лисенка на слова І. Франка «Ой що то в полі за димо-
ве»; це видання, на жаль, не датоване [26]. Далі 25 записаних Лисенком народ-
них пісень надруковано у збірці Людвіка Куби «Slovanstvo ve svýh zpěveh» [27].

У картковому каталозі музичного відділу Національної бібліотеки в Празі
під прізвищем Микола Лисенко знаходимо чотири празькі видання його творів:
«Три пісні», «Шість пісень» (обидва видано в А. Неберта), «Ти моя коханка бу-
деш», «Українська ніч» (обидва видано в «Мusіса-Edіtiоn»). Видання не дато-
вані, але, очевидно, йдеться про 1920-ті роки. При перегляді цих видань з’ясува-
лося, що жодного разу не йдеться про твори Миколи Лисенка (1842–1912). На-
ведені композиції не фігурують у каталозі творів Лисенка, їх описові номери з
каталогом не збігаються [28]. В одній пісні під прізвищем «Лисенко» написано:
«24 квітня 1922 р. Пльзень». На той час Микола Лисенко вже десять років як
помер, та й до Пльзеня він ніколи не приїздив. 3 титульної сторінки видання
«Мusіса-Edіtiоn» на нас дивиться незнайомий молодий чоловік. Хто цей загад-
ковий Микола Лисенко? Чеські й українські матеріали про другого Миколу Ли-
сенка мовчать. Мабуть, ідеться про українського емігранта, який поселився у
Пльзені. Можна припустити, що український музика (який, мабуть, після росій-
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ської революції емігрував у Чехословаччину) прийняв прізвище славнозвісного
композитора зі своєї Вітчизни.

Після Другої світової війни рефлексія життя і творчості Лисенка є ще рідшою.
Певну увагу приділяє Лисенкові Анна Гостомська у своєму популярному довід-
нику оперної творчості [29]. Вона подає основну інформацію про його життя і
творчість, а далі представляє оперу (точніше оперету) «Наталка Полтавка», над
перекладом чеською мовою якої вона працювала. А. Гостомська також дуже
високо оцінює музично-фольклористичну діяльність Лисенка: «Збирацька
діяльність Лисенка, яка завдяки збереженню великої кількості народних музич-
них проявів була поштовхом до ряду визначних теоретичних праць, забезпечує
Лисенку одне з найвизначніших місць в усій європейській культурі в галузі фольк-
лористики» [30]. На місці, де зазвичай наводиться чеська література про даного
композитора, цього разу констатується, що літератури про Лисенка чеською
мовою немає. У найновішому виданні книжки А. Гостомської 1966 р. жодної
інформації про Лисенка вже не знаходимо. Про Миколу Лисенка повідомляє
також брненський музикознавець Ян Рацек 21 у книжці «Російська музика» в
1953 р. [31] У ній зазначений автор цілі речення списав зі згаданої статті Ф. Стеш-
ка з Музичного словника Паздірека. Композитора коротко згадує і Ґраціан Чер-
нушак 22 у своєму легендарному виданні «Історія європейської музики» [32]. Втім,
зокрема, підкреслює, що педагогічна діяльність Лисенка та його особистий при-
клад були визначальними для розвитку наступної української композиторської
ґенерації.

1967 р. у п’ятому номері часопису «Slovanský přehled» було опубліковано
статтю «Микола Лисенко і слов’янство» Іржі Гривняка [33]. Це вдала розвідка,
яка знову через багато років нагадала чеській громадськості про М. Лисенка.

Через 33 роки в п’ятому номері часопису «Dejiny a souиasnost» побачила світ
ще одна стаття про Лисенка – «Українсько-чеські музичні взаємини і Микола
Лисенко» Зденки Ганусової [34]. У ній авторка звертає увагу не лише на му-
зичні, а й на культурні взаємини між чехами й українцями загалом і наводить
ряд примітних фактів, зокрема, відзначає стосунки Лисенка з Чехією.

Після Другої світової війни було підготовлено лише дві невеликі словникові
статті про Лисенка – у «Малій музичній енциклопедії» з 1983 р. [35] і в другому
томі «Музичного словника для кожного», опублікованому в 1999 р. [36].

Перелік публікацій про Миколу Лисенка в чеському середовищі доповню-
ють і праці автора цієї статті. Фольклористичній діяльності композитора при-
свячено бакалаврську працю виконану в Інституті музикознавства Університету
ім. Масарика у Брно, під назвою «Музично-фольклористична діяльність Мико-
ли Лисенка як одна з іпостасей його життя і творчості» [37]. У ній описано ситуа-
цію збирання українського музичного фольклору до Лисенка, метод його запису
пісень, зроблено аналіз теоретичних зауважень композитора про український
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фольклор, його гармонізації народних пісень, подано інформацію про викорис-
тання Лисенком записів та обробок фольклорного матеріалу. Дипломна праця,
виконана в Інституті славістики Брненського університету, має назву «Микола
Лисенко та українські письменники XIX століття» [38]. У ній описано взаємини
композитора з найвидатнішими українськими літераторами, розповідається про
їх роль у становленні українства. Інша дипломна праця, виконана в Інституті
музикознавства того самого університету, називається «Микола Лисенко та чеські
землі» – у ній проаналізовано дотичність композитора до чеської музичної куль-
тури [39]. У музикознавчому журналі «Орus musicum» у 2002 р. опубліковано
біографічну статтю автора цих рядків «Невідомий Микола Лисенко», де подано
основну інформацію про життя й багатогранну діяльність Лисенка [40].

Загалом сучасна чеська фахова література мовчить про Лисенка. Ані найно-
віша «Історія музики» Ярослава Смолки та його колег [41], ані нова «Історія
опери» Яна Трояна [42], опубліковані в 2001 р., не згадують Лисенка зокрема й
українську музику взагалі. Хоча йдеться про винятково якісні публікації, зазна-
чу, що ці книжки не можуть претендувати на повноту охоплення найважливіших
феноменів світової музики, якщо замовчують Миколу Лисенка – центральну
постать музичної культури найбільшої держави Європи.
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МІСЦЕ МИКОЛИ ЛИСЕНКА ТА УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ
У НАУКОВОМУ ЖИТТІ ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ

НІМЕЧЧИНИ ОЧИМА НАУКОВЦЯ-ПОЧАТКІВЦЯ

У статті здійснено короткий аналіз доступної у бібліотеках Федеративної Республі-
ки Німеччини літератури на тему «Микола Лисенко» і української музики загалом. Без
уваги не залишилися ресурси системи Інтернет. Проблематика статті зосереджена на
відмінностях наукових традицій українського і німецького музикознавства, а також ролі
політичних та історичних подій у процесі налагодження наукових контактів між двома
країнами.

Ключові слова: Микола Лисенко, музикознавство, історія української музики, му-
зикознавство ФРН, хорова музична культура, українська музична культура.

В статье проведён короткий анализ доступной в Федеративной Республике Германия
литературы на тему «Николай Лысенко» и украинской музыки в целом. Не без внимания
остались ресурсы системы Интернет. Проблематика статьи сконцентрированна на отли-
чиях научных традиций украинского и немецкого музыковедения, роли политических и
исторических событий в процессе становлення научных контактов между двумя страна-
ми.

Ключевые слова: Николай Лысенко, музыковедение, история украинской музыки,
музыковедение ФРГ, хоровая музыкальная культура, украинская музыкальная культура.

The article comprises a short analysis of the German libraries, regarding the available
references to Mykola Lysenko and the Ukrainian music in general. Additionally the analysis
includes the sources and materials from the Internet. The article focuses particularly on the
differences between the Ukrainian music science and the music science in Germany. The impacts
of political and historical influences on the establishment process of the scientific relationships
have been considered as well.

Keywords: Mykola Lysenko, musicology, history of Ukrainian music, musicology in
Germany, choir music culture, Ukrainian music culture.

Аналізуючи не одну конференцію і десятки наукових колоквіумів, які щоріч-
но відбуваються в різних університетах ФРН, зазначу, що, незважаючи на дос-
тупність різнобічної інформації (Інтернет, наукова література, преса, доступ до
архівних документів, періодичні видання Німеччини та інших країн і їх архівні
фонди в бібліотеках) українська музична культура, зрештою й Україна загалом,
надалі залишається невідомою не тільки широким колам населення, а й навіть
вузькому колу істориків, культурологів та мистецтвознавців. Деякі дискусії до-
ходять до таких абсурдних висновків як: українців як нації не існує, Тарас Шев-

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



65
ченко боровся за загальні демократичні ідеали, боротьба за які була модною в
Росії того часу. Україна і Росія – це те саме. І між українською і російською
мовами немає різниці, тобто українська – це діалект російської. Такі вислови
можна почути навіть з уст деяких науковців. Тому я не мала жодних сумнівів
щодо вибору теми моєї статті.

У 2007 році, закінчуючи навчання в університеті, я стояла перед вибором
теми дипломної роботи. Під час відвідин одного із семінарів під назвою «Полі-
тика та опера», в мене і з’явились ідеї щодо вибору теми дипломної роботи.
Саме в той час один із професорів університету опрацьовував музично-політич-
ну тематику у своїй книжці. Він умістив там оглядову інформацію з історії музи-
ки багатьох країн, але бракувало у книжці будь-яких відомостей про історію
української музики. Маючи музичну освіту, отриману в Україні, я охоче погоди-
лась. Таке, із сьогоднішньої перспективи, наївне рішення я мотивувала знанням
музики й української культури, не знаючи ситуації в музикознавстві ФРН, науко-
вих традицій та місця української музики в історіографії німецькомовних країн.

Після кількатижневої праці в бібліотеках Франкфурту-на-Одері й Берліна, де
є можливість замовити будь-яку книжку з найвіддаленішого куточка Німеччи-
ни, перегляду кільканадцяти німецькомовних сторінок Інтернету, я отримала
наступні результати: Тарас Філенко, Тамара Булат «Світ Миколи Лисенка» англ-
ійською мовою, Андрій Ольховський «Нариси з історії української музики», пе-
ревидані у 2004 році українською мовою, декілька книжок з історії російської та
радянської музики, де про Україну містилося тільки декілька слів російською
мовою. Далі були публікації, видані професором Гельмутом Лоcсом з Лейпцига,
який єдиний у Федеративній Республіці Німеччині зорганізував центр вивчення
історії музики країн центральної та східної Європи. На сторінках Інтернету цьо-
го центру вдалося знайти окремі публікації про Лисенка та українську музику
німецькою мовою, навіть авторів цього збірника. Такий, на жаль, скупий науко-
вий урожай було зібрано мною протягом літа 2007 року. Дипломна робота була
компромісом між тим, що мені було відомо з України, й доступними джерелами
в Німеччині. «Ми про це все навіть і не знали», «Це так цікаво» – такі й подібні
вислови доводиться неодноразово чути з вуст багатьох знаних і досвідчених
представників наукових кіл.

Такому незнанню я не здивувалася, тільки протягом багатьох років інтенсив-
но спостерігала за розвитком наукової думки й намагалась аналізувати причини
цієї ситуації.

Причин подібної ситуації є декілька. Україна до жовтневого перевороту (у
німецькомовній літературі домінує назва Південні землі Російської імперії) не-
одноразово з’являється на сторінках історичних наукових досліджень, присвя-
чених імперському періоду Росії. Серед них музикознавчі й культурологічні до-
слідження поодинокі. Вони мають оглядовий характер і описують лише загаль-
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ну ситуацію без поглиблення й висвітлення українських культурних особливос-
тей. Те саме можна сказати про радянський період. Виняток становлять дослід-
ження Східної Галичини й Буковини. Культуру і мистецтво цих регіонів сьогод-
нішньої України широко висвітлено в наукових працях німецькою мовою.
Відповідь на питання «чому?» досить проста. Східна Галичина й Буковина були
найвіддаленішими східними провінціями Австро-Угорської імперії. Зацікав-
леність Австрійського уряду й наукових кіл історією і культурою колишніх регі-
онів стимулює інтенсивний науковий обмін, ініціювання різноманітних проектів,
на що виділяються значні кошти. Ця зацікавленість доповнюється хіба-що до-
слідженнями з життя єврейського населення. Саме такі дослідження – розпов-
сюджувачі інформації про життя і культуру сьогоднішньої України.

Існування залізної завіси між ФРН і колишнім Радянським Союзом унемож-
ливлювало проведення інтенсивної наукової роботи. Політична ситуація зрозу-
міла й без поглиблення в історію того періоду. Проте каталоги періодичних ви-
дань із СРСР у бібліотеках ФРН указують на те, що інформованість науковців
мала бути на високому рівні. Вчені з колишньої НДР приїздили в СРСР у ра-
дянські часи неодноразово.

Радянська музична культура включає культуру п’ятнадцяти союзних республік,
десятків національностей та простору від Балтійського й Чорного морів через
пустелю Каракуми до кордонів з Японією. Москва й Радянський Союз – це два
різних виміри. Але, незважаючи на це, Росія і Україна, в розумінні цілого поко-
ління істориків того періоду, – це те саме. Про існування української музики й
Миколи Лисенка ніхто навіть і не знав.

Часи перебудови привідчинили «залізну завісу» й дещо спростили умови
в’їзду в колишній СРСР. Але, на жаль, Микола Лисенко та українська музична
культура залишилися без уваги з боку німецьких істориків.

Протягом 90-х років минулого століття ситуація була незмінною. Політичні
зміни кінця 80-х і розпад Радянського Союзу з одного боку, призупинили заці-
кавленість культурними й музичними темами, а з другого – привернули увагу до
розвитку політичних подій, у тому числі і в Україні багатьох провідних науковців
ФРН, до складу якої щойно було приєднано території НДР. Саме їх інтеграція
мала найвищий пріоритет. Формування нових адміністративних структур, вве-
дення нової грошової одиниці, реорганізація сфер життя, трансформація полі-
тичного устрою – всі ці фактори негативно позначилися на німецько-українських
наукових стосунках 90-х.

Від середини 90-х зовнішній культурний інтерес ФРН було спрямовано до
країн-сусідів. Налагодження інтенсивних стосунків із країнами, кандидатами до
Європейського Союзу – річ не тільки політична, а й економічна. Фінансування
різноманітних культурних проектів, наукових конференцій, стимулювання об-
міну студентів – заходи, на які було сфокусовано інтерес із боку Німеччини. Інтен-
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сивне вивчення історії і культури країн кандидатів, і насамперед поява німець-
комовної наукової літератури, приводить до інтенсивного розповсюдження інфор-
мації про такі країни далеко за межі наукових кіл. Так, наприклад, у Німеччині
стало широко відоме хорове мистецтво країн Прибалтики. А що ж із Україною,
невже наша музика гірша? І чи не музика була тим рятівним колом для українців
у тяжкі часи?

Лиш останні 10 років виявилися продуктивними в наукових стосунках ФРН і
України. Інтенсивний обмін студентів, молодих науковців і діяльність в Україні
Німецької Служби Академічних Обмінів (DAAD) змінили ситуацію на краще.
Наявність Інтернету та електронної пошти стирає межі між кордоном і спрощує
комунікацію навіть із віддаленими куточками світу. Але як же справа з україн-
ською музикою?

До сьогодні не існує перекладу німецькою мовою жодної праці про історію
української музики. Розповіді про існування хорового мистецтва, відомого у ФРН
з історії музики Скандинавських країн і країн Балтики, викликало здивування
навіть у провідних науковців, які неодноразово відвідували Україну. Доповнити
цю картину можна відмінностями в наукових традиціях обох країн. Якщо в Ук-
раїні історія музики належить до музикознавства, і здобуття музично-теоретич-
ної освіти – багаторічний процес, то у ФРН – це частина філософії, якою займа-
ються історики, які на жаль оминають музично-історичні й музично-теоретичні
теми з різноманітних причин. Багатьом із них бракує знань з історії музики країн
колишнього Радянського Союзу. Культурно-історичні й музикознавчі теми, хоч і
опрацьовані досить глибоко, залишаються екзотичними прикладами історичних
наукових традицій Федеративної Республіки Німеччини.

Микола Лисенко, його діяльність і постать, внесок у розвиток хорового мис-
тецтва, становлення української професійної музичної та театральної культури
залишається українським феноменом, доступним лише тим науковцям, які во-
лодіють українською мовою або проживають у країнах, сусідніх з Україною, і,
на жаль, невідомим у широких наукових колах ФРН. Навіть факт отримання
Миколою Віталійовичем музичної освіти в одному з найкращих закладів тодіш-
ньої Німеччини не знайшов відгуку серед науковців. Українська культура є для
німців такою собі «terra incognita». Але якщо про неї ніхто нічого не знає, то це
не означає, що її немає, – саме так довелося висловитися на одній із дискусій.
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Наталя КАЛУЦКА (Щецин, Польща)

СТОРІЧЧЯ НАРОДЖЕННЯ М. В. ЛИСЕНКА
УРОЧИСТО ВШАНОВАНЕ 1942 Р. В КАНАДІ
(ІНІЦІАТИВИ, КОНЦЕПЦІЇ, АРТИСТИЧНЕ

ПРОВАДЖЕННЯ О. КОШИЦЯ І П. МАЦЕНКА)

У статті висвітлюються маловідомі обставини вшанування лисенківського ювілею
1942 р. в середовищі української еміграції в США. Визначається провідна роль хору в
упорядженні диригента і композитора О. Кошиця – вихованця і продовжувача традицій
М. Лисенка.

Ключові слова: українська музика, О. Кошиць, М. Лисенко, концертне життя.
В статье освещаются малоизвестные обстоятельства чествования лысенковского

юбилея 1942 г. в среде украинской эмиграции в США. Определяется ведущая роль хора
под руководством дирижера и композитора А. Кошица – воспитанника и продолжателя
традиций Н. Лысенко.

Ключевые слова: украинская музыка, О. Кошиць, М. Лысенко, концертная жизнь.
Unknown circumstances of M. Lysenko’s jubilee celebration in USA in 1942 are discussed

in this article. The main role of Ukrainian conductor and composer O. Koshyts’ – a pupil and
follower of Lysenko’s traditions in organizing of this celebration is also determined.

Keywords: Ukrainian music, O. Koshyts’, M. Lysenko, concert life.

«З смертю Кошиця закінчилася
в історії української музики т. зв.
лисенківська доба»

Антін Рудницький
Покоління українських митців, композиторів, яке прийшло до творчості ще

за життя М. В. Лисенка, а називалося полисенковим, вирізнялося талановиті-
стю й мало великі перспективи. На жаль, творчий розквіт багатьох представ-
ників цієї плеяди урвало лихоліття відомих суспільно-історичних катаклізмів
першої третини XX ст. Знаменна дата – Сторіччя М. Лисенка – припало на роз-
пал Другої світової війни – 1942 рік. Живий зв’язок того покоління з ювіляром
уособлював митець світової слави Олександр Кошиць: вихованець М. Лисенка,
поборник його справи і продовжувач культурно-мистецьких традицій. Природ-
но, що саме йому випала місія означити велич Лисенкового ювілею серед україн-
ської еміграції Америки.

Відомо, що в останні 15 років життя, Кошиць мешкав переважно у Нью-
Йорку. Та з 40-х років його все більше вабила Канада. Всерйоз постало питання
навіть про переїзд до цієї країни. Тут відчутніше вимальовувалася для Кошиця
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перспектива застосувати свій досвід і творчі здобутки для піднесення музичної
культури земляків емігрантів. Таку можливість давало розгортання культурно-
освітньої праці в країні, зокрема організовані доктором П. Маценком 1 Вчительсь-
ко-диригентські курси (згодом Вищі освітні курси) в Торонто та Вінніпезі. Ко-
шиць очолив у Вінніпезькому закладі (1941–1944 рр.) музичний відділ, читав
лекції і провадив диригентську практику. Контакти Кошиця з Маценком виявили-
ся вельми продуктивними. Вихованець Українського вищого педагогічного інсти-
туту в Празі Павло Маценко від багатьох професорів зокрема П. Щуровської-
Россіневич перейняв шанобливе ставлення до Кошиця як геніальної особистості,
дивовижні творчі осягнення якого стали легендою фахової музики Європи. Він
оточив Маестро толерантною увагою, опікою, полегшуючи йому протистояння
з навколишнім прагматичним світом. Солідарність у світоглядно-мистецьких
позиціях і просвітницькій праці сприяла посиленню їхніх спільних культуро-
творчих ініціатив, зокрема й у вшануванні Сторіччя М. Лисенка.

Ця подія ще докладно не висвітлювалася музикознавцями. Розвідка ґрунтуєть-
ся на неопублікованих документах та листуванні О. Кошиця з П. Маценком 1942–
1943 рр. 2, подія має символічний зв’язок і з концертною практикою М. Лисенка
й із Кошицевими грандіозними імпрезами у США.

Випрацьовуючи концепцію Свята, ініціатори прагнули надати йому фрон-
тального розмаху урочистих заходів кращих мистецьких громад у найбільших
центрах Канади. Зважившись на Ювілейну акцію, вони мали передусім скоор-
динувати її з широким комплексом завдань поточної праці всіх учасників проек-
ту, функціонуванням Вищих освітніх курсів та планованою діяльністю Екзеку-
тиви (виконавчого органу) Комітету Українців Канади (КУК). І хоча ініціативи
митців урядовцями останньої інституції здебільшого сприймались прохолодно,
запит знаменитого О. Кошиця про відзначення Ювілею М. Лисенка змусив її
референтуру одразу сповістити про їхнє бачення масштабу акції та ресурси для
втілення. Наступного дня схвильований лист Кошиця до Маценка (від 9 березня
1942 р.) засвідчив майже розпачливе усвідомлення Маестро, що Ювілей може
звестися до примітивного відспівування в концерті якогось десятка Лисенкових
аранжувань, концепційно невмотивованих, випадкових 3.

Тому до Маценка – злива запитань : від кваліфікації хорів («...що знають хори,
як вони вчать,... хто складав програму?») до принципових («... чи то програма,
чи то матеріал...; Чи той матеріал я можу викинуть, а дати другий...; Чи можу я
поставити свою програму, чи згідні будуть учителі її вивчить, чи успіють вони...?
Голова іде ходором») 4.

Маценкові пощастило запобігало сутичці концепцій, він обстояв свободу дій
Кошиця щодо програми та отримав згоду на сприяння в підготовці розучування
музичного тексту. Він повідомив Кошицю свої не дуже втішні спостереження
про рівень вправності вінніпезьких хорів (лист від 12 березня) : «Хори склада-

Ïîñòàòü Ì. Ëèñåíêà...

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



70 Ìóçè÷íà óêðà¿í³ñòèêà: ñó÷àñíèé âèì³ð
ють аматори, працюють при Товариствах та церквах. репертуар їх : твори Яро-
славенка, Вербицького, Матюка, як досягнення – Давидовського. Молодь ....
розбирається в читанні нот, голосово – як наш хор на Курсах. Учать ті хори в
примітивний спосіб – щоб знали мелодію. Момент ритмічний і темпів для них
не важний – провідники в тому не розуміються... Все це можна взяти в руки,
молодь пристосується й піде за проводом. ... Діточий хор справніший за ...до-
рослих».

З’ясувавши спосіб співпраці із запрошеними хоровими осередками Вінніпе-
гу, Кошиць звернувся до Екзекутиви КУК зі своєрідним «меморандумом» 5. Він
має неабиякий інтерес не лише тому, що узагальнює практику його праці у Нью-
Йорку зі З’єднаними хорами, а й нагадує про досвід Лисенкових концертних
подорожей (зокрема 1902 р.). Великий обсяг листа Кошиця (понад 4 сторінки)
спонукає, переказуючи, наводити лише фрагментарно його формулювання. На-
самперед для оперативності в контактах із хорами та з Екзекутивою Кошиць
запропонував обрати посередником П. Маценка, «... якого добре знаю як пре-
красного музиканта і шаную як чудового організатора. Головне ж, що я з ним
працював, і він знає мої музичні погляди й вимоги, ... має великий досвід, то
порозумітись нам можна з півслова...».

Щодо самого Свята. Концерт має бути «... найстрогіший з погляду і музично-
го і репрезентаційного. Цього вимагає і ім’я Лисенка, і гідність Українського
імени, і самий характер святкування пам’яти основоположника й батька Україн-
ської музики».

Важливим є вибір зали : треба взяти найбільшу й найкращу, бо це «впливає
на музичну амбіцію артистів і є запорукою старанної підготовки...». У спеціальній
просторій і акустичній залі «...легше орудувать великою хоровою масою... Рад-
жу брати «Аудиторіум»...» (Місткість її – 5 000 осіб) «Заля повинна бути напако-
вана людьми...» А для цього – чіткий продаж квитків, запрошення на концерт
видатних осіб міста, «Якщо за тиждень до концерту є непродані квитки, треба
розіслати безплатно – хорам, музичним школам...».

Для забезпечення організованого проведення заходу Кошиць радить утвори-
ти спеціальну групу людей, що опікуватиметься залою, рекламою, «порядком на
стейджі... поводженням маси виконавців, виходами, тишею, дисципліною і т .д.».
Вибачаючись, Кошиць зазначає, що ці вимоги «... є умовою моєї згоди. Бо я не
бажаю брати участь у справі невпорядкованій, яка мала б аматорський про-
вінціальний характер і понижувала б тим і ім’я Лисенка, і мене, і всіх вико-
навців, як і українську справу».

До основних умов належало і досконале (технічне) вивчення співаками му-
зичної програми напам’ять, акуратне відвідування проб. В іншому разі Маестро
залишав за собою право відмовитись від виступу. Стосовно питань фінансового
характеру – «Вам, панове, відомо, що я живу з тієї роботи, про яку йде мова, і
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інших засобів до життя не маю. Отже це мій хліб». Щодо обсягу праці : «Я по-
требую не менше десяти проб...», аби опанувати всі хори й кожного хориста
зокрема, «...опанувать ... [їх] цілком, щоб не тільки знали мої рухи, але відчува-
ли мою думку раніш, ніж вона зреалізується в моїх рухах. Тоді тільки можливе
відповідне художнє творення, бо співають не хористи, а диригент голосами хорис-
тів... Отже я потребую три тижні часу на ці десять проб» ... Та останнє: «А тим
часом нехай хори вчать «Жалібний марш» і «Ясне сонце в небі сяє»».

Повідомивши П. Маценка про отриману згоду Екзекутиви на всі пункти «ме-
морандуму» і запропонований гонорар (300 доларів), Кошиць у листі від 29 бе-
резня окреслює й програму :

«Перший відділ
1. Вступна промова інформаційного характеру : про Лисенка, його значення

та загальний характер концерту – 10–15 хв.
2. «Ясне сонце в небі сяє» (Слово о полку Ігоревім)
3. Псальма різдвяна «Слава Отцю...Діва днесь» (Колядок)
Це все займе не менше, як півгодини. Ці ж два номери можуть цілком вистар-

чить на половину концерту щодо якості і технічних труднощів.
Другий відділ
1. Сольо п. Мельника.
Стараюсь дістати для нього велику фортепіанову річ Лисенка. Думаю, що

спроможусь на Рапсодію, чи яку Сюїту. Про це будемо листуватись та радитись...
2. Хор діточий під проводом Т. Мушія. Які три найкращі з їх репертуару пісні.
(Це віддаю цілком на Вашу волю).
Третій відділ
1. Хор мужеський : «Ой сів пугач на могилі» Три вірші.
Дуже на часі з ідейного боку...і не трудно технічно, коли набереться ... му-

жеського люду з 80 [осіб]
2. Хор мішаний : «Ой і закувала сива зозуленька» Три вірші
(те, що я пристосував для мішаного хору ... в нотах, які Вам залишив).
3. «Шумить гуде дібровонька» все. (З пропонованої мені програми).
4. «У містечку Богуславку» (Вірші : У містечку..., Прийшов до них пан..., Ой не

годен пан Каньовський..., Прицілився пан Каньовський..., А в нашої Бондарівни).
5. «По опеньки ходила, цитьте»...
Коли хватить часу, то мужеський хор міг би взяти «Ой бре, море, бре»... тим

часом треба негайно починать Різдвяну псальму «Слава Отцю ... Діву днесь». Це
найтрудніший номер, зате самий ефектний».

У подальшому обговоренні програми між Кошицем і Маценком виникало
ще чимало нових назв як пропозиції до поповнення програми. Але усвідомив-
ши стислість терміну для підготовки та наявні можливості вінніпезьких хорів,
(особливо брак чоловічих голосів), Кошиць не пропонує своїх улюблених ше-
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деврів з лисенкіани – хору бранців «Ой нема, нема», «Івана Підкову», «Про Не-
чая», які свого часу звучали і в американських концертах.

Модифікувався й задум фронтальної участі найпотужніших центрів Канади
в Ювілейних урочистостях – вони не мали потрібних ресурсів і активних про-
відників. До певної міри це компенсувала серія ювілейних доповідей Кошиця
«Батько української музики Микола Лисенко і його роль в національнім відрод-
женні», прочитаних у травні за переїзду Маестро з Нью-Йорка до Вінніпеґу :
Монреаль (18 травня), Торонто (21), Судбурі (24), Форт Вилліам (26). Найяск-
равіші враження Кошиць мав у Торонто, де «... аудиторія була така чудова й уваж-
на, що я рідко коли говорив з таким настроєм і навіть насолодою» 6.

З приїздом до Вінніпеґу (28 травня) і з початком безпосередніх контактів під
час репетиційної праці уривається листування – щонайцінніше інформативне
джерело підготовки до Ювілею. На щастя п. Тетяна Кошиць зберегла і скопію-
вала Кошицеві нотатки після репетицій – унікальний документ. Цитую без жод-
них змін.

[Записки в зошиті 1942 р.]
«Вінніпеґ. Концерт на честь Лисенка в Сторіччя 1942 р.
29.V. Перша проба. Замість 250 чол. – 68. Сопрани-альти гарні. Басів мало й

слабосилі, тенори – тільки “пахнуть”. Звів Щедрівку... з Великих колядок Ли-
сенка. Вивчено добре (Вчив Маценко). Майже обробив. Що далі буде? Розвали-
ли справу СУС-и, а головне Турула, що відмовляв регентів і співаків. О, Украї-
на!

1.VI. Друга проба. Хор “Ясне сонце в небі сяє” Сопрани ледве лізуть, альти
ще гірше. “Слово Ігореві” вправляв цілу пробу. Дуже погано. Просив хор знайти
басів.

3.VI. Третя проба “Шумить гуде дібровонька” й “Опеньки”. Знову – починай
з початку. Також Псальма. Хор збільшився до 100 чол. Але нові не вчили й нічо-
го не знають. Стомився страшенно. Може кинуть?!

К.У.К. мали нахабство просить у мене писаного реферату на провінцію. (А у
себе відчита мого не робили). Маценко одчитав їх.

5.VI. Четвер-проба. Цілком наново прийшлось вчить Богуславку й “Ох, і за-
кувала сива зозуленька”. Загальний настрій був сприятливий, але половини басів
не було. Не успіли докінчити “Зозуленьку”. Що ж буде далі!? Нічого не готове,
нічого не зведено... Боюсь думати про концерт.

8, 10, 12. Проби погані. Виясняється дяком не готувались.
14.VI. Проба у великій залі “Авдиторіум”. Звучить паршиво, брудно, глухо,

не вивчено.
15.VI. Чергова проба для мужчин. Те, з чого треба було починати. А 19.VI.

концерт!
16.VI. Чорнова проба для жінок.
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19.VI. Загально дуже добре.
19.VI. Концерт гарно (несподівано).
Критика чудова. Особливо важне, що упереджена й україножерна “Вінніпеґ

Фрі Прес” повинна (була) заспівати “Осанну”. Сказали, що це “revelation of
genius”».

Наведене формулювання із згаданої газети (від 20 червня) та з «Вінніпеґ
Трібюн» – «Koshetz proves genius with Ukrainian choir» – цитувала уся вінніпезь-
ка преса : і «Канадійський фармер» (24 червня), і «Свобода» (14 липня), й інші.

Описи блискучого Ювілейного концерту на честь великого Миколи Лисенка
рясніли виявами гордощів, що сталася така подія, були сповнені подиву і захоп-
лення неймовірним перетворенням звичайних співочих вінніпезьких осередків
на потужний артистичний хор, здатний втілювати високі художні інтерпретації
геніального О .Кошиця. Гідно були представлені пресою й виступ юної скри-
пальки Донни Гресько, струнного секстету проф. Дж. Ватергауза та дитячого
хору, керованого О. Мушієм.

За усталеною традицією О. Кошиць через часопис 7 («Український голос»,
22 червня) висловив найщирішу подяку співакам і співачкам Вінніпезької філії
УНО, Православного українського собору та Греко-католицької Церкви св. Во-
лодимира і Ольги, які брали участь в Ювілейному концерті на честь М. Лисен-
ка, та особливу шанобливу вдячність П. Маценку, о. П. Маєвському та О. Му-
шію за співпрацю в підготовці й розучуванню програми концерту. «Художній
успіх концерту, – писав Маестро, – переведеного за фантастично короткий час,
є нагородою наших спільних зусиль».

Тепер влаштувати подібне святкування, ще й конче під управою О. Кошиця,
прагнули найбільші міста Канади, де були потужні хори. Такої честі домігся
Монреаль, де Ювілейний концерт Лисенка відбувся 27 лютого 1943 року, готу-
валися до подібної акції Детройт і Торонто. На жаль, Вінніпезький і Монре-
альський концерти виявилися останніми артистичними виступами Маестро.

Ініціативи Кошиця й Маценка з урядження в Канаді Лисенкового ювілею
набули широкого мистецько-суспільного значення. Патріотично-просвітницька
акція, збагатила наявний мистецький досвід, зокрема концепційною побудовою
програми, піднесла артистичне реноме музикантів, спричинилася до мистець-
ко-громадянської консолідації, самоповаги емігрантської спільноти.

Ïîñòàòü Ì. Ëèñåíêà...
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Марія ЗАГАЙКЕВИЧ (Київ)

РОДИНА ЛИСЕНКІВ – ПЕРЕГУК МИНУЛОГО І СЬОГОДЕННЯ
(ЕСКІЗНІ ДУМКИ З ПРИВОДУ СТАНУ

СУЧАСНОЇ «ЛИСЕНКІАНИ»)

У статті зроблено огляд сучасних досліджень про життя і творчість М. Лисенка й
окреслено ту частину його доробку, що потребує детальнішого висвітлення. Акцентується
увага на недостатньому усвідомленні місця М. Лисенка у світовому масштабі як митця
потужного таланту, композитора-новатора.

Ключові слова: українська музика, джерелознавство музичне, композитор, М. Ли-
сенко, фортепіанна музика.

В статье сделан обзор современных исследований о жизни и творчестве Н. Лысенко,
очерчена та часть его наследия, которая требует более детального освещения. Акценти-
руется внимание на недостаточном осмыслении места Н. Лысенко в мировом масштабе
как художника мощного таланта, композитора-новатора.

Ключевые слова: украинская музыка, источниковедение музыкальное, композитор,
Н. Лысенко, фортепианная музыка.

Review of modern papers about life and works by Ukrainian composer Mykola Lysenko is
contained in the article. The author pays attention to insufficient understanding a place of
Mykola Lysenko in the world context as very talented artist and composer-innovator.

Кeywords: Ukrainian music, source study in music, composer, M. Lysenko, piano music.

Микола Віталійович Лисенко – основоположник унікальної музичної династії,
де з покоління в покоління передаються ідеали служінню високому мистецтву та
справжній український патріотизм.

У статті з-поміж його нащадків згадуються музикознавець Остап Миколайо-
вич Лисенко 1 й піаністка, професор Аріадна (Рада) Остапівна Лисенко 2.

Через заідеологізованість радянської науки й складний доступ до архівних
джерел численна наукова література про М. Лисенка не була спроможна повністю
розкрити його творчі досягнення та активну громадянську позицію.

Радикальний прорив у вивченні діяльності Миколи Лисенка було здійснено
на початку XXI ст., з появою об’ємних праць документально-фактологічного
характеру Р. Пилипчука, Р. Скорульської, перевидання маловідомих статей Д. -
Ревуцького. Популяризації імені композитора сприяла поява англомовного ви-
дання книжки-альбому «Світ Миколи Лисенка» Т. Булат 3 і Т. Філенка.

І все ж дається взнаки певна недооцінка творчої спадщини (передусім інстру-
ментальної) українського класика. Для належного висвітлення значення Мико-
ли Лисенка як композитора світового масштабу, митця-новатора, яскравого ви-
разника національної ідеї необхідні подальші дослідження і створення мону-
ментальних монографій.
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Проведення в Меморіальному будинку-музеї Миколи Лисенка Музею видат-

них діячів української культури наукових читань на тему «Родина Лисенків в
історії та культурі України» стало важливою подією духовного життя країни.
Цей захід, приурочений до 125-ї річниці від дня народження Остапа Миколайо-
вича Лисенка, привернув увагу своєю актуальністю, прокладанням своєрідного
«містка» між явищами минулого й сучасності.

Річ у тім, що родина Лисенків є унікальною музичною династією (певною
мірою аналогічною прославленій сім’ї Й.-С. Баха 4), яка вписала в історію куль-
тури немеркнучі сторінки. У ній із покоління в покоління передавались ідеї слу-
жіння високому мистецтву й відданості Батьківщині, справжній український
патріотизм. Представники роду позначені особливим духом аристократизму,
чесності, власної гідності. Сила генетичного коду проектується навіть на їхню
зовнішність: шляхетні риси, величну поставу.

При зустрічі з ними – нашими сучасниками, мимоволі відчуваєш вплив по-
тужної позитивної енергетики. Як виразно «прочитується» духовна й зовнішня
спадкоємність хоча б у Ради Остапівни Лисенко. Красива, імпозантна жінка,
напрочуд сильна духом, яка зазнала в житті «і лаврів, і тернів», нині слушно
вважається однією з найвизначніших піаністок-концертанток і педагогів Украї-
ни. Особливо захоплююче виконує Рада Остапівна фортепіанні твори свого діда –
Миколи Лисенка. Складається враження, що, інтерпретуючи їх, вона на гене-
тичному рівні відчуває і передає найтонші нюанси задуму композитора.

Величезне значення основоположника роду – Миколи Віталійовича Лисен-
ка – для всієї української культури, посилення визвольних змагань та утверд-
ження національної ідеї не варто особливо доводити. Всі, а передусім музикан-
ти, котрі доторкнулися до його музичної спадщини, не могли не відчути її не-
меркнучої суспільної і художньої вагомості. Але навряд чи змогли це вповні
усвідомити й належним чином оцінити, попри появу численних наукових праць
і дисертацій, розгорнутих розділів у програмах та посібниках музичних шкіл і
вузів. Адже тривалий час Микола Лисенко залишався для громадськості по суті
«знайомим незнайомцем». На це були свої причини: заідеологізованість радянсь-
кої науки, партійний тиск, ускладнений доступ до архівних джерел тощо.

Величезний прорив у вивченні діяльності Миколи Лисенка – композитора і
громадянина, було здійснено лише з публікацією фундаментальних, ретельно
анотованих праць Р. Пилипчука (перший том збірника «Микола Лисенко у спо-
гадах сучасників» з’явився у 2003 р.) 5 та Р. Скорульської – листування («Мико-
ла Лисенко. Листи», 2004), бібліографія, хронологія життя і творчості тощо. Вони
розкрили ряд невідомих або накреслених лиш ескізно рис особистості Миколи
Лисенка, різних життєвих ситуацій, де виразно проявилася сутність композито-
ра як активного громадського діяча-патріота, борця за усвідомлення України як
держави та за високий статус національної культури. А ще дали можливість пред-
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ставити його постать у відповідності з такою потужною сьогодні тенденцією
утвердження мистецтвознавства «з людським обличчям». Тобто – наукового дос-
лідження індивідуальності того чи іншого митця не лише з погляду його про-
фесійних досягнень і в результаті вирізьблення своєрідного «пам’ятника з брон-
зи», а й беручи до уваги суто людські психологічні аспекти, особисті пережи-
вання, риси характеру. З цього погляду портрет Миколи Лисенка вимальовуєть-
ся надзвичайно привабливим: великий життєлюб, одвертий і прихильний до
людей, дотепний – він не міг не викликати загальної симпатії.

Можна назвати багато епізодів із життя Миколи Лисенка, на які матеріали,
опубліковані у згаданих виданнях, проливають зовсім нове світло. Наведу лиш
один приклад: навчання в Лейпцизькій консерваторії. Досі значення перебуван-
ня композитора в цьому всесвітньо відомому осередку музичної культури тен-
денційно применшувався. Через вибірковість інформації, поданої в біографіч-
них працях, створювалося враження, буцімто він почував себе в Лейпциґу «чу-
жорідним тілом», протистояв студентсько-викладацькому колективу та системі
навчання. Справді, Лисенко гостро критикував незнання й недооцінку місцевою
професурою здобутків слов’янської музичної культури, зокрема творчості Ф. Шо-
пена, прагнув всіляко її популяризувати. Він з іронією описував деякі побутові
звички німців, добродушно висміював окремих викладачів. Але водночас опуб-
ліковані документи (передусім листи до рідних) засвідчують, яким Лисенко був
ретельним учнем, як уважно слухав лекції (для того, щоб їх краще розуміти,
навіть спеціально вивчав німецьку мову, яку раніше не так добре знав), як пова-
жав своїх учителів. До того ж колосальне враження справила на нього вперше
почута в Лейпциґу музика великих німецьких і французьких композиторів.

Безперечно, все це не могло не позначитися на його творчій ментальності,
мистецьких уподобаннях, підвищенні професіоналізму.

А ще опубліковані факти засвідчують, як органічно юнак з України вписався
в духовну європейську атмосферу навчального закладу, став одним із найактив-
ніших учасників студентського життя. Його там явно мали «за свого», оточували
загальною повагою. Досить згадати, що саме Лисенка було обрано до Комітету
з улаштування 25-річного ювілею заснування Консерваторії. Добре відому світли-
ну молодого вродливого Лисенка зроблено саме в цей урочистий день. Він одяг-
нений у фрак, до якого припнуто дві кокарди: одна зелена, її носили всі учасни-
ки свята, а друга червона, призначена лише для членів організаційного комітету.
До речі, спілкуючись із правнуком великого композитора-класика, мимоволі
спадає на думку непорушна тяглість династії Лисенків: адже обличчя Миколи
Віталійовича-молодшого по суті ідентичне з тим, яке зображене на світлині 150-
літньої давнини!

Представника родини Лисенків – Остапа Миколайовича Лисенка, 125-річчя
від дня народження якого стало стимулом для проведення наукових читань, я
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мала щастя особисто знати ще з моїх повоєнних студентських років. Він викла-
дав історію української музики у Львівській консерваторії, де я навчалася з 1944 р.
Остап Миколайович запам’ятався як людина інтелігентна, м’яка, неконфліктна,
з добрим чуйним серцем. Він напрочуд органічно вписався в групу місцевих
викладачів «старого галицького розливу» (С. Людкевич 6, В. Барвінський, М. Ко-
лесса 7, Р. Сімович 8, П. Пшеничка, Ю. та І. Крихи 9), котрі здебільшого працю-
вали ще в довоєнному Вищому музичному інституті ім. М. Лисенка. А слід ска-
зати, що всі вони, на відміну від новоприбулих до Львова «східняків», аж ніяк не
належали в очах радянської влади до «надійних» і привілейованих. Побоювали-
ся, що виховані в інших суспільних умовах «загниваючої західної культури»,
заражені «буржуазним націоналізмом» викладачі не могли бути відданими про-
пагандистами комуністичної ідеології.

Остапа Миколайовича галичани шанували, сприймали як гідного нащадка
великого композитора. А треба підкреслити, що пошанування Миколи Лисенка
в Західній Україні, починаючи ще з кінця ХІХ століття, було дуже високим.

Діяльність Остапа Лисенка у Львові, поряд із викладацькою роботою в Кон-
серваторії, охоплювала активну участь в організації різних заходів, присвячених
його славетному батькові.

Збереглася цікава світлина з повоєнних років. У кабінеті, на тлі портрету
Миколи Лисенка та афіші про концерт із його творів, зображено Остапа Мико-
лайовича і струнний квартет – очевидно одного з виконавців програми. У складі
квартету – «корінні» львів’яни. Перша скрипка – Роман Криштальський 10 – за
освітою (крім музичної) юрист, адвокат, батько відомого піаніста Олега Криш-
тальського 11; друга скрипка – Едуард Статкевич, молодий поляк, який незаба-
ром виїхав до Польщі, концертував по всьому світу, став лауреатом багатьох
міжнародних конкурсів; альт – Богдан Задорожний – на жаль, був скоро репресова-
ний; віолончель – Петро Пшеничка, мій батько. Дана фотографія – ще один невели-
кий, але істотний документальний штрих до літопису діяльності родини Лисенків.

Безперечно, сьогодні зроблено чимало для увічнення слави Миколи Лисенка
та його роду. Меморіальний будинок-музей Миколи Лисенка як підрозділ Му-
зею видатних діячів української культури став одним із найважливіших осередків
української музичного мистецтва, справжнім розсадником знань про великого
композитора, сприйняття його духовної аури. Коли входиш у приміщення Бу-
динку-музею, мимоволі охоплює якесь містичне відчуття присутності тут його
душі, помислів, позитивної енергетики. Під керівництвом завідувачки Роксани
Скорульської співробітниці Будинку-музею провадять активну працю над вив-
ченням і публікацією архівних документів, екскурсії, святкові концерти, щоріч-
не урочисте вручення Премії ім. Миколи Лисенка.

Вагому лепту в належне представлення творчої спадщини Корифея україн-
ської музики внесла публікація мало або й зовсім невідомих лисенкознавчих
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статей видатного вченого Дмитра Миколайовича Ревуцького 12, вбитого прислуж-
никами НКВД у 1941 р. Добірку його праць (упорядкування текстів, написання
вступної статті та анотованого іменного покажчика належить В. Кузик 13) було
видано «Музичною Україною» у 2003 р. під заголовком «Микола Лисенко. По-
вернення першоджерел».

Окрім згаданих вище об’ємних публікацій документально-довідкового ха-
рактеру, значний вклад у популяризацію імені значний вклад у популяризацію
імені великого українського композитора, ознайомлення з ним світової музич-
ної громадськості мали праці Т. Булат (у співавторстві з Т. Філенком) – англо-
мовна «The World of Mykola Lysenko» (Едмонтон, 2001) та її переклад україн-
ською мовою – розкішно видана, з великою кількістю фотографій книжка-аль-
бом «Світ Миколи Лисенка / Національна ідентичність, музика і політика Украї-
ни – погляд ХХ століття» (2009).

І все ж українські науковці залишаються в боргу перед Миколою Лисенком.
Далеко не все ще зроблено щодо визначення його місця у світовому масштабі як
митця потужного таланту, справжнього композитора-новатора. Дається взнаки
певна недооцінка його творчої спадщини. Лисенко звеличується передусім із
погляду становлення вітчизняної музичної культури як творець вокальної музи-
ки – масштабних хорів, кантат, опер, блискучий інтерпретатор поезії Тараса
Шевченка. Натомість його здобутки в інструментальній музиці (в основному
фортепіанній) залишаються якось «у тіні». Ще недостатньо усвідомлено й
підкреслено її яскраву національну самобутність, а звідси – новаторську сутність
у світовому масштабі. Можливо, в оману вводить широке використання Лисен-
ком мотивів української народної пісні-романсу, яку, на жаль, нерідко й зовсім
несправедливо не зараховували до автентичного фольклору, тобто джерела пер-
возданного національного музично-інтонаційного фонду. Тим часом українська
пісня-романс безперечно є його невід’ємною частиною, до того ж широко реп-
резентована у світовій музичній літературі. Згадаймо хоч би неодноразове вико-
ристання мелодії пісні «Їхав козак за Дунай» Л. Бетховеном або ж «Ой не ходи,
Грицю» та «Віють вітри» Ф. Лістом. Микола Лисенко у своїй фортепіанній твор-
чості аж ніяк не був вторинним митцем, епігоном класиків цього жанру. Завдяки
послідовному спиранню на українські народні мотиви, їх майстерному перетво-
ренню, інтуїтивному відчуттю та передачі задушевного характеру українського
національного мелосу він стоїть поряд із такими видатними представниками
романтизму в музиці, як Ф. Шопен, Е. Ґріґ або ж А. Дворжак, котрі оригіналь-
ним національним забарвленням своєї творчості вписали нові, неповторні сто-
рінки в літопис світової фортепіанної літератури.

Попри всі здійснені останнім часом книжкові публікації, присвячені Миколі
Лисенкові, для всебічного розкриття його внеску в музичне мистецтво відчутно
бракує (втім, як і стосовно ряду інших українських композиторів-корифеїв, ска-
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жімо, Станіслава Людкевича) появи нового, заснованого на документальних
матеріалах і ретельному професіональному аналізі творів, розгорнутого моно-
графічного дослідження. Його здійснення – святий обов’язок українських нау-
ковців. Розкриття суспільної ролі і значення Миколи Лисенка та його роду вихо-
дить за межі суто музикознавчих здобутків. Це питання безпосередньо проек-
тується на широку проблему місця України та її культурних надбань у світовому
просторі.
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М. ЛИСЕНКО Й ІНШІ ДІЯЧІ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

УДК [78.071.1 Лис+78.071.1Люд](477)(092)
Зеновія ШТУНДЕР (Львів)

МИКОЛА ЛИСЕНКО І СТАНІСЛАВ ЛЮДКЕВИЧ

У статті йдеться про сприйняття С. Людкевичем як вченим та композитором музики
М. Лисенка, а також про його активну участь в організації вечорів, присвячених твор-
чості митця, що відбулись у Львові.

Ключові слова: М. Лисенко, С. Людкевич, українська музика, концертне життя.
В статье идет речь о восприятии С. Людкевича как ученого и композитора музыки

Н. Лысенко, а также о его активном участии в организации вечеров, посвященных твор-
честву художника, состоявшихся во Львове.

Ключевые слова: М. Лысенко, С. Людкевич, украинская музыка, концертная жизнь.
Ukrainian composer and researcher S. Lyudkevych’s perception of works by M. Lysenko

and his active participation in organizing concerts in honour of Lysenko in L’viv is investigated
in the article.

Keywords: M. Lysenko, S. Lyudkevych, Ukrainian music, concert life.

Зв’язок Миколи Лисенка зі Східною Галичиною розпочався 1868 року, коли
молодий композитор по дорозі до Лейпциґу зупинився у Львові, познайомився з
деякими представниками української інтелігенції.

Від 1880-х рр. у Галичині почали виконувати його твори: 1890 р., коли
Станіславові Людкевичу було 11 років, львівський театр «Руської Бесіди»
поставив у м. Ярославі (тепер входить до складу Польщі) оперу М. Лисенка
«Різдвяна ніч», а 1894 р. – оперу «Утоплена», 1896 р. хор «Перемиський Боян»
виконав у Ярославі хорові твори Лисенка, а солісти співали його пісні. З цих
концертів почалося знайомство Людкевича з музикою Лисенка.

Коли Людкевич у 1897 р. після закінчення гімназії їздив по Галичині зі
студентським хором, то в програмах концертів були й твори Лисенка. У 1898 р.,
коли Людкевичу було 19 років, він грав на фортепіано Другу рапсодію «Думка-
шумка» Лисенка, а в рецензії про нього писали, що «віщує світу будучність».
Того самого року він із хором «Львівського Бояна» виконав уперше кантату
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Лисенка «Радуйся ниво неполитая», після чого його подали на диригента
«Львівського Бояна». Тоді ж Людкевич виконує хорові твори Лисенка на першому
ювілеї І. Франка й на концерті, присвяченому пам’яті М. Драгоманова. На тому
другому концерті хор виконав п’ять пісень Лисенка, а закінчив імпрезу піснею
«На прю». Слова пісні належать М. Старицькому, її забороняли виконувати за
часів царської Росії і радянського режиму. За радянських часів Людкевич постійно
виступав на її захист.

Ось її кінцеві слова:

«На прю до смерті, до загину,
Нема вже викруту, нема,
а як хто з нас на крок одлине
хай буде проклятий всіма».

На всіх концертах, якими тоді диригував Людкевич, виконували твори
Лисенка. Перші твори Лисенка було видано в Галичині 1886 р. Це були два
кводлібети, які для Людкевича, тоді молодого композитора, були зразком.

Вступивши в 1897 р. до Львівського університету, Людкевич знайомиться з
Філаретом Колессою 1, буває в нього, читає Лисенкові листи до Колесси й улітку
1903 р. власноруч написав Лисенкові листа й надіслав два свої солоспіви –
«Сирітка» й «Не співайте мені сеї пісні», другий – на слова Лесі Українки. Лисенко
відписав йому, похвалив солоспіви, дещо порадив.

Того самого 1903 р. Лисенко відзначав 35-річчя своєї творчої праці й 5 грудня
з С. Єфремовим 2 та Є. Чикаленком 3 приїхав до Львова. На вокзалі їх зустрічали
сотні людей. Але Людкевич не зміг тоді побачити Лисенка, бо його взяли на
військову службу до Відня, і він тільки надіслав «з-над вод Дунаю» вітальну
телеграму «генієві української музики».

У Львові на концертах, присвячених Лисенкові, виступали різні хори,
фортепіанні твори виконував сам Лисенко, а послухати його прийшов навіть
намісник Галичини граф Потоцький.

Коли Лисенко повернувся до Києва (з ним поїхали і деякі галичани), то
Людкевичу передали світлину Лисенка з численними автографами учасників
святкувань: М. Лисенка і його родини, Ольги Косач 4, Я. Гулака-Артемовського,
С. Єфремова, Ост. Нижанківського 5, С. Паньківського 6 та багатьох інших.

Людкевич хотів у 1908 р., після закінчення навчання у Відні й захисту
дисертації, доповнити свою освіту в Лисенка, але не зміг уже поїхати до Києва.

Була ще нагода зустрітися з ним у 1912 р., коли Лисенко, повертаючись із
Німеччини, зупинився у Львові, але Людкевич їздив у той час по Галичині з
хором. Це було влітку, а в листопаді Лисенко помер. Людкевич із групою
галичан поїхав до Києва на похорон і тоді побачив, в яких умовах жили там
українці. Чомусь не дозволили виконати похоронний марш, увійти до
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Володимирського собору, показати червону китайку. Галичани забрали її і
повернули після 1939 р.

Людкевич у 1913 р. виступає з доповідями про Лисенка по різних містах
Галичини, як диригент виконує його кантату «Б’ють пороги», оркеструє і готує
до постановки його оперу-хвилинку «Ноктюрн», яку поставили 5 вересня 1920 р.,
диригував Людкевич.

У Галичині відзначали ювілейні дати Миколи Лисенка, влаштовували
концерти з його творів. Людкевич у 1933 р. їздив на концерт Лисенка до Коломиї
і написав рецензію.

1934 р. у статті «Вокальна музика на тексти поезій “Кобзаря”» Людкевич писав
про вплив М. Лисенка на нього як композитора: «Признаюся, що мені,
вихованому в польській мові і школі на окраїнах наших земель, було спочатку
вельми трудно підійти та зрозуміти духа та красу поезій Шевченка і я, ще як
гімназійний студент, з пієтизму даремне силувався присвоїти собі музикою деякі
його поезії («Гамалія», «Як я маю журитися»). Найбільше впливу на моє
«зближення» до Шевченкового духа мав не хто інший, а Лисенко своїм «Гусом»,
«Гетьманами», «Мені однаково» та ще дечим з «Музики до «Кобзаря».

Але я не вспів чомусь ближче підійти до свобідного стилю його солоспівів, а
засвоїв, мабуть, тільки дещо з Лисенка в перших моїх хорових творах до
Шевченка: «Закувала зозуленька» (1898, на мотив народної пісні про сирітку),
особливо ж у «Косарі» (1900, з фортепіано або оркестром), а може дещо й у
другій частині «Кавказу» – «Молитві» (написаній ще 1902 р.). Відтак під впливом
студій західноєвропейської музичної літератури став я переносити вагу музичної
ілюстрації змісту поезії на фактуру інструментального підкладу, як це зроблено
у «симфонічній» кантаті в 4-х частинах «Кавказ», як також у мужеському хорі з
оркестром «Ой виострю товариша», хоча й намагався не занапастити вокальної
лінії й народного характеру в мелодиці і хоровій поліфонії (фуга в 1-ій ч.
«Кавказу», теми вокальних партій у «Молитві», «Ой виострю» та ін.)» 7.

Людкевич завжди піклувався відзначенням ювілейних дат Лисенка, займався
організацією концертів його творів, друкував статті й рецензії.

У 1937 р. відзначено 25-річчя від дня смерті Лисенка, поставлено оперу
«Ноктюрн» у новій редакції, а в грудні того самого року її трансльовано по радіо.
21 листопада на засіданні музикознавчої секції НТШ Людкевич прочитав
доповідь «Форма солоспіву у Лисенка», а В. Витвицький розповів про листування
Лисенка з Франком.

Лисенко мав справді вплив на Людкевича як композитора, але в інтерпретації
деяких Шевченкових поезій підхід Людкевича був інший, як, наприклад, у хорі
«Сонце заходить», де Людкевич інтерпретує кожне слово, і твір вважають його
шедевром, а в Лисенка – це вокальне тріо. Вірш «Ой виострю товариша»
Людкевич теж інтерпретує як хор, а Лисенко – як солоспів.
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Порівнюючи свій підхід до інтерпретації і свій музичний стиль, Людкевич

казав: «Я з іншої землі, з Ярославщини, вихований на польській і німецькій
літературі, і то відбилося на формі моїх музичних творів».

У 1935 р. Людкевич написав симфонічну фантазію-увертюру «Веснянки», в
якій використав вісім мелодій веснянок із першого й другого вінка веснянок
Лисенка, а потім додав ще кілька галицьких. Вперше виконав її Микола Колесса
5 березня 1939 р.

Вже за радянських часів, у 1940 р. у Львові поставлено оперу Лисенка «Тарас
Бульба», а Людкевич оркестрував ще оперу «Утоплена». Твори Лисенка в
Галичині виконувалися постійно.

Сторіччя від дня народження Лисенка було центральною подією культурного
життя Галичини, відзначене в 1942 р. дуже урочисто й широко. У Львові створили
ювілейний комітет із секціями, в якому Людкевич очолив концертно-оперну
секцію. Проте політична ситуація змінилася. Галичина опинилася під німецькою
окупацією. Щоправда, німці не забороняли відзначати сторіччя Лисенка, але дуже
осуджувала пізніше Галичину радянська влада, а в 1945 році організувала ще
один ювілей Лисенка.

Увесь березень 1942 р. тривали ювілейні концерти, оперний театр поставив
«Різдвяну ніч» і «Ноктюрн», а Людкевич написав на них рецензію.

Незвичайною подією відзначення сторіччя Лисенка в 1942 р. був перший
крайовий конкурс хорів і фестиваль української народної пісні, в журі якого був
Людкевич. Він почався 31 липня. До конкурсу зголосилося 450 хорів, він відбувся
в оперному театрі. Хори ділилися на повітові, окружні, крайові, сільські та
містечкові, а поза конкурсом допущено ще чотири: «Дрогобицький Боян» 8,
«Станіславський Боян»9 і хор «Думка» 10 та львівський хор «Сурма». Всі
виконували обов’язково три хори Лисенка. Тоді ж після конкурсу видано книжку
про цей ювілей і конкурс із фотографіями його учасників 11.

У 1942 р. Людкевич написав фортепіанну п’єсу, присвячену пам’яті Лисенка
«Похорон отамана» на мелодію народної пісні «Ой що ж бо то та й за ворон»,
яку видав 1944 р.

У 1943 р. у Дрогобичі поставлено ще оперу-хвилинку «Ноктюрн», а у Львові
її кілька разів повторили.

За «других совітів» починаються нові нагінки на українців. У 1947 р. із Москви
до Києва приїхав музикознавець В. Виноградов 12 і всім українцям, починаючи
від Лисенка до Людкевича, закидав національну обмеженість. Проти нього
виступив Людкевич.

1952 р. Львівська консерваторія відзначила 110 років від дня народження
Лисенка. З Києва до Львова приїхали й виступили зі спогадами про Лисенка
Максим Рильський і Остап Лисенко, син композитора, який від початку 40-х рр.
з родиною жив і працював у Львові, а потім повернувся до Києва.
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Окрім концерту й наукової конференції, знову було організовано конкурс,

цього разу вишівських хорів, в якому взяло участь 500 осіб. Людкевич очолював
його журі. Під час конкурсу сталася подія – хтось зірвав зі стіни портрет Лисенка.
На засіданні Вченої ради це було розцінене як ворожий політичний акт.

А Людкевич постійно обстоював твори Лисенка, яких не видавали й не
виконували, зокрема, 20-томне видання 1950-х рр., в якому «позбулися найкращих
творів, зокрема, солоспіву «Гетьмани, гетьмани» і хору «На прю».

У 1958 р. київська Міська рада вирішила поставити біля оперного театру, в
центрі міста, пам’ятник Пушкіну. Кияни не заперечували, але коли звернулися
до львівських композиторів, то вони рішуче виступили проти. І пам’ятник
поставили Лисенкові.

Наближався 1962 р., знову було створено комітет для відзначення ювілею
Лисенка, а очолив його знову Людкевич.

У 1959–60 рр. десять разів поставили оперу «Ноктюрн» у Львові в
інструментовці Людкевича, а наприкінці листопада 1961 р. відбулася
конференція, яку відкрив і очолював Людкевич.

Він ще раз говорив про виконання хору «На прю», який тоді переклав із
чоловічого складу на мішаний. Людкевич тоді сказав: «Кафедри консерваторії
присвячують багато часу для популяризації творів українських композиторів.
Навіть влаштовують вечори. Але лишилась аномалія, що є з творами Лисенка?
Лисенко є патроном консерваторії і основоположником нашого фортепіанного
репертуару, а фактично з його фортепіанних творів лише сота частина
популяризується. Треба відмітити, що з усіх композиторів Лисенка грають
найменше».

Той факт, що на початку XX ст. – 1903 р., перший заснований у Львові
Музичний інститут, а потім всі його філії в Галичині і Львівську консерваторію
названо іменем М. Лисенка, а в Києві консерваторію – іменем Чайковського,
українця, якого росіяни собі привласнити, промовляє сам за себе.

УДК 78.03(477)+78.071.1(092)
Валентина КУЗИК (Київ)

ВІДДАНІ ПРОДОВЖУВАЧІ СПРАВИ М. ЛИСЕНКА
(М. ЛИСЕНКО І РЕВУЦЬКІ)

У статті йдеться про генеалогічні та творчі пов’язання братів Ревуцьких – компози-
тора Левка та мистецтвознавця Дмитра – з композитором-класиком Миколою Лисен-
ком. Проакцентовано працю над виданням Повного зібрання творів М. Лисенка та ство-
рення редакцій опери «Тарас Бульба».
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творів, видання творів, М. Лисенко, Л. і Д. Ревуцькі.
В статье идет речь о генеалогических и творческих связях братьев Ревуцких – ком-

позитора Льва и искусствоведа Дмитрия с композитором-классиком Николаем Лысенко.
Проакцентировано работу над изданием Полного собрания сочинений Н. Лысенко и
создание редакций оперы «Тарас Бульба».

Ключевые слова: украинская музыка, генеалогические связи, опера, редакция му-
зыкальных произведений, издание произведений, Н. Лысенко, Л. и Д. Ревуцкие.

The article deals with genealogy and creative links of brothers Revutsky – Lev (composer)
and Dmytro (art critic) with classic composer Mykola Lysenko. The work on the complete
edition of the works by composer M. Lysenko and creation of the opera versions «Taras Bulba»
by him.

Keywords: Ukrainian music, genealogical ties, opera, music editors, publishing works,
М. Lysenko, L. and D. Revutsky.

В українській культурі є постаті, яким судилося стати вікопомними у
вітчизняній історії. Для дослідників-культурологів постійною загадкою стало те,
що при більш прискіпливому вивченні матеріалів і документів епохи, такі
«вікопомні особистості» дивним трибом завжди виявляються поєднані поміж
собою барвистою сув’яззю розмаїтих мотивів, буттєвих фактів, ситуацій та
перехрещень. А що вже й казати, коли йдеться про людей, чиї долі переплелись
як «Учитель – учень». І, мабуть, не так учитель – щоденний викладач тієї чи іншої
науки, а Вчитель – дійсний наставник життя, який формує світогляд учня,
морально-етичні й естетичні цінності неофіта, впливає на утвердження духовного
Кредо молодої людини. Таким Учителем для братів Дмитра Миколайовича
Ревуцького – мистецтвознавця й фольклориста (1881–1941), та Льва
Миколайовича Ревуцького – композитора (1889–1977), був М. Лисенко. Як би
втішився Микола Віталійович, коли б тільки знав, що та «вчительська місія» для
братів Ревуцьких продовжиться на багато років по його смерті, аж до останнього
подиху кожного з учнів. Що вони не тільки будуть пишатися своїм Вчителем, а й
із великою відповідальністю, в непередбачено складних умовах тоталітарної доби,
докладуть титанічних зусиль для збереження його музики – головного сенсу буття
великого українського Майстра.

Так історичні пов’язання ніколи не бувають випадковими, вони готуються
впродовж десятиліть і віків, не в одному поколінні людей. Певно одвічна Пряля,
що пряде нитку життя, завжди наперед знає, де який вузлик зав’язати, де з якою
іншою ниточкою переплести… Для неї хронологія не дійсна, вона зрить Час
наскрізно. Тож і пов’язання «Лисенки – Ревуцькі» готувала заздалегідь,
задивившись на зелені левади любої серцю митців Полтавщини.

Брати Ревуцькі народилися в невеличкому селі Іржавці, що тоді було на півночі
Полтавщини (тепер південь Чернігівщини, Ічнянський район). Рід батька Миколи
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Гавриловича Ревуцького осів там від початку ХVІІІ століття, десь по шведській
кампанії. Вони вважали засновником свого роду славного козака Петра Ревуху з
коша гетьмана Конашевича-Сагайдачного. Згідно із сімейними переказами
«іржавецькі» Ревуцькі були у багатьох поколіннях священиками Свято-Троїцького
собору в селі, де від 1716 р. зберігалася чудотворна ікона Богоматері, яка вважалася
святинею Запорожжя.

А рід матері оселився в Іржавці років на десять раніше, після Андрусівського
перемир’я. 1690 р. полковник Іван Стороженко з дружиною Марією – дочкою
Богдана Хмельницького, отримав універсал на володіння «тим сельцем». Від
їхнього кореня виросло потім могутнє древо Стороженків – полковників
Прилуцьких, державних мужів, письменників та вчених 1.

Цікаві генеалогічні пов’язання Ревуцьких із Лисенками. Серед предків братів
Ревуцьких по матері був Данило Григорович Стороженко – бунчуковий товариш
(† 1783 р.), який у 1764 р. одружився з Катериною Федорівною Лисенковою –
дочкою генерального судді Федора Лисенка й рідною сестрою Йосипа Лисенка,
прямого прадіда Миколи Лисенка (засновник династії Лисенків Іван Якович був
наказним гетьманом у 1674 р. та генеральним есаулом від 1676 р.) 2. Архівні
документи Стороженків свідчать, що згадана Катерина Лисенкова вражала своєю
красою, від якої незмога було відвести очей; то ж чоловік забороняв їй виходити
з двору поміж люди, навіть у неділю до церкви вона не мала права піти без нього.
Онуком Катерини по сину Петру був знаний письменник та етнограф Олекса
Стороженко, а правнучкою по сину Павлу – Олександра Дмитрівна Каневська.
Вона, майбутня мати братів Ревуцьких, була й улюбленою племінницею Олекси
Стороженка (той не мав своїх дітей).

Однак так сталося, що перше знайомство з Миколою Віталійовичем Лисенком
його «іржавецької рідні» – родини Ревуцьких – відбулося лише наприкінці ХІХ ст.,
у 1897 і 1899 роках, коли уславлений Маестро приїздив до Прилук із виступами
свого хору. На перший концерт батьки синів не взяли, а от другий вони чули, бо в
1899 році хлопці були учнями Прилуцької гімназії: 10-річний Левко тільки-но
пішов до першого класу, а 18-річний Дмитро вже був у останньому восьмому
класі. Для них обох той концерт став справжнім потрясінням, враження від якого
збереглося на все життя.

Майже через 40 років Дмитро Миколайович пригадував: «Коли рознеслася
чутка по Прилуці, що Лисенко… приїздить до Прилуки, і що вже оголошений
хоровий концерт у літньому саді коло вокзала, все прийшло в ажитацію. Театр
був повнісінький. Поза стінами його поміж деревом до самої вулиці – було повно
людей. У концерті, крім хору, виступали солісти – Гнат Галайда (Хоткевич), що
прекрасно виконував на бандурі думи, баритон Лісовицький і той же вже
згадуваний чудовий тенор Флор Влодек 3. Всі слухачі сиділи і стояли, як зачаровані.
Лисенко вмів видобувати з свого хору такі чудові співучі інтонації, так надзвичайно
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тонко виконував супровід, а Влодек вкладав у спів стільки щирого ліризму і так
чарував дивною красою свого вільного і ясного голосу, що можу поправді сказати:
я ніколи не мав такого сильного враження.

Почали співати пісню «Ой, вийду я на могилу…». Захоплений хор під владним
і немов гіпнотизуючим поглядом диригента так тонко – разом ніжно і глибоко –
передавав скаргу замученої життям молодої жінки, що всі слухачі затаїли дух, і
нерви дійшли до стану вищого напруження. Коли ж Влодек у середині пісні
розпочав своє чудове соло «Ой коли б же я була знала, та й не йшла заміж та
гуляла…», серед слухачів почулося схлипування і плач. Довелося припинити
виконання, дати заспокоїтися публіці і тоді вже продовжувати далі виконання.
С. Тележинський свідчив, що такий же самий факт трапився з цією ж піснею і в
Умані. Ф. Влодека, шуткуючи, звали «укротителем зверей» після того випадку, як
він так зачарував своїми співами ісправника в Золотоноші, що коли він нарешті
проспівав революційну пісню «До зброї», то цей представник царської влади,
приставлений всіляко викоренити «крамолу», якнайзахопленіше плескав співцеві.

Прилуцька молодь після концертів Лисенка одразу ж узялася вишукувати пісні
в розкладці Лисенка. Організувався хор. Коли на різні канікули до Прилуки
приїжджали студенти-прилучани, цей хор, зміцнений приїжджими, виступав під
керівництвом Т. П. Трояновського і завжди з розкладками народних пісень
Лисенка. Ті ж два дні, що хор Лисенка пробув улітку 1899 р. в Прилуці, хористи
його збирались у садибі службовця І. Маценка, і на вулиці біля садиби весь час
стояв людський натовп. Публіка стояла годинами і чекала: «А може щось
заспівають?» І справді, звідти раз-по-раз долітала та або інша пісня. А в час, коли
хористи з Лисенком від’їжджали, весь вокзал був повний публіки, були там і старі,
і молоді. Вдарив третій дзвоник. Ось Лисенко востаннє з’явився у вікні, привітно
всміхаючись. Поїзд рушив. З вікон грянула пісня «Ой, бре, море, бре!» і загубилася
вдалині» 4.

Коли ж Дмитро Ревуцький став студентом Київського Свято-Володимирського
університету, то мав змогу більш близько роззнайомитися з Миколою
Віталійовичем. Адже композитор керував студентським хором, а Дмитро, який
мав гарного тенора, з величезною радістю в 1903–1906 роках співав у ньому,
навіть був помічником старости (!) Я. Яциневича 5. Саме до того періоду належить
лист матері до Дмитра, який згодом визначив долю її молодшого сина. Олександра
Дмитрівна писала: «Ось з музикою у Левка справи швах! Побувай, Митичку, у
Лисенка. Покажи пісні з моїх слів записані. Я буду ще поповнювати колекцію, і
наспіви всі пам’ятаю та запишу, якщо захоче Лисенко, але спробуй зацікавити
його Левком, можливо він для його музичного розвитку що-небудь зробить…» 6.

М. Лисенко був тоді в зеніті слави: 1903 р. українська громада широко
відзначала 35-річчя творчої діяльності митця, з цієї нагоди навіть було дозволено
поставити на київській сцені «Різдвяну ніч» (нечувана милість – українська мова
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в опері!). Сам митець багато виступав як хоровий диригент, майстерний
акомпаніатор та піаніст-соліст, виконуючи як свої власні композиції, так і твори
світової класики – Л. Бетховена , Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона...

Дмитро відвів свого молодшого брата до М. Лисенка. Той, прослухавши гру
хлопця, порадив йому записатися до відомої в Києві школи М. Тутковського 7, де
й сам викладав фортепіано. Вочевидь, музичний талант юного піаніста зацікавив
М. Лисенка, бо він не випадково вирішив прийти на урок із сольфеджіо, який вів
теоретик Г. Любомирський 8, і сісти за спиною свого протеже. Микола Віталійович
був приємно здивований – Левко першим написав складний музичний диктант,
набагато випередивши інших.

1904 р. Левко перейшов навчатися до новоствореної Музично-драматичної
школи Лисенка. Там він знайомиться з майбутніми композиторами й хоровими
диригентами Кирилом Стеценком та Олександром Кошицем, цікавиться їхньою
творчістю. (Товариські зв’язки з ними продовжаться надовго, а в 1909–1912 роках
Левкові навіть неодноразово, по-дружньому, доведеться бути акомпаніатором
Кошицевого хору). Посилено займаючись фортепіано, вдосконалюючи свою
технічну віртуозність, молодий піаніст ще не переймається думкою про
композицію, хоча й дивує всіх своєю здатністю вільно імпровізувати на теми
народних пісень або популярних музичних творів. Але з тих років у архіві
Л. Ревуцького зберігся аркуш нотного паперу, писаний олівцем, із рішенням
завдання з гармонії, де темою була мелодія народної пісні «Думи мої» (дослідники
Шевченкової творчості зазначають, що поет сам склав і наспів). Гадаю, Лев
Миколайович зберіг цей аркуш, бо він нагадував йому часи занять із М. Лисенком
та втілення провідної ідеї вчителя про початки вивчення музичних премудрощів
від народної пісні. Цього постулату Л. Ревуцький дотримувався впродовж всієї
своєї педагогічної діяльності, яка розпочалася 1924 року, а закінчилася 1957.

Неоціненна діяльність братів Ревуцьких зі збереження й видання творчості
М. Лисенка: Дмитро Миколайович – бібліограф, дослідник, коментатор,
упорядник літературних текстів, а Лев Миколайович – музичний редактор. Варто
наголосити, що ця справа для Дмитра Миколайовича, який вважав себе духовним
учнем Лисенка, стала сенсом його життя. Ґрунтовне опрацювання Д. Ревуцьким
творчої спадщини й життєвого шляху композитора-класика заклали міцний
фундамент окремої галузі сучасної музикознавчої науки – лисенкознавства.
Вченим написано розгорнуті статті й коментарі до нотних видань М. Лисенка,
окремі розвідки: “«Андрашіада» – опера М. Лисенка на текст М. Драгоманова та
М. Старицького”, «Меланія Овдієва Загорська 9, співробітниця Лисенкова»,
«Хорова діяльність М. Лисенка», «Лисенко – хоровий диригент», «Автобіографії
М. Лисенка», «Музикальна освіта М. Лисенка» та ін. Наприкінці 1930-х років,
вже тяжко хворий, він не припиняв роботи над Лисенковими автографами. Навіть
смерть від руки нападника застала вченого, коли він вивчав рукописні записи
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М. Лисенка мелодій народних пісень від І. Франка, готуючи нове видання до 100-
річчя Вчителя (на одному з аркушів, що зберігаються в Меморіальному будинку-
музеї М. Лисенка, проступає відбиток кирзового чобота радянського зразка,
полишений убивцею). На щастя, з працями Д. Ревуцького, які були вилучені з
наукового обігу майже на півстоліття, сьогодні можна ознайомитися – видавництво
«Музична Україна» 2003 р. видало їх у книжці «Дмитро Ревуцький. Микола
Лисенко. Повернення першоджерел».

Величезну роботу здійснив вчений і за виданням творів М. Лисенка, яку
розпочав разом із братом у 1920-х. До 85-річчя композитора виходять друком два
випуски «М. Лисенко. Дуети» (1927), де наприкінці 1-ї збірки вміщено статтю
про життя і творчість композитора та дано примітки до номерів випуску (у 2-й
збірці наприкінці – тільки примітки). [У присвяті братові Л. Ревуцькому зазначено
дату 1927. VIII. 18]. За ними – «Козацькі пісні. Випуск І» (1927), де наприкінці є
стаття про цей жанр і примітки, а левову частку тексту присвячено аналізу
Лисенкових принципів роботи з фольклором. [Присвята М. Грінченкові 10 подає
дату 1927. ХІ. 8]. Із цих статей видно, як поглиблюється, зростає обізнаність автора
з лисенковим доробком. Д. Ревуцький знайомить читача з біографією композитора,
його творчістю, дає високу оцінку його таланту й подвижницькій діяльності в
Україні, порівнюючи Лисенка з Глінкою 11 в Росії та Ґріґом у Норвегії. Вчений
знаходить можливість, умисне приховуючи заборонене вже тоді ім’я С. Єфремова 12,
процитувати знамениті для української інтелігенції єфремівські рядки про митця як
одного з «найдужчих пропагаторів українства», «віщого посланця відродження
України та «Інтимну Силу (курсив мій. – В. К.) українського руху».

На жаль, заплановане «Повне зібрання творів» Лисенка, що повинно було
друкувати видавництво «Мистецтво» (Київ–Харків), не вдалося здійснити у зв’язку
з розпочатою боротьбою проти «буржуазних націоналістів», у списки яких занесли
й М. Лисенка, та процесами СВУ 13. Сьогодні тяжко сказати, скільки планувалося
томів, скільки збірок було б у кожному з них… Побачило світ тільки два: першим
був надрукований том IV – «Народні пісні для хору», 1931 р. (вийшов у повному
обсязі – 14 випусків), а наступним – том ІІ – «Музика М. Лисенка до «Кобзаря»
Т. Шевченка», 1932 р. (було видано 3 випуски із запланованих 13-ти – солоспіви
для сопрано, баритона, тенора).

Відоме загалові повоєнне Повне зібрання творів М. Лисенка (1950-х років)
виходило вже без Дмитра Миколайовича. До великої редакційної групи долучили
й Левка Миколайовича, але ніякого розгорнутого біографічного й музикознавчого
матеріалу не було, як і жодного коментаря до творів.

Якщо в музичних виданнях доробку М. Лисенка й літератури про нього пальма
першості належала Дмитру Ревуцькому, то в опрацюванні найвагомішого твору
композитора – історико-героїчної опери «Тарас Бульба» – найбільше зробив Левко
Ревуцький.
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Хоч як не парадоксально це звучить, але М. Лисенко зі своїм «Тарасом»

уберегли братів Ревуцьких від страшних репресій 1930-х. А якщо бути абсолютно
точним – Микола Лисенко і ще один великий українець Микола Гоголь. На
радянському Олімпі було вирішено урочисто відзначити 130-річчя від дня
народження уславленого письменника. Готуватися почали заздалегідь,
планувалося реалізувати вагомі задуми в галузі літератури, театру, кіно, музики.
В Україні вирішили здійснити нову редакцію «Тараса Бульби». Влада була свідома,
що така праця під силу тільки найбільш видатним майстрам своєї справи, яких
варто об’єднати у «творчі бригади», властиві соціалістичному суспільству…
У січні 1936 р. замовлення на здійснення нової редакції опери отримали
М. Рильський (літературне лібрето), Л. Ревуцький (музичний матеріал),
Б. Лятошинський (оркестровка) 14. Д. Ревуцький надавав історичні консультації,
готував розгорнутий буклет.

Хоча М. Лисенко працював над «Тарасом» понад 10 років, однак на сцені його
так і не побачив. По смерті автора було здійснено кілька постановок: 1924 і 1934
років у Харкові, 1927 і 1929 у Києві, 1928 у пересувних операх Лівобережжя та
Правобережжя України. Це свідчило про значний суспільний інтерес до
монументального Лисенкового твору. Водночас, слушними були закиди щодо
недостатньо вияскравленої героїчної теми, численних режисерських переробок
та купюр. Головне завдання Л. Ревуцького як музичного редактора лежало у двох
площинах: 1) «відчистити» оригінальний текст М. Лисенка; 2) дописати ряд
музичних сцен і номерів, відповідно до нової героїко-драматичної концепції (за
М. Гоголем). Так додалися до опери сцена в гетьмана Остряниці й фінал,
розгорнута арія Тараса та аріозо Остапа, кілька танців і народних пісень, узятих
із обробок Лисенка. Неймовірною удачею стала новонаписана наприкінці 1934 –
у перших 2-х місяцях 1935 років увертюра – епіко-героїчне симфонічне полотно
на рівні світових шедеврів. Вона як окремий концертний номер нині стала
своєрідним «музичним титулом» України. Імпульсом для її створення стали 12
тактів Лисенкового оперного Вступу. А подальший драматичний розвиток
Л. Ревуцький завершив апофеозом – героїчним звучанням історичної пісні
«Засвистали козаченьки» («Засвіт встали козаченьки»), спочатку в маршовому
темпі, а потім із розширенням 15. Цей твір Л. Ревуцький мислив як свій щирий
дарунок Вчителеві – своєрідне Музичне приношення 16.

Після гучної київської прем’єри 27 квітня 1937 р. Л. Ревуцький писав:
«Я вважатиму себе щасливим, якщо мені вдалося зберегти в новій редакції опери
«Тарас Бульба» усе те прекрасне, що в неї вклав Микола Віталійович, і добитися,
щоб чудова опера Лисенка зазвучала як народний музично-драматичний твір,
гідний пам’яті великого українського композитора» 17.

У 1939 р. було здійснено другу редакцію «Тараса», остаточну третю – 1955 р.
Суттєвий момент (!), Б. Лятошинський, який оркестрував музичний матеріал,
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признавався – художнє «перевтілення» Льва Миколайовича було таким
переконливим, що він здебільшого не міг визначити, де ж текст, дописаний
колегою, а де М. Лисенка?

Останній свій «дарунок» Вчителеві Лев Ревуцький зробив уже в повоєнні роки.
Це був відновлений Концерт для фортепіано з оркестром Фа-мажор, партитура
якого загинула у вогні війни. Праця над новою редакцією Концерту тривала сім
років (1957–1964 рр.). Разом із композитором у роботі активну участь брали
професори консерваторії – відомий піаніст Олександр Александров 18 і диригент
Веніамін Тольба 19. О. Александров ще 1963 р. виконав щойно відновлені дві
частини Концерту, а 1964 р. прозвучав увесь твір. Концерт, присвячений класикові
української музики і першому вчителю з композиції Миколі Лисенку, 1966 р. був
удостоєний Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (партитура було вперше
надруковано 1971 р.).

Блискуче інтерпретував Концерт видатний піаніст Євген Ржанов 20, який від
1970-х років виконував його у філармонічних програмах (диригенти С. Турчак,
В. Кожухар 21) та записав на грамплатівку (фірма «Мелодія», 1988, диригент
Ю. Никоненко). З-поміж трактувань концерту піаністами нового покоління відомі
його виконання Йожефом Ермінем 22 (Львів), Володимиром Винницьким 23

(США), Іваном Мельником (Канада). Минулого 2011 року за повернутим в Україну
з Данії першим рукописом твір зіграв піаніст Роман Рєпка з оркестром під орудою
Миколи Дядюри 24.

Лев Миколайович Ревуцький очолював Перший республіканський конкурс
піаністів ім. М. Лисенка і власноручно вручав дипломи переможцям, зосібна таким
Л. Марцевич 25 і М. Крушельницька 26, що стало для них незабутньою подією на
все життя.

Натомість сам композитор, згадуючи свого Вчителя, завжди найбільш високо
цінував його правдиве українство, насамперед, відданість народній пісні, яку той
зміг підняти на п’єдестал високого академічного мистецтва. «Микола Віталійович
безмірно любив фольклор, – підкреслював Л. Ревуцький. – У ньому він черпав
яскраві фарби для своєї творчості. Він розумів, що у мистецтві потрібна художня
правда, без якої будь-який твір є неповноцінним, зрозумілим лише вузькому колу.
Народна пісня у його творах не втратила свого аромату, а набула нову мистецьку
гідність» 27.

…Спливли роки. Тепер вони всі разом – Вчитель і його віддані учні Дмитро
та Левко Ревуцькі – назавжди стали символами духовності нації. Їхні імена
оповило всенародними славою і шаною та занесено до списку 100 найвидатніших
українців – «стозір’я України». Їхні пам’ятники стоять на одній алеї меморіального
Байківського цвинтаря. І якщо тобі, любий читачу, випаде вільна хвилина та буде
снага подумати про Вічне, прийди й поклонися цим Велетам української культури.
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*   *   *
Як додаток до своєї статті пропоную читачам ознайомитися з гілками родоводів

Лисенків і Стороженків-Ревуцьких та їх пов’язанням. У схемі подано тільки ті
лінії, що безпосередньо ведуть до М. Лисенка (по батьківській лінії) та Д. і
Л. Ревуцьких (по материнській лінії Стороженко-Ревуцькі). Жирним шрифтом та
стрілочками виділено спільні ланки: Йосип Федорович Лисенко (прадід
композитора Миколи Лисенка) – рідний брат Катерини Федорівни Лисенко – в
одруженні Стороженко (прапрабабуся Дмитра й Левка Ревуцьких, а також
прабабуся письменника Олекси Стороженка). [Символи % – чоловік, & – жінка,
дружина – мати представника наступного покоління – позначена римською
цифрою]. Схему подаю за староукраїнською традицією – від коріння древа (знизу,
від землі).

Лисенко Остап Миколайович (1885–1968)
доцент Київ. консерваторії
& Полянська Парія Тимофіївна (1895–1991).
М. В. Лисенко мав 7 дітей:
Богдан (1878–1879); Катерина І (1878–1879);
Катерина ІІ (1880–1948); Галина (1883–1964);
Мар’яна (1887–1946); Тарас (1900–1922).

Ревуцький Дмитро Миколайович (1881–1941),
Фольклорист, мистецтвознавець, філолог
&  І. Уралова Катерина Миколаївна (1879–1919)
ІІ. Федорович Марія Аліпієвна (1891–1941)
Ревуцький Лев Миколайович (1889–1977),
композитор, педагог, академік
&  Писарєва Софія Андріївна (1891–1974)

Лисенко Микола Віталійович (1842–1912),
композитор, піаніст
& П Липська Ольга Єреміївна (1822–1900)

Каневська Олександра Дмитрівна (1844–1906)
% Ревуцький Микола Гаврилович (1843–1906),
священик, просвітянин

Лисенко Віталій  Романович  (1810–1890),
полковник (з 1853)
& Луценко Ольга Єреміївна (1822–1897)

Стороженко Ганна Павлівна (1820– бл.1900)
%  Каневський Дмитро Кіндратович
(1804–1897), відставний штаб-ротмістр (з1839)

Лисенко Роман Йосипович (1765– до 1826),
поручик  (1794–1801)
& Уляна з роду Немировичів-Данченків

Стороженко Павло Данилович (1767–1841),
відставний поручик
&  Ракович Мавра Федорівна (бл. 1780–після
1850)

Лисенко Йосип Федорович (1732– до 1783),
бунчуковий товариш Прилуцького полку
& Севастіанович Марфа Іванівна (бл. 1740–
після 1791)

Стороженко  Данило Григорович  (?–1783),
       бунчуковий товариш Прилуцького полку
& Лисенко Катерина Федорівна
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УДК 78.071.4(477)+82-94
Юрій ВІЛІНСЬКИЙ (Нью-Йорк, США)

М. М. ВІЛІНСЬКИЙ – МУЗИЧНИЙ РЕДАКТОР
ФОРТЕПІАННОЇ СПАДЩИНИ М. В. ЛИСЕНКА

Ім’я визначного українського композитора й педагога Миколи Миколайовича
Вілінського (1888–1956) нерозривно пов’язано з розвитком українського музичного
мистецтва першої половини ХХ століття. Однією з істотних віх його творчого доробку
безумовно є видання повного зібрання фортепіанних творів великого українського ком-
позитора, піаніста, диригента та засновника національної музичної школи Миколи Віта-
лійовича Лисенка (1842 –1912), 170-річчя з дня народження якого відзначається в Ук-
раїні та за кордоном. У цій роботі вперше повністю публікується спомин онучки славет-
ного музиканта, Ради Остапівни Лисенко 1, професора Національної музичної академії
України ім. П. Чайковського, наводяться відомості про редагування фортепіанних творів
М. В. Лисенка з передмовою редактора та короткий біографічний нарис життя М. М. Ві-
лінського.

Ключові слова: композитор, українська музика, музична педагогіка, Київська кон-
серваторія, спогади.

Имя выдающегося украинского композитора и педагога Николая Николаевича Ви-
линского (1888–1956) неразрывно связано с развитием украинского музыкального ис-
кусства первой половины ХХ века. Одной из существенных вех его творческого насле-
дия безусловно является издание полного собрания фортепианных сочинений Николая

Лисенко Федір Іванович (бл. 1680–1751),
Генеральний суддя (з 1741)
& ІІ Єремійович Єфросинія Опанасівна

Стороженко Григорій Андрійович (?–1745),
сотник Іченський  (1715), член Правління
Малоросії
& ІІ. Лизогуб Євдокія

Лисенко Іван Якович (до 1633–1699),
полковник Переяславський, Чернігів.
наказний гетьман (1674)
& Подтерба Агафія Трохимівна

Стороженко Андрій Іванович (?–1715),
сотник Іченський (1790)
& Гнилозубова Мотрона

Лисенко Яків, козак Стороженко Іван Андрійович  (?–1693),
сотник Іченський, полковник Прилуцький
& Хмельницька Марія Богданівна

Лисенко–Вовгуря,
козак, сподвижник Максима Кривоноса

Стороженко Андрій,
старший полковник війська
Запорозького (1610)
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Витальевича Лысенко (1842–1912) – основателя национальной музыкальной школы,
выдающегося украинского композитора, пианиста, дирижёра, 170-летие со дня рожде-
ния которого отмечается в Украине и за рубежом. В этой статье впервые полностью
публикуются воспоминания его внучки, Рады Остаповны Лысенко, профессора НМАУ
им. П. И. Чайковского, приводятся данные о редактировании фортепианных произведе-
ний Н. Лысенко с предисловием редактора и краткий биографический очерк жизни Н. Ви-
линского.

Ключевые слова: композитор, украинская музыка, музыкальная педагогика, Киевс-
кая консерватория, воспоминания.

The famous Ukrainian composer and teacher Mykola Vilinskij (1888–1956) has contributed
to development of Ukrainian music art during the first half of the XX century. One of his
milestone is publication of the full collection of piano works by Mykola Lysenko (1842–
1912) – a founder of Ukrainian classic music, great composer, pianist, conducter whose jubilee
is celebrated this year. At the first time the memoirs by Rada Lysenko, a granddaughter of
M. Lysenko, professor of National Academy of Music of Ukraine, are published fully.

Keywords: composer, Ukrainian music, music pedagogics, Kyiv conservatory, memoirs.

Спогади Р. О. Лисенко 2.
Страхітлива Друга світова війна ще не підійшла до свого кінця, а Київська

державна консерваторія вже встигла повернутися з евакуації до Києва і в най-
складніших умовах почала працювати.

Я відновила своє перерване навчання і почала з другого курсу відвідувати
фортепіанний факультет. Повернулися з евакуації не всі наші попередні викла-
дачі. Новим для мене був декан історико-теоретичного факультету Микола Ми-
колайович Вілінський. Високий, стрункий, чорноокий, з напівсивою зачіскою
чоловік вражав студентів своєю витриманістю і якоюсь специфічною інтелігент-
ністю. Говорячи зі студентом або з відвідувачем, він якось по-доброму вдивляв-
ся в обличчя співрозмовника, наче особливо співчуваючи йому.

У 1947 році я закінчила Київську консерваторію і вступила в аспірантуру
при Московській консерваторії до професора Г. Г. Нейгауза. У 1950 я знову в
Києві. Зразу ж багато праці. Педагогічна – в музичній десятирічці і Консерва-
торії. Виконавська – Київська державна філармонія – штатна посада. Відновила
весь свій український репертуар, який мала, ще працюючи в Радіокомітеті со-
лісткою-піаністкою (1945–1947 рр. після перемоги на Українському республі-
канському конкурсі музикантів-виконавців). Але не всі ноти збереглись. Особ-
ливо мені було прикро, що в моїй нотній бібліотеці було мало творів Миколи
Віталійовича Лисенка, які мені доводилося дуже часто виконувати. Під час війни
в мене залишилася незначна кількість його творів у старовинному польському
друкові видавця Ідзіковського, де, за словами мого батька, Остапа Миколайови-
ча Лисенка, було дуже багато помилок і відсутність справжнього редакторсько-
го догляду. Окрім того, мені хотілося мати у своєму розпорядженні всі фортепі-
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анні твори Миколи Віталійовича. А вони знаходилися в різних фондах музеїв,
до яких я не мала доступу.

І нарешті в 1952–53 рр. моя мрія збулася. Було видано повне зібрання творів
Миколи Віталійовича в 20 томах, де ХІІІ і ХІV томи містили всі фортепіанні
твори, навіть рукописні, що ніколи не видавалися. Батько мене повідомив, що
фортепіанну редакцію творів доручено зробити талановитому теоретику, відо-
мому музикантові й композитору Миколі Миколайовичу Вілінському. Отже, на-
решті, я отримала повну спадщину діда.

Переглядаючи томи, я побачила для себе багато нового. Музичну редакцію
було зроблено особливо ретельно. Виправлено велику кількість друкарських
помилок, замінено невдалу або застарілу термінологію, подано нові назви або
перекладені з французької на українську більш точно і особливо, що найважли-
віше, це налагодження фактури й голосоведення, а далі фразування та агогічні й
динамічні відтінки. Деякі невеличкі твори не мали кінця, і Микола Миколайо-
вич закінчив їх власноруч, зберігаючи форму і стиль творчості Миколи Віталій-
овича. Це твори під назвою Тарантела і Ноктюрн, які я досить часто виконую.

На жаль, я вже не пам’ятаю, чи мала можливість подякувати Миколі Мико-
лайовичу за його чудову і необхідну роботу для нас, виконавців, але 2 томи його
праці супроводжують все моє виконавське життя, за що я неймовірно вдячна.

Передмова до видання 1952–53 рр. 2.
ХІІІ-й том зібрання творів М. В. Лисенка охоплює значну частину його творів

для фортепіано. Решту, значно меншу частину, фортепіанних творів вміщено до
ХІV-го тому.

ХІІІ-й том містить у собі найбільш капітальні фортепіанні твори М. В. Ли-
сенка, а саме: сонату, рондо, українську сюїту, що складається з 6-ти п’єс у формі
старовинних танців, дві рапсодії на українські народні теми, великі концертні
твори, а також різні п’єси малих форм.

За радянських часів було перевидано багато вокальних, хорових та сольних
творів М. В. Лисенка, проте фортепіанних творів – занадто мало, тому саме вони
до останнього часу становили певну «бібліографічну рідкість». Отже, видання
цього тому, в якому наші піаністи знайдуть чимало цікавих і дуже цінних для їх
репертуару творів, слід вважати актуальним і доцільним.

У ХІІІ-му томі є значна кількість творів, що друкуються уперше з авторських
рукописів, що знаходяться в архіві композитора при Державній публічній бібліо-
теці УРСР. Серед них є також незакінчені автором твори, які за дорученням Ре-
дакційної колегії редактор закінчив. Це – «Ноктюрн» b-moll, «Тарантела» та три
п’єси під назвою «Ескізи».

Крім того, при редагуванні ХІІІ-го тому, музичний редактор проробив на-
ступне:
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1) виправив велику кількість редакторських та друкарських помилок ста-

рих, дореволюційних видань;
2) упорядкував визначення фразування, агогічних і динамічних відтінків, а

також ритмічного групування;
3) виправив деякі огріхи фактури та голосоведення;
4) тим рукописним творам, які не мали назви, дано назву відповідно до ха-

рактеру та змісту музики, зокрема деякі твори названо – «ескіз»;
5) знято стару музичну термінологію, оскільки вона не відповідає сучасним

нормативам музичної термінології;
6) у заголовках творів, крім назв українською мовою, залишено майже всі ті

назви французькою та іншими іноземними мовами, які зроблено рукою компо-
зитора на рукописах і які були вжиті в попередніх виданнях.

Всі редакторські додатки та зміни взято у прямі дужки.
В основу розміщення творів у ХІІІ томі томі взято і позначення «opus’ів», які

були в старих виданнях творів М. В. Лисенка. Після творів, що мають позначен-
ня «opus’ів», вміщено твори без позначень, але з урахуванням дат їх написання
й, нарешті, твори, що не мають зовсім позначень ні «opus’ів», ні дат написання,
вміщено наприкінці тому.

Короткий біографічний нарис 2.
Микола Миколайович Вілінський народився 2 травня (19 березня за старим

стилем) 1888 року в місті Голта Ананьївського повіту Херсонської губернії в
родині, яка походить зі старого роду українських дворян Вілінських. Його бать-
ко Микола Олександрович Вілінський (1856–1910) займав посаду міського Го-
лови міста Ананьїва, мати – Валентина Никифорівна (пом. 1918) – нащадок відо-
мого українського роду Залізняків. Микола Вілінський – двоюрідний брат ви-
датної співачки, солістки Великого театру в Москві Ксенії Георгіївни Держинської
(1889–1951) і визначного музикознавця та критика професора Санкт-Петербурзь-
кої консерваторії Олександра В’ячеславовича Оссовського (1871–1957) 3, які
мають українське коріння.

Вілінський почав займатися музикою спершу самостійно, навчаючись у
Ананьївській гімназії, де він організував церковний хор та оркестр. Деяку допо-
могу одержав від своєї матері, яка була досить сильною піаністкою. Надалі за
бажанням батька вступає на юридичний факультет Новоросійського університе-
ту, поєднуючи навчання в університеті з музичними заняттями в Одеському му-
зичному училищі у класі видатного композитора і педагога польського поход-
ження, учня Римського-Корсакова та Глазунова Вітольда Йосиповича Малішевсь-
кого (1873–1939). Після закінчення університету в 1912 році він 1913 року всту-
пає до Одеської консерваторії, де навчається у класі композиції Малішевського,
який був її першим ректором.
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Вілінський закінчує консерваторію в 1919 році, навчанню завадила військо-

ва служба під час Першої світової війни. Він 1920 року Микола Вілінський по-
чинає працювати викладачем в Одеській консерваторії, а з 1926 року був затвер-
жений на посаді професора. Вілінський завідує теоретичною кафедрою консер-
ваторії, очолює Одеську обласну організацію Спілки композиторів України і
входить до складу республіканського Правління Спілки.

Його педагогічну та творчу роботу в Одеській консерваторії перериває війна
1941–1945 років, коли Вілінський тимчасово був евакуйований до Ташкента, де
працював на посаді професора Ташкентської консерваторії. Але вже в 1944 році
Микола Вілінський повертається в Україну на посаду професора й декана Київ-
ської консерваторії, де згодом стає завідувачем кафедри теорії музики та компо-
зиції. У ті роки Вілінський поряд із творчою та педагогічною роботою веде гро-
мадську й просвітню діяльність. М. М. Вілінський пішов із життя 7 вересня
1956 року, похований на Байковому кладовищі в Києві.

Твори: Симфонічні сюїти, вокально-симфонічні, хорові твори, камерно-
інструментальні, фортепіанні твори (варіаційні цикли, мініатюри), пісні, роман-
си, обробки українських, російських та молдавських пісень, теоретичні, науко-
во-педагогічні роботи та статті.

Учні-композитори: К. Данькевич, О. Білаш, О. Фельцман, С. Орфєєв, А. Му-
ха, Л. Гуров, А. Водовозов, Є. Зубцов, М. Завалішина, В. Кучеров та ін. З учнів
некомпозиторів – ряд видатних виконавців: Е. Гілельс, Д. Ойстрах, Я. Зак,
М. Ґрінберґ та ін.
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МИКОЛА ЛИСЕНКО і РІХАРД ВАҐНЕР

В статті зроблено спробу виявити дискурс музики Р. Ваґнера у біографії і творчості
М. Лисенка.

Ключові слова: дискурс, українська музика, українсько-німецькі музичні зв’язки,
М. Лисенко, Р. Ваґнер.

В статье сделана попытка показать дискурс музыки Р. Вагнера в биографии и твор-
честве Н. Лысенко.

Ключевые слова: дискурс, украинская музыка, украинско-немецкие связи, Н. Лы-
сенко, Р. Вагнер.

There is made an attempt to reveal discourse works by Wagner in life and creative works
by M. Lysenko.

Key words: discourse, Ukrainian music, Ukrainian and German music connections,
M. Lysenko, R. Wagner.

У відомій монографії про М. В. Лисенка автори – Л. Б. Архімович і М. М. Гор-
дійчук – згадують ім’я Р. Ваґнера лише двічі, при тому дуже побіжно [1,
c. 37, 269]. Проте виходячи з положення, що Лисенко не міг не бути «в курсі»
музики Ваґнера, живучи в епоху найвищого розквіту творчості автора «Парси-
фаля», а також наступного загального ваґнеріанства в європейській музиці, здаєть-
ся ймовірним, що Лисенко таки повинен був знати опери видатного реформато-
ра жанру.

Адже вже в юні роки український композитор міг ознайомитися з творчістю
Ваґнера в Києві в 1852–55, 1860–67 роках. Тоді на сцені в нас Ваґнера ще не
ставили, але вже було видано клавіри «Рієнці», «Летючого голландця», «Тангей-
зера», «Лоенґріна». Про те, що Лисенко не оминув їх увагою, згадував М. Ста-
рицький: «Він (Лисенко. – Н. Ш.)… займався самостійно вивченням Шумана і
Ваґнера, що вражав його звуковими масами» [2, с. 48].

Не треба забувати також, що в 1863 році Ваґнер відвідав Росію (концерти в
Москві й Санкт-Петербурзі). Можна припустити, що допитливий юнак читав
про це в газетах і журналах (наприклад, статті О. Сєрова 1 чи В. Одоєвського 2).

Згодом дуже важливим є період навчання Лисенка в Лейпцизькій консерва-
торії (1867–1869). Там український музикант опинився зовсім «поруч» із Ваґне-
ром. Хоча почути в Лейпциґу опери німецького генія він, вочевидь, не мав змо-
ги, проте досить імовірно, що Микола Віталійович міг побувати на прем’єрі
«Мейстерзінґерів» (1868, Мюнхен), «Золота Рейна» та «Валькирії» (1869, Мюн-
хен) та знову ж таки – хоча б відчути резонанс музичної громадськості на ті
прем’єри.
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З поверненням на Батьківщину Лисенко міг чути музику Ваґнера в концер-

тах, а згодом – і бачити вистави опер у Києві або в 1874–1876 роках у Санкт-
Петербурзі. На київській оперній сцені твори Ваґнера прижилися не одразу, проте
вже інтенсивно виконувалися в 90-х роках («Летючий голандець», «Тангейзер»,
«Лоенґрін»). У концертах місцевого відділення ІРМТ музика Ваґнера зазвучала
ще раніше. Так, якщо в сезоні 1873–74 років уривки з опер німецького компози-
тора виконувалися п’ять разів, то в подальшому не було сезону, коли київські
слухачі не мали змоги почути як оркестрові, так і вокальні фрагменти. При тому
звучали не тільки увертюра до «Рієнці» й «Вечірня зірка» з «Тангейзера», що їх
дуже полюбили місцеві виконавці, а й «Політ валькірій», вступ до «Парсифаля»,
«Зіґфрід-ідилія», «Жалобний марш» із «Загибелі богів», а також «Прощання
Вотана» та сцени з першої і третьої дій «Парсифаля» (з хором). Цілком окремі
частини тетралогії почали виконуватися на київській сцені на початку 20 сто-
річчя («Валькирія» 1909, «Зіґфрід» – 1911).

Все це, очевидно, міг чути Лисенко. І, природно, багато чого чув, будучи до-
питливим музикантом і – судячи з деяких деталей – зовсім не чужим до «чарів
Ваґнера». Більше того, він сам виконував музику автора «Лоенґріна». Адже відо-
мо, що в репертуар хорових колективів, якими Лисенко керував, він включав
хорові епізоди з опер Ваґнера.

Нарешті, свідоцтво сучасника й послідовника – Олександра Кошиця: «Од-
ного разу ми балакали з приводу нововиставленої опери Ваґнера «Валькирія».
Тут я переконався у ваґнеризмі Миколи Віталійовича. З надзвичайним захоп-
ленням він оповідав мені про провідні мотиви, особливо мотив вогню, що так
чудово розроблено в тій опері. На моє здивування, Микола Віталійович, людина
майже удвоє старша мене віком, був прикланником нових течій у музиці» [2,
c. 492].

Чи відчутний вплив Ваґнера в Лисенка-композитора? На перший погляд, та-
кого впливу не помічаєш. Міф – реальність, наскрізна сцена – завершені номе-
ри, речитатив – пісенні інтонації, геніальний оркестр – … Здається, все проти-
лежне. А все ж таки, здається, неможливо всі витоки сцени виборів Кошового в
«Тарасі Бульбі» зводити тільки до «Псковитянки» 3 й (можливо) «Бориса Году-
нова» 4. Дещо тут відлунюють і хорові сцени з першої дії «Лоенґріна». А самі
вищезгадані російські опери – чи такі вже вони «антиваґнерівські»? Недарма ж
М. Тараканов сміливо твердив, що де в чому Мусоргський і Ваґнер стикають-
ся [3, c.134–135].

Чи можна вважати наївним таке твердження С. Крушельницької: «Лисенко
наш зовсім схожий з Ваґнером, і не диво, що й у нас не всі його розуміють як
слід» [4, c. 20]. Те саме зазначає й М. Менцинський, звертаючись до самого Ли-
сенка: «…бо у Вас слово, як у Ваґнера, разом з музикою говорить, одне другого
доганяє, малює, одно з другим нероздільне» [5, c. 279].
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Здається, вони де в чому мали рацію, тим більше, що обоє співаків були все-

світньо відомими ваґнерівськими виконавцями. Та це вже інша розмова, інший
зріз історії українського ваґнерівства.
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МИКОЛА ЛИСЕНКО У ДОРЕВОЛЮЦІЙНИХ
РОСІЙСЬКИХ ДОВІДКОВИХ ДЖЕРЕЛАХ
(Олександр Фамінцин і Микола Фіндейзен)

Статтю присвячено взаєминам М. Лисенка з діячами російської музичної культури
О. Фамінциним і М. Фіндейзеном та висвітленню постаті композитора у російських до-
революційних довідкових джерелах.

Ключові слова: М. Лисенко, О. Фамінцин, М. Фіндейзен, дореволюційні довідкові
джерела.

Статья посвящена взаимоотношениям Н. Лысенко с деятелями русской музыкаль-
ной культуры А. Фаминцыным и Н. Финдейзеном и освещению личности композитора
в российских дореволюционных справочных изданиях.

Ключевые слова: Н.Лысенко, А.Фаминцын, Н.Финдейзен, дореволюционные спра-
вочные издания

The article is devoted to illuminate M. Lysenko’s relationship with figures of the Russian
musical culture A. Famintsyn and N. Findeyzen and identity of the composer in the Russian
pre-revolutionary dictionaries.

Keywords: M. Lysenko, A. Famintsyn, N. Findeyzen, pre-revolutionary dictionaries.

Тему «Микола Лисенко у російських довідкових джерелах» частково було
висвітлено у статті, присвяченій 150-річчю від дня народження класика україн-
ської музики [1]. Матеріалом же цієї розвідки послужили дослідження авторкою
особистих фондів О. Фамінцина і М. Фіндейзена в рукописному відділі Російської
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національної бібліотеки, оскільки саме названі науковці працювали над
створенням перших докладних біографічних словників російських музичних
діячів, а відтак М. В. Лисенко опинився в полі їхньої уваги саме як «потенційний
герой» – малоросійський композитор і піаніст (як музичний діяч на теренах
Малоросії – окраїни Російської імперії). Тож мета нашої статті – проаналізувати
взаємини названих персон, а саме: О. Фамінцина й М. Лисенка, а згодом –
М. Фіндейзена й М. Лисенка. Почнемо з нині забутої в музикознавстві постаті
О. Фамінцина.

Музикознавець і композитор Олександр Сергійович Фамінцин (1841–1896) –
був одним із найвідоміших і найавторитетніших на той час у Росії петербурзь-
ких істориків музики та музичних критиків [2]. Саме О. Фамінцин перший
з-поміж російських учених проявив серйозну зацікавленість творчістю та особис-
тістю М. В. Лисенка. Фактично, саме завдяки О. Фамінцину постать М. Лисен-
ка посіла гідне місце у сонмі «російських» (принагідно зазначу, що на той час
усі, хто проживав на території Російської імперії, вважалися російськими) діячів
музичного мистецтва.

Постать О. Фамінцина в російській музичній науці до сьогодні є явно недо-
оціненою, затаврованою спочатку В. Стасовим  та кучкістами, а пізніше Ю. Крем-
льовим та його численними радянськими адептами, з міцно приклеєними ярли-
ками консервативного «безнадійно обмеженого реакціонера», об’єкта фейлетонів
і сатиричних музичних мініатюр (зокрема – М. Мусоргського в його сатирич-
них мініатюрах «Классик», 1870 і «Раек», 1871) [2].

Прикметно, що в біографії обох митців (маю на увазі Лисенка й Фамінцина)
спостерігаємо багато збігів (очевидно, спричинених традиційністю «приходу в
науку» дворянських дітей). Обидва діячі народилися [починаємо за старшин-
ством: відповідно, перший – 24 жовтня (5 листопада за новим стилем) 1841 року
в Калузі, другий – 10 (22) березня 1942 року в Гриньках на Полтавщині] в сім’ях
військового й мали дворянське походження. Отримали гарну домашню освіту,
ще до навчання у класичній гімназії вивчили французьку й німецьку мови. По
закінченні, відповідно – Третьої Санкт-Петербурзької та Другої Харківської –
гімназій вступили на природниче відділення фізико-математичного факультету
Університету (у Санкт-Петербурзі та спочатку в Харкові, згодом – у Києві). Під
час навчання брали приватні уроки музики (Фамінцин – з музично-теоретичних
предметів у М. Сантіса й Ж. Фогта; М. Лисенко – з фортепіано у А. Паночіні,
М. Дмитрієва та Й. Вільчека). У обох переміг потяг до музики і – знову збіг!:
обидва направили свої стопи до Лейпциґа (тільки Фамінцин трошки раніше – у
1862–64 рр.), тож навчались у тих самих педагогів – М. Гауптмана, Е. Ріхтера,
І. Мошелеса та інших, хоча й дещо розминулись у часі (як відомо, М. Лисенкові
студії тривали упродовж 1867–1869 рр., тобто приблизно стільки ж часу!). Ціка-
во, що після Лейпциґа, Фамінцин у Левенберґу в 1864–1865-х роках вивчав ком-
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позицію та інструментовку у М. Зейфрица. Нагадаю, що для вивчення інстру-
ментовки й композиції М. Лисенко «попрямував» до Петербурга (1874–76 рр.).

Очевидно, саме в Німеччині О. Фамінцин став активно цікавитися працями
братів В. і Я. Грімм та інших представників міфологічної школи, що виникла на
базі німецького романтичного напрямку в фольклористиці й літературознавстві.
Саме науковці міфологічної школи (між іншим, вона мала багато прихильників
і в Росії в 1850-х – 1860-х рр., серед яких був і український мовознавець О. По-
тебня) вважали, що в процесі еволюції міфу з нього розвинулись інші фольк-
лорні жанри; а подібності й збіги у фольклорі різних народів пояснювали існу-
ванням у давнині спільної міфології, реконструювати яку і вважали своїм обо-
в’язком [3]. Принагідно нагадаю, що результатом цих наукових зацікавлень О. Фа-
мінцина стали його вельми оригінальні розвідки «Божества древних славян» 1

де порівняно Геракла і Ярила, «Древняя индокитайская гамма в Азии и Европе с
особенным указанием на ее проявление в русских народных напевах…» 2, «Древ-
неарийские и древнесемитские элементы в обычаях, обрядах, верованиях и куль-
тах славян» 3 та інші.

Результатом «хвороби на фольклор» став випуск у 1875 р. в Лейпциґу підго-
товленого О. Фамінциним першого навчального видання російських народних
пісень «Русский детский песенник» (ч. 1–2). Наступного 1876 року Фамінцин
випустив збірку зі 150 пісень західноєвропейських народів, що містила українські,
польські, чеські та російські пісні, під назвою «Баян» (2-е видання – у співав-
торстві з Г. А. Дольдом в 1885 р.). Так виник ще один збіг: адже свою першу
«Збірку українських пісень» Лисенко також видав у Лейпциґу тільки на цей раз
«діяв на випередження» – у 1868 році.

Мимовільне «змагання» продовжилось і надалі: М. Лисенко опублікував
«Характеристику музичних особливостей малоросійських дум та пісень, вико-
нуваних кобзарем О. Вересаем» (1873) 4. Своєю чергою, О. Фамінцин видав
«Домра и сродные ей музыкальные инструменты русского народа…» (1891) 5,
де доводив, що на базі запозичень зі Сходу із домбри розвинулася балалайка,
відстоював західне походження бандури, досліджував, як до Росії потрапила
семиструнна гітара. Текст цієї солідної розвідки засвідчує, що нарешті шляхи
діячів перетнулись: у відповідних розділах О. Фамінцин вдається до цитування
Лисенка, наводить розлогі цитати, оскільки на той час Лисенкова розвідка була
першим (і єдиним) українським етноорганологічним дослідженням, а іноді й
вступає з ним у заочну полеміку.

Уже з перших же рядків, цитуючи М. Лисенка: «…не смію стверджувати, але
думаю, що пандура, на якій грецькі рапсоди оспівували подвиги своїх героїв...»
(тут і далі переклад з російської мій – І. С.) про ймовірну подібність її до україн-
ської бандури [4, с. 36], – О. Фамінцин заперечує М. Лисенкові й наполягає лише
на звуковій схожості назв інструментів. Утім, російського фольклориста сміли-
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во можна назвати своєрідним, сучасною мовою, «промоутером» Лисенкової роз-
відки: слідом за останнім він переповідає про процес кобзарського вишколу [4,
с. 146], уміщує портрет О. Вересая [4, с. 147] та уривки мелодій трьох дум, за-
писаних від останнього М. Лисенком («Про Хведора Безродного», «Ой, горе…»,
«Про Миколая») [4, с. 152], цитує і самого М. Лисенка: «п. Лисенко зауважує,
що застосування ранніх інструментів у народі (малоруському) доволі різко спец-
іалізовано між виконавцями тої чи іншої форми народної поезії. Так, зокрема,
на лірі (рилі) сліпці грають…», – із перерахунком аж до троїстих музик [4, с. 335–
336]. Наводиться цитування М. Лисенка й щодо способів і характеру гри на бан-
дурі [4, с. 167] та про репертуар бандуристів [4, с. 168–169].

Докладно переповідаються думки М. Лисенка в розділах «Кобза» [4, с. 87] та
«Бандура» [4, с. 110], з дивним висновком: «чи не є бандура – зіпсованою формою
слова кобза?». Таким чином, хоча й своєрідно, О. Фамінцин суттєво
«прорекламував» працю М. Лисенка на теренах Російської імперії.

Через багато років М. Лисенко засвідчить власну високу оцінку зазначеної та
попередньої розвідки – «Гусли – русский народный музыкальный инструмент» 6 –
в листі до Ф. Колесси від 22 квітня 1896 року – коли радив молодому дослідникові-
фольклористу конче з ними ознайомитись [5, с. 255].

Найімовірніше, що зустріч обох митців відбулася під час навчання М. Лисенка
в Петербурзі, правда вони знову до певної міри «розминулися»: на той час
О. Фамінцин уже закінчив своє професорство (1865–74) у Петербурзькій
консерваторії, де викладав історію музики та естетику, але у 1870–80-х рр. він
обіймав посаду секретаря Дирекції ІРМТ.

Як відомо, на початку 1880-х Олександр Сергійович приступив до складання
свого фундаментального «Біографічного та історичного словника російських
музичних діячів» 7. До цієї архиважкої і подвижницької в умовах тодішніх засобів
комунікації праці вчений підходив вельми ґрунтовно й відповідально: розробив і
замовив у типографії анкету – таке собі «простирадло» 8, що містило перелік
запитань 9, які, я думаю, доречно тут навести:

АНКЕТА
1. Ім’я, по-батькові, прізвище.
2. День, місяць і рік народження. Звання батьків. Місце народження.
3. Місце виховання і освіти – загальної і музичної.
4. Імена музичних учителів, у яких отримав музичну освіту, по якому класу.
5. Перелік творів: музичних, теоретичних, музично-історичних та інших праць,

оригінальних чи перекладних з детальним зазначенням року і місця їх написання
та видання, а також і публічного виконання музичних творів.

6. Місце і час публічного виконання в якості диригента, оперного артиста,
концертуючого віртуоза та найважливіший репертуар.
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7. Час і район артистичних подорожей.
8. Час вступу (та звільнення) на спеціальну музичну посаду в казенному чи

приватному закладі, в якості адміністратора, диригента, виконавця, викладача –
в останньому разі – перелік найбільш видатних учнів.

9. Нинішній стан.
10. Особливі обставини з музичної діяльності чи життя загалом.
11. Найголовніші про вас біографічні і критичні статті.
Анкеті передувало видрукуване звернення самого Фамінцина: (приводжу в

оригіналі для колориту):
В[ельмишановний] п[ане] 10.
Займаючись укладенням «Биографического и исторического словаря русских

музыкальных деятелей», та бажаючи внести в нього й Ваше ім’я, маю честь
покірно прохати Вас не відмовити написати на звороті відповіді на запропоно-
вані запитання й, після підписання листа, вислати його мені в замовному пакеті,
за вказаною нижче адресою, притому в якоможливій швидкості. Спеціальні за-
питання, що Вашої діяльності не стосуються, зволіть залишити без відповіді.
Прийміть, М. г., запевнення в повній шанобливості. Олександр Фамінцин.

Адреса: Олександру Сергійовичу Фамінцину, Санкт-Петербург, Васильєвсь-
кий Острів, 8-а лінія, 17…»

І обов’язкова примітка: Дозволено цензурою. Дата. … Типографія Е. Арнольда
[6].

Невідомо, чи таку анкету свого часу отримав М. Лисенко (наголошу, що О. Фа-
мінцин вимагав від кожного адресата особистий підпис – своєрідну візу автора
на друк і відповідальність за подані відомості). Одначе у фонді № 805, де зберіга-
ються Матеріали до Словника, її немає. Натомість у справі № 178 у папці М. Ли-
сенка (од. зб. 77)  – знаходимо 4 клаптики паперу, вирізаного явно зі шкільного
зошита в лінійку – своєрідні закладки чи «каталожні картки». Наступні одиниці –
вирізки журнальних і газетних статей про Лисенка, явно підібрані й надіслані
«доброзичливцями», із рецензіями на творчість М. Лисенка: «Нувелист» (1891,
№ 4, од. зб. 78), «М[узыкальные]. Сез[оны].» (6, №№ 18, 20 – од. зб. 79), «Эт-
нографическое обозрение» (1893, № 4 – од. зб. 80). «Киевлянин» (1872, № 49–
50 – од. зб. 81), «Санкт-Петербургские ведомости» (10 квітня 1875 р. – од. зб. 82)
та «Музыкальное обозрение» (№ 13, 19 грудня 1885 р. – од. зб. 83) – тобто, до-
бірка відгуків, що в часі охоплює понад 20 років! Поміж тим, усі вони містять
доволі критичні, а подекуди й злісні й несправедливі оцінки Лисенкової твор-
чості.

Найбільше з-поміж них вирізнився В. Чечотт, умістивши в «Музыкальном
обозрении» розлогу – на цілий підвал – рецензію на надрукований у Києві в ти-
пографії Б. Корейва клавір лірико-комічної опери М. Лисенка «Різдвяна ніч».
Розпочинається стаття доволі миролюбно: «П. Лисенко в Києві й на Україні до-
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волі відомий і користується видатним положенням як композитор, віртуоз та
викладач гри на фортепіано. Тож нам видається справою цілком слушною для
завдань «Музыкального обозрения» звернути увагу на музиканта, що має вагу в
цілій галузі нашого обширного краю. З розбору найкрупнішого твору автора
читач отримає певний масштаб для характеристики стану музичної справи у
провінції» [7].

На цьому, власне, позитив і закінчується, оскільки вже в наступному абзаці
тон рецензії різко змінюється: «На жаль, з першого ж разу доводиться познайо-
митись із явищем негативного штибу, оскільки згадана опера загалом являє со-
бою зразок відсутності натхнення, що його автор замінює копіткою капельмей-
стерською працею сумнівної якості…». Немає потреби наводити усі гріхи, в яких
автор звинувачує М. Лисенка. Всі вони зводяться, загалом, до одного: М. Ли-
сенко від природи обділений будь-яким талантом, та ще до того ж і неосвічений:
«не знає» елементарних правил гармонії (гармонізація бездоганна лише там, де
співає один голос без супроводу), контрапункту (контра пунктики… демонстру-
ють велику безпорадність автора). Те ж, що композитор майстерно відтворює
народне багатоголосся, В. Чечотт вважає взагалі «притягнутим за волосся».

Дісталося М. Лисенкові і за тематизм опери: «чого-небудь більш майданного
навряд чи можливо відшукати у всій музиці, хіба опуститися до репертуару ву-
личних жебраків, що співають десь під базаром…» [це – про тему залицяння
Дяка до Солохи – І. С.]; і за «…безформність та мелодичну нелогічність і роз-
пливчастість; ритмічну одноманітність… і все це з печаткою дилетантизму й
опереткового характеру». Критик якщо й хвалить, тут-таки й «кусає»: «В деяких
номерах є жвавість, але жвавість винятково зовнішня: живий темп – рублений
ритм, у музичних думках жвавості немає, як немає і самих музичних думок…».
Сьогодні читати ці наклепи було би смішно – швидше, як «документ доби» щодо
мови й стилю та кваліфікації рецензента., якби не «соціальне замовлення»: за
будь-яку ціну принизити М. Лисенка в очах колег, насамперед як нездару, непро-
фесіонала, навіть, якщо це суперечить очевидному: «… «Різдвяна ніч» мала ве-
личезний успіх у Києві: з усієї майже Малоросії з’їжджались її слухати. Це ро-
бить велику честь етнографічним почуттям шанованих малоросів, але малу честь
їхній музикальності…» [7].

Цілком імовірно, що саме цей пасквіль і відіграв вирішальну роль щодо не-
розміщення статті про М. Лисенка у «Словнику». Як би там не було, але з «пра-
вонаступником» О. Фамінцина у складенні «Словника музичних діячів» М. Фін-
дейзеном стосунки М. Лисенка склалися більш щасливо.

Микола Карлович Фіндейзен (1868–1928), німець за походженням, народив-
ся у Санкт-Петербурзі. Його батько – комерсант із саксонців, бачив сина про-
довжувачем своєї справи і віддав його на навчання до Комерційного училища.
Але того вабила музика: він самотужки опанував музичну грамоту та гру на піа-
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ніно (навіть виступав із концертами), тісно спілкувався з М. Римським-Корсако-
вим, В. Стасовим. У 1890–1891 у пресі з’являються його перші дописи, присвя-
чені російській музиці. Саме М. Фіндейзен першим у Росії почав писати про
творчість Е. Ґріґа, Й. Брамса, А. Брукнера. Саме М. Фіндейзен був засновником
і багаторічним (понад чверть віку – упродовж 1894–1918) редактором одного з
найвизначніших російських дореволюційних періодичних видань – «Русской
музыкальной газеты», редакція якої містилась у його квартирі на Малій Морській
вулиці. Власноруч написав понад 600 статей. Його музикознавча спадщина на-
раховує двадцять вісім книжок, найцінніші з яких – тритомні «Нариси з історії
музики в Росії» (з найдавніших часів до кінця XVIIIстоліття), 13 – і сьогодні не
втратили свого значення для української музики. Вони містять численні факти
виступів українських співаків та інструменталістів на столичних теренах Росій-
ської Імперії, факти життєпису та аналіз творів (з нотними прикладами) Д. Борт-
нянського, М. Березовського та ін. М. Фіндейзен був одним з найбільших знавців
Санкт-Петербурзьких архівів: саме завдяки його вказівкам здійснили свої знахід-
ки М. Степаненко, І. Блажков та ін. При написанні відповідних розділів про
військові оркестри, канти, музичний театр, музично-концертне життя, опера тощо
до «Історії української музики» працями М. Фіндейзена користувалися Т. Булат,
М. Загайкевич, А. Калениченко, В. Клин, І. Сікорська, Б. Фільц, Т. Шеффер
та ін. Так, у першому томі докладно проаналізовано збірку «Куранти» (1733),
що містила 28 здебільшого українських кантів з особистої колекції Миколи Фе-
доровича [8, с. 228]. У 1909 році М. Фіндейзен став членом Головної дирекції
РМТ, а в 1911 взяв участь у концертному турне містами України (Єлисаветград,
Миколаїв, Херсон, Александрія) з оркестром Д. Ахшарумова: він читав лекції
про творчість композиторів XVII–XVIII ст., які передуали, власне музиці, тим
самим започаткувавши лекції-концерти на теренах Півдня України [9, c. 330].

Лише завдяки М. Фіндейзену ми знаємо про архів Придворної співацької
капели, пізніше знищений пожежею. У його власному багатющому архіві було
зосереджено величезну кількість документів, нот, автографи великих музикантів,
картотеки, нотні рукописи, фотографії, унікальні музичні інструменти, відомості
про різні музичні заклади й товариства, програми концертів і театральні афіші
тощо. Тож не дивно, що саме Микола Федорович виступив організатором Му-
зею музичної культури ім. М. Глінки та Петербурзького філармонійного музею.
Великий інтерес для українських музикознавців становить і епістолярна спад-
щина М. Фіндейзена, що нараховує лише в Російській Національній бібліотеці
3416 листів від 325 осіб [10, с. 14–15].

«З кожним поколінням змінюються художні смаки публіки й погляди крити-
ки; незмінними залишаються факти історичного аналізу», – писав учений [10,
c. 3], який на той час вважався одним з найавторитетніших критиків на теренах
не лише Російської імперії, а й, без перебільшення, усієї Європи: з 1899 року він
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був членом-кореспондентом Міжнародного Музичного товариства (Берлін), у
1906 р. був обраним у члени-кореспонденти Паризької секції Міжнародного
Музичного товариства. Тож не дивно, що саме до М. Фіндейзена звертався М. Ли-
сенко з проханням прийняти його до лав «Товариства російських композиторів»,
заснованому в 1910 р. [5, с. 467].

Відомо, що 30 листопада 1887 року М. Фіндейзен подав прохання щодо за-
рахування його до числа осіб, які мали вільний доступ до Публічної (тепер Росій-
ської національної) бібліотеки. Упродовж 1888–1894 та з 1899 років числився
там черговим при читальній залі, а упродовж наступних багатьох років був її
завсідником [11]. Там-то й мав змогу познайомитись із зібранням О. Фамінци-
на, переданим до фондів Публічної бібліотеки вдовою фольклориста.

Сьогодні відомі 5 листів М. Лисенка до М. Фіндейзена, що зберігаються в
його особистому фонді [12] відділу рукописів Російської Національної бібліоте-
ки, опубліковані Р. Скорульською в корпусі Лисенкового листування. Як випли-
ває з їх змісту, перший надійшов 1898 року у відповідь на позитивний відгук
РМГ на «Хорові десятки» М. Лисенка [5, с. 278]. Там же міститься й обіцянка
надіслати до редакції його автобіографічні відомості й список творів. Наступ-
ний лист, написаний майже через два місяці [5, с. 279], свідчить, що Микола
Віталійович свою обіцянку виконав – автобіографію надіслав, тож у 1899 році її
було вміщено у № 17 та № 18 у вигляді розлогого переказу за підписом К. Нелі-
дова 12.

Наприкінці наступного, 1900 року, М. Лисенко знову звертається до М. Фін-
дейзена [5, c. 308] – тепер уже з проханням повернути назад надіслані матеріа-
ли – у зв’язку зі зверненням до нього П. Вейнмарна надати автобіографічні відо-
мості для запланованого «Биографического словаря русских музыкальных дея-
телей». Невідомо, чи повернув йому М. Фіндейзен нотатки, проте саме Микола
Федорович став автором доволі об’ємної та об’єктивної позиції «Лисенко, Ни-
колай Виталиевич» у «Музичному словнику» Г. Рімана [14, c. 766–767]: в укла-
данні «російського» розділу до його російського ж видання М. Фіндейзен, як
відомо, брав активну участь.

Стаття займає майже дві колонки. Прізвище М. Лисенка відповідно до того-
часної традиції, написане через «и» (тобто рос. мовою – Лисенко). Біографічні
відомості, що цілком збігаються із запитаннями анкети О. Фамінцина [див.
вище. – І. С.], переплітаються із «оціночними» моментами, як-от «виріс у селі,
де назавжди зародилась у ньому любов до народної малоросійської пісні» 13 [14,
c. 766]: Існують у статті й перехресні посилання, зокрема про О. Вересая [14,
c. 767]: Прикметно, що основним пафосом і червоною ниткою позиції є якраз
«українофільство» М. Лисенка, що підкреслено в оцінці як його музично-гро-
мадської («До останнього часу Л. щорічно давав у Києві великі концерти за участі
солістів, хорів, а іноді й оркестру, де значне місце відводилося малоросійським
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пісням» [14, c. 767]. – перекл. – І. С.), так і творчої («У власних композиціях Л.
найкращими сторінками є ті, що засновані на народних темах» [14, c. 767]) діяль-
ності. Як бібліографічне посилання подано зазначену вище публікацію Авто-
біографії в РМГ 14.

Таким чином, і О. Фамінцин, і М. Фіндейзен долучилися до популяризації
особи й творчості М. Лисенка серед музичної громадськості Російської імперії.

Р. S. Останній коротенький лист М. Лисенка до М. Фіндейзена [5, с. 467] сто-
сувався його бажання стати членом «Товариства російських композиторів» (зас-
новане в жовтні 1910) і навіть готовності здати членські внески, проте смерть
стала цьому на заваді.

Література:
1. Сікорська І. Микола Лисенко у західних джерелах / Ірина Сікорська // М. В. Ли-

сенко і українська композиторська школа /Упор.О.Шевчук. – К.: ІМФЕ, 2004. –
С. 127–142.

2. Фаминцын Александр Сергеевич : електр. ресурс. Режим доступу : dic.academic.ru/
dic.nsf/enc_music/7826/ Фаминцын.

3. Мифологическая школа : електр. ресурс. Режим доступу: dic.academic.ru/dic.nsf/
dic_new.../769/Мифологическая.

4. Фаминцын А. Домра и сродные ей музыкальные инструменты русского народа:
Балалайка. Кобза. Бандура. Торбан. Гитара : Исторический очерк. – С.Пб., 1891. –
218 с., 14 іл.

5. Лисенко М. В. Листи / Авт.-упоряд. Р. Скорульска. – К.: Муз. Україна, 2004. – 680 с.
6. Фонд А. С. Фаминцына // ВР НРБ. – Фонд № 805, спр. 178.
7. Чечотт В. «Різдвяна ніч»: комико-лирическая опера Н. Лисенко // «Музыкаль-

ное обозрение». – 1885. – 19 груд.
8. Шеффер Т. Канти і псальми // Історія української музики. – К.: Наукова думка,

1989. – Т. 1. –  С. 217–231.
9. Клин В., Мазепа Л. Концертно-музичне життя // Історія української музики. –  К. :

Наукова думка, 1990. – Т. 2. – C. 314–339.
10. Рукописные паматники: публикации и исследования. – С.Пб.: РНБ, 2004. – Вып. 8:

Финдензейн Н. Ф. Из моих воспоминаний. – 352 с.
11. Сотрудники РНБ – деятели науки и культуры. Биографический словарь, т. 1–

3 електр. ресурс. Режим доступу: Финдейзен nlr.ru / История библиотеки / Исто-
рия в лицах/info.php…

12. Фонд Н. Ф. Финдейзена // ВР НРБ. – Ф. 816, оп. 2, № 1552.
13. Ревуцький Д. Автобіографії М. В. Лисенка // Ревуцький Д. Микола Лисенко. По-

вернення першоджерел / Упоряд. В. Кузик. – К.: Муз. Україна, 2003. – С. 143–
166.

14. Риман Г. Музыкальный словарь. – М.; Лейпциг, 1901–04. – 1591 с.

Ì. Ëèñåíêî é ³íø³ ä³ÿ÷³ ìóçè÷íî¿ êóëüòóðè

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



109
УДК

Марина ЧУЄВА *

М. ЛИСЕНКО ТА К. СТЕЦЕНКО
(до історії взаємовідносин)

«Радість нам завжди
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У статті висвітлено історію творчої взаємодії М. Лисенка і К. Стеценка в контексті

особистих та суспільних подій, уведено до наукового обігу нові документальні матеріа-
ли, що підтверджують контакти митців.
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В статье освещена история творческих взаимоотношений Н. Лысенко и К. Стеценко

в контексте личных и общественных событий, введено в научный обиход новые доку-
ментальные материалы, что подтверждают контакты композиторов.

Ключевые слова: украинская музыкальная культура, Н. Лысенко, К. Стеценко.
The article covers the history of creative interaction between M. Lysenko and K. Stetsenko

in the context of personal and social events. The new documentary materials confirming contact
of the artists are introduced into scientific circulation.

Keywords: Ukrainian musical culture, M. Lysenko, K. Stetsenko.

Велич постаті М. Лисенка, масштаб його діяльності та неосяжне коло його
контактів і досі дають підстави для появи нових фактів, матеріалів, або стиму-
люють до перегляду раніше дослідженого.

В історії української музики імена М. Лисенка та К. Стеценка пов’язані не-
розривно й беззаперечно. У музикознавстві цей зв’язок отримав чіткі усталені
визначення: М. Лисенко – творець української класичної музики, музично-гро-
мадський діяч національного масштабу, фундатор національної музичної шко-
ли; К. Стеценко – найпослідовніший (із лисенкових учнів) продовжувач твор-
чих традицій композитора, наслідувач ідейних настанов у музично-громадській,
педагогічній роботі.

Що ж стоїть за цими науковими висновками?
Постаті М. Лисенка та К. Стеценка як окремі самодостатні історико-куль-

турні явища мають кілька десятилітню дослідницьку історію.

Ìóçè÷íà óêðà¿í³ñòèêà: ñó÷àñíèé âèì³ð

*Включаючи до збірника незавершену статтю Марини Чуєвої (26.05.1960–20.10.2013)
у реконструкції Р. Скорульської, редколегія видання віддає данину пам’яті колишньому
науковому співробітнику Меморіального Будинку-Музею Миколи Лисенка, свідомій
українці і пристрасній дослідниці у царині лисенкознавства.
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І в музикознавчій літературі, в кожному випадку окремо, знаходимо незнач-

ну кількість конкретних фактів (більшість з яких – загального характеру) на
підтвердження відносин між Лисенком і Стеценком.

Однак, взаємини двох визначних діячів не були об’єктом спеціального сис-
темного дослідження, бо тема має надзвичайно масштабний і сказати б, голо-
графічний вимір, що потребує окремої монографії.

Головною метою даного дослідження є:
1. Якнайповніше відтворити процес живого спілкування Лисенка і Стеценка,

творчої взаємодії в контексті особистих і суспільних подій, оточення;
2. Визначити часові межі й конкретні дати, факти, події спілкування митців;
3. Увести в науковий обіг нові документальні матеріали, що підтверджують

контакти митців.
Взаємини Лисенка і Стеценка загалом у часі охоплюють 13 років – з 1899 по

1912 рр. Безпосереднє спілкування тривало з 1899 по січень 1908 р. та від лип-
ня 1909 до червня 1910 р., тобто тоді, коли К. Стеценко навчався, жив і працю-
вав у Києві.

Відомо, що знайомство К. Стеценка з М. Лисенком відбулося у 1899 р. У сте-
ценкознавчих дослідженнях, починаючи від 1960-х років ХХ ст. ця дата подається
без будь-яких пояснень. На доказ того збереглося відоме фото хору Миколи Лисен-
ка, зроблене 10 липня 1899 року у Полтаві під час третьої хорової подорожі по Ук-
раїні1 . Пам’ятний знімок дійсно вперше фіксує разом Лисенка і Стеценка.

З’ясовано, однак, що дата знайомства має все ж таки документальне обґрунту-
вання, про яке дослідники не згадують від 1930-х рр. 1923 р. у першому біогра-
фічному нарисі про Стеценка П. Козицький писав: «…дату встановлено самим
Стеценком в розмовах про своє життя із П. Козицьким в 1918 році на ґрунті
хорової праці» [9, с. 9].

Однак і досі лишається невідомим, за яких обставин К. Стеценко потрапив
до знаменитого лисенкового хору?

Відповідь на запитання пов’язана з кількома суттєвими факторами. М. Ли-
сенко, працюючи в умовах заборони професійного національного мистецтва як
організатор і очільник українського хорового руху, майже 40 років мав справу з
аматорськими хорами (студенти, службовці, робітники). Такі колективи конче
потребували допомоги підготовлених співаків. Тому з кінця 1870-х рр. до скла-
ду хорів М. Лисенка, а особливо тих, які він збирав і готував до хорових подоро-
жей, входила значна кількість учнів Київської духовної семінарії (всупереч за-
боронам їхнього керівництва). Адже в Семінарії навчалися здебільшого юнаки з
українських сіл і містечок з їх багатою народнопісенною культурою. Тож світо-
гляд молодих семінаристів досить швидко зазнавав як загальних суспільно-де-
мократичних, так і національних впливів. З цього приводу товариш Кирила по
семінарії Л. Ренський писав: «У нас був таємний український соціалістичний
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гурток…» 2  [19]. О. Кошиць згадував: «Так зване українофільство було надзви-
чайно поширене в Київській семінарії. Були цілі гуртки, що мали зв’язки зі Ста-
рою Громадою. Потайки від семінарського начальства ходили слухати лекції
професора В. Антоновича, носили вишивані сорочки…» [11, с. 356]. Він підкрес-
лював, що «тодішня семінарія була просякнута піснями Лисенка». Про те саме
писала й і В. О’Коннор-Вілінська: «Українські пісні, зібрані Лисенком, день до
дня ставали популярніші, а найбільше розцвіли в семінаріях та бурсах. Семіна-
ристи творили найплодовитіше підложжя для своєї національної музики, а слідом
за нею і національної ідеї. У кожного попа, що повиходили потім з тих семіна-
ристів, можна було знайти згодом історію Грушевського і видатнішу українську
літературу» [10, с. 254]. До свого хору Лисенко набирав не просто талановитих
співаків, а таких, що любили українську пісню. Крім того, нового співака брали,
зазвичай, за рекомендацією старших хористів. Скоріше за все таким самим був
шлях до хору й відомого вже серед семінаристів талановитого молодого компо-
зитора-початківця Кирила Стеценка. От тільки прізвища тих, хто привів його до
хору, не відомі. Крім того, як правило, старші хористи приводили новачків на
прослуховування до Лисенкових помічників. На ту пору добирав співаків Яків
Яциневич. А за спогадами Кошиця, який відвідував майже всі співки хору Ли-
сенка в 1897 р., «перші проби відбувались у Михайлівськім монастирі і в по-
мешканні архієрейського хору, яким завідував тоді Яків Яциневич. Провадив їх
Яциневич, іноді сам Лисенко» [11, с. 358 ].

Беручи до уваги, що з 1898 р. Кирило працював помічником регента архіє-
рейського хору Михайлівського монастиря, не можна відкидати думку як про
незаперечне знайомство Кирила з Яциневичем, так і про цілком імовірну безпо-
середню зустріч на тих співах і прослуховуваннях із самим Лисенком.

Наголосімо на ще одному важливому моментові. За влучним висловом
В. О’Коннор-Вілінської, «семінаристи творили найплодовитіше підложжя для
своєї національної музики, а слідом за нею і національної ідеї» [10, с. 254].
Дійсно, крім співаків, семінарія подарувала Лисенкові талановитих учнів, не-
втомних помічників та відданих послідовників у справі розвитку українського
хорового мистецтва. Насамперед, це П. Демуцький (захоплений учасник і не-
змінний староста хору в 1877–1888 рр.). Я. Яциневич (в 1891–1906 рр. – актив-
ний учасник хорів і помічник Лисенка; у подорожах 1892 і 1897 рр. – помічник
диригента, іноді диригував хором у концертах «Просвіти»). У 1893 р. познайо-
мився з Лисенком О. Кошиць (уважно спостерігаючи роботу Миколи Віталійо-
вича з хором, з народною піснею, він відвідував співки хору, який готував до
подорожі 1897 р., на прохання Лисенка працював із хором його Музично-дра-
матичної школи, іноді диригував хором у концертах «Бояна» або присвячених
Шевченкові). А з 1899 р. до цього кола долучився й наймолодший з-поміж усіх,
здібний диригент і композитор-початківець К. Стеценко.
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Стеценко був захоплений народною піснею, до того ж мистецьки обробленою

майстром, вражений надзвичайним впливом хору на людей під час концертів.
Знаємо, що прийшовши до Лисенкового хору, Кирило – учень третього кла-

су Київської духовної семінарії – не лише співав партію другого тенора, а й до-
помагав Лисенкові у підготовці хористів. Відзначивши музичне обдарування
сімнадцятирічного юнака, Микола Віталійович доручив йому обов’язки помічни-
ка диригента під час подорожі 1899 р.

У четвертій хоровій подорожі М. Лисенка 1902 р. К. Стеценко так само був
помічником диригента. На пам’ять про подію було зроблено фотографію у При-
луках на Полтавщині (тепер Чернівська обл.), оригінал якої не зберігся. Однак
це фото (як і фото хору 1899 р.) було надруковане Д. Ревуцьким у розвідці «Хо-
рова діяльність М. В. Лисенка» [18]. Там само Дмитро Миколайович дав док-
ладну анотацію обох знімків, однак доступ до цієї інформації був обмежений
протягом кількох десятиліть. Тому серед усіх зображених на фото 1899 р. нази-
валися здебільшого прізвища лише М. Лисенка, К. Стеценка, Гната Хоткевича
та Остапа Лисенка (сина Миколи Віталійовича).

Як з’ясувалося, на світлині 1899 р. наявний А. Бакалінський, котрий, за спо-
гадами П. Коваленка [8, с. 36], добровільно допомагав Стеценкові в роботі з
Народним хором при Лук’янівському народному домі. Крім того, у виданих
збірках «Колядок і щедрівок» (1909–10 рр.), К. Стеценко вмістив обробки пісень,
записаних від А. Бакалінського. А відомого тенора-соліста в Лисенкових хоро-
вих концертах Ф. Влодека, згодом і Стеценко буде запрошувати до участі в органі-
зовуваних ним концертах. Новознайдені матеріали про Стеценка допомогли вста-
новити, що на знімку 1899 р. поміж учасників хору є його однокласник у Семі-
нарії – однокласник Михайло Гливенко, котрий теж співав у архієрейському хорі
Михайлівського монастиря, і старший на кілька років Анатолій Серговський 3 .
Обидва (особливо Серговський) могли спричинитися до появи обдарованого
юнака в Лисенковому хорі 4 .

Менш відома світлина, зроблена у Прилуках, де хор виступав 20 і 21 липня
1902 р. На ній поміж 32-х осіб, окрім М. Лисенка, К. Стеценка та М. Гливенка,
упізнаємо молодшого брата К. Стеценка – Петра, Мефодія Павловського, нещо-
давнього випускника семінарії, співавтора (разом із Л. Пахаревським) слів кан-
тати «На честь М. В. Лисенка» (1903 р.), згодом – редактора української газети
«Рада», з якою тісно співпрацював К. Стеценко.

Серед учасників хору є і Костянтин Шило, тоді студент Політехнічного уні-
верситету, а згодом людина, близька до родини Лисенків (репетитор молодшого
сина Лисенкового Тараса з математики; пізніше – чоловік Лисенкової середньої
дочки Галини). Саме К. Шило має відношення до знаменитого вислову
М. Лисенка про К. Стеценка: «Ось хто мене замінить після моєї смерті». Зга-
дуючи про Кирила Григоровича, у розмові з П. Козицьким, К. Шило проци-
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тував слова Лисенка, на жаль, не уточнивши обставин, за яких це говорилося
[8, с. 10] 5 .

Не лише хорова діяльність, а й усе те, чого досяг М. Лисенко на ниві музич-
ної творчості, що зробив для розвитку національно-культурного життя України,
мало величезний вплив на формування світоглядних і творчих пріоритетів К. Сте-
ценка. На межі 1903–1904 рр. він написав перші твори на вірші Тараса Шевчен-
ка. Взагалі Шевченкова тема стрімко увійшла в ідейний і творчий світ молодого
композитора, бо Микола Віталійович багато років формував у свідомості ук-
раїнців сталі традиції стосовно постаті поета 6 .

Про це він говорив: «...писання Шевченка... суть добро, скарб національний
і для того пильнують його, як свою святиню» [11, с. 291] 7 .

А з 1890-х років Лисенко закладав традицію відвідування хором або роди-
ною Чернечої гори в Каневі на могилі Т. Шевченка, в Каневі на могилі Т. Шев-
ченка, щоби вклонитися В. Кобзареві. Багато підписів свідомих українців бере-
же Книга для написів відвідувачів могили поета, заведена 1897 р., і першим у
ній стоїть підпис Миколи Віталійовича та його родини. Наголосімо, що досі
невідомим залишається той факт, що й К. Стеценко, у продовження традиції,
11–12 червня 1904 р. засвідчив своїм підписом відвідання національної святині.

Далі спробуймо у хронологічному порядку подати окремі найбільш значущі,
маловідомі й призабуті події початку ХХ ст., участь в яких відтворює процес
живого спілкування М. Лисенка й К. Стеценка, творчу взаємодію митців у кон-
тексті особистих і суспільних подій.

Поміж найвизначніших подій початку нового століття варто зупинитися при-
наймні на двох, які мали загально національний резонанс.

Передусім – це «Свято Котляревського» у Полтаві, – найдіяльнішу участь в
організації і проведенні якого брав М. Лисенко, надаючи цій події визначного
громадського, а не лише мистецького значення.

Другою знаковою подією 1903 р. було відзначення 35-річчя Лисенкової діяль-
ності.

Ті самі семінаристи долучилися до ювілейних заходів з нагоди 35-річчя твор-
чої діяльності Лисенка. Ось що писав Л. Пахаревський: «І між іншим тоді ж
вітав ювіляра хор, в якому було чимало київських семінаристів, і який заспівав
простеньку, наївну кантату 8 , музику до якої уложив ... Кирило Стеценко, а май-
же дитячі слова належали мені, семінаристові третього чи другого класу. …Ми
були горді своєю участю в святі і своїм ближчим знайомством з генієм України,
який нас цілував і обнімав. Багатьох ці поцілунки вивели на тернистий тоді шлях
української роботи і зробили свідомими українцями»  [16, с. 606–607]. Хором, який
у програмі концерту названо «хором любителей», диригував автор кантати 9 .

Однак і досі маловідомо, що тоді ж учні Київської семінарії піднесли Лисен-
кові ошатно прикрашений вітальний адрес, який зберігається в архіві Музею
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Миколи Лисенка. «Вітає Вас, Миколо Віталієвичу, ваша рідна сторона, вітають
Вас сини ще живої України, бо не можна їм не нести свої вітання тому, хто усе
життя, кожну його хвилину, найкращу, найдорожчу отдав ім ... і співав ім... про
Україну»1 0 – так молодь щиро й піднесено висловила свої почуття, з вірою в
українську пісню, рідну мову, майбутнє України та ії невтомного оборонця. Не
маючи змоги відкрито вітати улюбленого вихователя, семінаристи не залишили
своїх підписів під адресом, як це зазвичай робилося. Однак з усіма підставами
можна упевнено припустити, що К. Стеценко брав найдіяльнішу участь у підго-
товці цього унікального документу.

*  *  *
Цікавий момент ювілейних свят згадується у спогадах О.Кошиця: «...чи за-

раз після вистави, чи на другий день, була вечеря по підписці... многолюдна й
помпезна, з великою кількістю промов. Було багато гостей з Галичини, і мене
надзвичайно вразила промова о. Остапа Нижанківського. Почали співати “Ще
не вмерла Україна”. Отець Остап диригував. Але тут стався між співцями роз-
дор, бо наддніпрянці співали свою мелодію, а галичане свою» [11, с. 361]. Мож-
на припустити, що поміж гостей був присутнім і Кирило, який мав нагоду ближ-
че познайомитися з присутніми, у тому числі галичанами. Щодо українського
гімну згадаймо ще один задокументований факт: у газеті «Рада» у дописі про
вечір «Просвіти» читаємо, що публіка «вітала Лисенка, який спершу програв
свої чудові варіації на теми українських пісень, а потім заграв “Ще не вмерла
Україна” на мотиви місцевий і галицький. Останню річ публіка вислухала сто-
ячи» [7]. Згаданий «місцевий мотив» гімна – чи не був то варіант самого Лисен-
ка? На жаль, не маємо жодних підтверджень. Цілком імовірно, що К. Стеценко
міг неодноразово чути Лисенкові «варіанти» гімна у виконанні самого Миколи
Віталійовича, і це не в останню чергу могло надихнути молодого музиканта на
створення власного варіанту музики до вірша П. Чубинського.

*  *  *
Далі пропонуємо реконструкцію доповіді за тезами і виписками, зроблени-

ми М. Чуєвою, вибудувавши їх у хронологічному порядку.
*  *  *

30 серпня 1904 р. Кирило отримав листа від дирекції Музично-драматичної
школи М. В. Лисенка на фірмовому бланку. Рукою Лисенка написано «Кирилло
Григорович», далі іде офіційний (писаний тодішньою державною мовою) текст:
«Имею честь покорнейше просить Вас почтить своим присутствием освяще-
ние моей Музыкально-Драматической Школы имеющее состояться  1-го Сен-
тября 1904 г. в час дня в помещении Школы по Большой Подвальной д. 15».
Наприкінці рукою Лисенка прописана: «С совершенным почтением Н. Ли-
сенко»1 .
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Того самого року К. Стеценко перейшов до Музично-драматичної школи

М. Лисенка у клас Г. Любомирського. Слід акцентувати, що, окрім захоплення
творчою мистецькою атмосферою школи, регулярним спілкуванням із М. Ли-
сенком, К. Стеценко долучився й до революційного середовища. Адже серед учнів
школи були давно знайомі охоронці П. Коваленко й М. Микиша, а в сейфі – з
особистого дозволу Миколи Віталійовича зберігалася каса Васильківської робіт-
ничої дружини [14, с. 574]. Крім того, викладачі та учні школи брали постійну
участь в організації Шевченкових роковин, які дедалі більше турбували імперську
адміністрацію.

26 лютого 1905 р. у Києві відправлено панахиду по Т. Г. Шевченкові, дозвіл
на яку було отримано за зверненням П. Житецького [20, c. 190]. Тоді ж прийнято
доповідну записку «Нужды украинской школы», яку за підписами 500 присутніх
було опубліковано як Адрес Українців про потреби української мови (Лист при-
сутніх на вечорницях Шевченка до міністра внутрішніх справ із 100 підписа-
ми) 2 .

13 березня 1905 р. Вечір пам’яті Т. Г. Шевченка у приміщенні Купецького
клубу за участю хору М. Лисенка. 500 крб. доходу від концерту М. Лисенко по-
жертвував «на образование капитала для постановки памятника Т. Г. Шевченко
в Киеве»”3 .

З приводу цього концерту М. Лисенко писав: «Нещодавно ставив я великого
концерта з численими мішаними хорами, з солістами оперними, ансамблями, з
декламацією Шевченкових творів. Приганялось все це до роковин смерті Кобза-
ря. Виручку чисто 500 карб[ованців] я поклав у банк, яко фонд на постанову
пам’ятника Великому нашому Кобзареві у Києві» [12, с. 395].

Плідну сторінку творчого життя К. Стеценка у Києві становить його робота
в Лук’янівському народному домі. Свого часу (1902–1903 рр.) Кирило влашто-
вував тут концерти семінарського хору. Пізніше – заснував Народний хор, яким
керував у 1906–1908 рр. Окрім концертних виступів, хор брав участь також у
виставах театрального гуртка, очолюваного М. Старицькою.

Зокрема, 10 лютого 1906 р. у Лук’янівському народному домі відбулася вистава
оперети М. Лисенка «Чорноморці» у постановці артистичного гуртка М. Старицької,
який (як зазначала преса) складався, в основному, з учнів її класу у Школі М. Ли-
сенка. Акомпанував виставі сам автор. Хором керував К. Стеценко [5].

А 24 лютого в Лук’янівському народному домі відбулося Шевченківське свя-
то за участю артистів Аматорського театру під керівництвом М. Старицької та
хору під керуванням К. Стеценка. Хор, зокрема, виконав Лисенків Жалібний марш
(«Вмер батько наш») на сл. Лесі Українки. Обидва автори були присутні в залі 
[22, с. 160].

18–23 березня 1906 р. у кількох випусках газети «Громадська думка» було
друковано анонс літературно-музичного вечора у приміщенні Купецького зібран-
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ня: «У четвер 23. III відбудеться концерт, присвячений пам’яті 45-х роковин смерті
українського поета Т. Шевченка. Чистий прибуток грошовий призначається на
постанову пам’ятника поетові в Києві. Бенефіції приймаються з подякою. В кон-
церті братимуть участь пп. артистки й артисти опери й драми. На початку кон-
церту прочитано буде реферат на українській мові».

Беручи з 1906 р. участь у роботі Об’єднаного комітету по спорудженню
пам’ятника Т. Шевченку як член жюрі, Лисенко, по відкритті, в 1908 р. Україн-
ського клубу, вже як Голова Старшини очолював Шевченківський комітет. На
адресу Комітету надходили гроші не лише з усієї України, а й від українців з
усього світу.

Тут доречно згадати  відозву К. Стеценка про збір коштів на пам’ятник Шев-
ченкові, надруковану в ж. «Баян» (м. Тамбов) у 1908 році, що свідчить про гро-
мадянську сміливість Стеценка та його підтримку національно важливих справ,
які здебільшого були ініційовані Миколою Віталійовичем. І ця сміливість кара-
лась імперською владою. У 1906 р. у Лисенка поліція робила обшук, а в ніч із 17
на 18 січня 1907 р. відбулися обшуки й арешти свідомих українців по всьому
Києву – поліцією провадилися заходи «по ликвидации членов местного комите-
та “Спілка” РСДРП»”4  напередодні візиту міністра внутрішніх справ до Києва
(так звана «упреждающая мера»). У ту ніч до Лук’янівської в’язниці потрапили
М. Лисенко, Леся Українка, Олена Пчілка, Л. М. Драгоманова (вдова М. Драго-
манова), Є. Чикаленко, Б. Грінченко та К. Стеценко.

У першому «оглядовому записі» Щоденника 1907–1917 рр. Є. Чикаленко зга-
дував: «Другого дня виявилося, що в ту ніч було арештовано до півсотні ук-
раїнців і не молоді, а все поважного віку людей, але тому, що ні в кого нічого
протизаконного не знайдено, то з наказу генерал-губернатора, зробленого під
впливом правителя канцелярії Н. В. Молчановського, всіх арештованих випу-
щено.

Але, як я довідався потім, він і не знав про ті арешти, а то все робив Кулябка,
начальник охранки, тайної поліційної інституції, яка залежить безпосередньо від
міністра внутрішніх справ і ніде, ніколи офіційно не виступає» [23, с. 78–79].

Згадана запобіжна акція відбулася всупереч тому, що «під тиском національ-
но-визвольного руху пригноблених народів імперії, в умовах ослаблення само-
державного ладу царизм вимушений був йти на поступки. Наприкінці листопа-
да 1905 р. був прийнятий закон, який дозволяв видання літератури національни-
ми мовами, створення культурно-освітніх національних товариств і відкриття
національних театрів.

Після зняття урядових заборон почався швидкий, – історики навіть назива-
ють його вибухоподібним, – розвиток українського життя» [джерело невідоме].

Простір творчої співпраці М. Лисенка і К. Стеценка поширився у цей час на
терени «Бояна» й київської «Просвіти».
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У грудні 1905 р. М. Лисенко організовував у Києві Філармонійне товариство

«Боян» 1 5. Першими членами Товариства стали викладачі та учні Музично-дра-
матичної школи М. Лисенка, зокрема О. Кошиць. Справа посувалася не надто
швидко.

16 вересня 1906 р. газета «Рада» в № 2 подала матеріал «В товаристві “Боян”» з
оголошенням про загальні збори членів новоствореного Київського філармонійного
товариства на чолі із М. Лисенком та запрошенням до участі в хорі Товариства.

Газета «Рада» повідомила, що 18 вересня у Музично-драматичній школі М. Ли-
сенка відбулися загальні збори засновників Київського філармонійного товариства
«Боян» товариства на чолі з М. Лисенком. Туди ж (за газетним оголошенням) запро-
шувалися для прослуховування бажаючі взяти участь у хорі «Бояна» [1].

О. Кошиць згадував: «...Перші кроки своєї діяльності могло товариство зро-
бити тільки на хоровому співові. ... для постійного, правильно організованого
хору потрібні кошти. При тих жертвах, які склали шановні члени “Бояну”, мож-
на було найняти 5 осіб на партію.., а решту поповнити аматорами. Бідно було
занадто, а все ж таки пощастило зібрати дуже добрий хор в 60–70 осіб, хоч знову
хор був наполовину аматорським. ...Програма першого концерту складалась з
українських пісень, щоб “оліпшити” збор, запросили з Варшави відомого скри-
пака Барцевича. ... Брав участь також Олександр Мишуга. ...Почались проби.
Вперше тоді на серйозний концерт поставлено пісні М. Леонтовича (“Понад яром,
та й до моря”) і мої (“Гей, в броду, броду”, “Сади мої, та лади зелененькі”).

На цих пробах чогось виявляли свої здібності аж чотири диригенти:
Лунд, Яциневич, Стеценко і я» [11, с. 363].
Про те саме згадує один з учасників хору В. Мерзляков: «Пробу голосів про-

водила комісія на чолі з М. Лисенком у складі композитора К. Стеценка, компо-
зитора і хорового диригента, керівника нашого студентського хору відомого хо-
рового диригента О. Кошиця. Серед прибулих на конкурс виділялись своїм
зовнішнім виглядом студенти духовної семінарії: то були справжні велетні, вони
нагадували гоголівських бурсаків. Коли справа дійшла до демонстрування ними
своїх голосових даних, невелика кімната наповнилась таким могутнім звучан-
ням, що, здавалося, навіть скло у вікнах задеренчало. Ми, решта претендентів,
просто розгубилися й одразу втратили будь-яку надію на успіх. Однак перевірку
пройшли всі»  [13, с. 648–649].

Нарешті 9 грудня 1906 р. відбувся перший концерт філармонійного товари-
ства «Боян» у залі Купецького зібрання за участю М. Лисенка, М. Зотової, Є. Му-
сатової-Кульженко, О. Мишуги, С. Дуди, хору товариства під орудою О. Коши-
ця 1 6. У день концерту в газеті «Рада» в редакційному матеріалі «До концерту
“Бояна”» було викладено основні завдання товариства. А 12 грудня на її шпаль-
тах з’явилася рецензія К. Стеценка «Концерт “Бояна”», в якій автор писав про
«повний успіх» концерту, про «уміло і цікаво» складену програму. Згадуючи, що
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хор посідав у концерті не останнє місце, ніжно назвав його «дитям» товариства
«Боян». Тут же критично зауважив, що М. Лисенко диригував «Утро в горах»
Гречанінова1 7.

Майже одночасно з «Бояном» почала працювати й київська «Просвіта».
20 травня 1906 р. газета «Громадська думка» в № 115 подала матеріал М. Пав-

ловського «Товариство “Просвіта” у г. Києві», в якому, зокрема, йшлося про по-
дання заяви до адміністрації стосовно затвердження статуту «Просвіти», під якою
першим стоїть підпис М. Лисенка 1 8.

28 жовтня 1906 р. відбувся перший літературно-музичний вечір київського
товариства «Просвіта» в Народній аудиторії за участю М. Лисенка, О. Вонсовсь-
кої, учнів школи М. Лисенка та хору Духовної семінарії. На вечорі була присут-
ня Леся Українка [2], [7].

Етапним став «Третій музично-літературний та вокальний вечір “Просвіти”»
для вшанування 25-річчя літературної діяльності Б. Грінченка в Народній ауди-
торії за участю М. Лисенка, О. Вонсовської, учнів школи М. Лисенка [3]. Вечір
відбувся 20 грудня 1906 р.

1907 р. спілкування з М. Лисенком, участь у концертах разом із ним, заходах
українських товариств було обмеженим. Вдалося розшукати лише два дописи, в
яких поруч згадуються імена М. Лисенка і К. Стеценка.

23 лютого 1907 р. Концерт-спектакль Київського філармонічного товариства
«Боян» пам’яті Т. Шевченка в Комерційному зібранні за участю артистів і міша-
ного хору під орудою М. Лисенка, О. Кошиця та К. Стеценка. Газета «Рада» по-
відомила, що Кошиць диригував виконанням «Заповіту», Лисенко – хором на
сл. О. Олеся «Три тости», Стеценко – власною хоровою поемою «Прометей» на
слова О. Коваленка [6].

24 жовтня 1907 р. у Народній аудиторії відбувася вечір «Просвіти» присвяче-
ний В. Самійленкові. Виконувалася «Вечірня пісня» К. Стеценка, реферат читав
Ф. Матушевський [4].

Наприкінці 1907 року церковне начальство, роздратоване народно-світським
спрямуванням роботи К. Стеценка, адміністративно перевело митця з Києва до
глухого містечка в Донбасі Олександрівська-Грушевського (нині м. Шахти в
Російській Федерації). З великими зусиллями через кілька місяців йому пощас-
тило перевестися на роботу до Білої Церкви вчителем співу в чоловічу гімназію.

Л. Пархоменко свідчить, що «Стеценко намагається активізувати концертне
життя Білої Церкви: він влаштовує великі хорові концерти з творів Глінки, Му-
соргського, Римського-Корсакова, Бородіна, Чайковського, Лисенка та ін.; у
1909 р. компонує гімн “Пам’яті Гоголя” до 100-річчя з дня народження пись-
менника (гімн виконувався у багатьох школах України в дні гоголівських свят, а
також на ювілейному концерті у Київському оперному театрі); систематично пише
рецензії та статті до газети “Рада”, що почала виходити замість “Громадської
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думки”; розпочинає спільно з Коваленком організацію нотного видання “Кобза”,
яке мало друкувати твори не лише композиторів Наддніпрянської України, але й
західноукраїнських митців; погоджується співробітничати у журналі “Баян” 1 9!

У жовтні 1908 р. Стеценко звернувся до своїх колег – регентів, музикантів –
із закликом широко відзначити шевченківські ювілеї у 1911 та 1914 роках і до-
помогти у збиранні коштів для спорудження пам’ятника великому поету-рево-
люціонеру» [15, c. 22].

3 березня 1909 р., Біла Церква. К. Стеценко звернувся до П. М. Бігдаша-Бігда-
шевського з проханням надрукувати у ж. «Баян» статтю «Музика на українській
сцені» та біографію М. В. Лисенка 2 0.

У той самий час у газеті «Рада» (1909, № 286 від 18(30) грудня), за підписом
К. С-со вийшла рецензія К. Стеценка на «Збірку народних пісень в хоровій роз-
кладі, пристосованих для учнів молодшого й підстаршого віку у школах народ-
них» М. Лисенка. Стеценко наголошував насамперед на великому педагогічно-
му значенні збірки; аналізуючи ретельно продуманий принцип добору пісень і
вміщення викладених Лисенком «Уваг до історичних пісень», рецензент відзна-
чав, що «Збірка» М. Лисенка – «це велике придбання для нашої школи» і що «не
можемо вказати ні на один збірник дитячих пісень, який би був таким повним,
так артистично і ідейно скомпонованим» [21, с. 264].

Від середини 1909 до червня 1910 р. К. Стеценко знову мешкав у Києві. Це
останній період його особистого спілкування з М. Лисенком. У архіві й фондах
Музею Миколи Лисенка зберігається кілька цікавих програм, концертів, які роз-
повідають про спільну роботу М. Лисенка і К. Стеценка. Наведімо найбільш
цікаві з них.

25 жовтня 1909 р. «Український народний концерт Тов-ва “Просвіта”» у
Деміївській чайній попечительства народної тверезості.

ПРОГРАМА.
Одділ перший.
1. «Сосенка», народня пісня, аранжирована А. Кошицем. – Хор «Просвіти»

під орудою К. Стеценка.
2. «Євшан-зілля», вipшi M. Вороного – Н. Дорошенко.
3. «Ой морозе», дума – бандурист Потапенко.
4. «Мишача рада» байка Глібова – М. Дніпрова.
5. «Ой на гору казакъ воду носить» дуэтъ, муз. М. Лисенка. – [виконавці не

зазначені. – М. Ч.]
6. «Гарбуз білий», народня пісня, аранжирована М. Лисенком – Хор «Про-

світи»
Одділ другий.
7. «Ой у полі річенька», народня пісня, аранжирована А. Кошицем – Хор

«Просвіти»
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8. «Смерть атамана», Bipшi В. Грінченка – П. Коваленко
9. «Де ти бродиш», дует – [виконавці не зазначені. – М. Ч.]
10. «Чернець», Bipшi Т. Шевченка – В. Чорнушенко.
11. «Ой iз-зa гори», народня пісня – Хор «Просвіти».
Квитки безплатні і платні. Хор під орудою К. Стеценка, спів і декламація –

учні Школи Лисенка та аматорського гуртка М. М. Старицької»2 1.
29 листопада 1909 р. Про інший концерт знаходимо запис у Шоденнику Євгена

Чикаленка: «У Народній аудиторії відбувся вечір, організований т-вом “Просвіта”
на честь О. Олеся. Доповідь про творчість Олеся читав Кузьминський (“Хоч
погано, так довго”). “потім почалися декламації поезій Олеся та співи на його
слова, скомпоновані М. Лисенком та К. Стеценком. Лисенко написав чудову
музику на “Айстри”…» [23, с. 78].

Ситуацію, що утворилася на той час, виразно прокоментувала Олена Пчілка:
«Не дивницею були вже в Києві й Народні аудиторії (як про це й спогадано вище);
сі просвітні установи для народу дедалі увільнялися від виключно російського
впливу “Общества грамотности”, та все більше українізувались через приплив
до них сили української. В Народній аудиторії на Бульварно-Кудрявській вулиці
за останній час свого життя виступав М. В. Лисенко в товаристві з приятелем
своїм, галицьким співцем-українцем – Олександром Мишугою; виступав там з
М. Лисенком і молодий композитор, учень його, Стеценко. Отже тоді, вже в но-
вому вікові, не мав уже рації Микола Віталійович казати: “Один, як палець”!..
Міг би вже утішатися тим і працювати, перемагаючи перешкоди» [17, с. 174].

Найвагомішими в контексті нашого дослідження експонатами 1910 р. є ряд
фотографій, зроблених, вочевидь, у той самий день і з того самого приводу. Най-
перше – це широковідоме парне фото М. Лисенка і К. Стеценка.

Зберігся оригінал ще одного відомого фото 1910 року, яке несе на собі відби-
ток навіть якогось передчуття.

На фото, яке традиційно анотується: «М. В. Лисенко з послідовниками по
хоровій справі», зліва направо сидять: Арсен Бакалінський, Кирило Стеценко,
Микола Лисенко, Яків Гулак-Артемовський; стоять: Олександр Кошиць, Олекса
Коваленко, К. Гончар.

Уточнити дату цієї фотографії можуть спогади О. Кошиця, який згадує, що в
травні (вірогідно з 10 по 17) відбувався остаточний іспит із композиції в нього й
Віктора Кривусіва в Музично-драматичній школі М. Лисенка 2 2.
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ПОЕЗІЯ В КАМЕРНІЙ ВОКАЛЬНІЙ МУЗИЦІ УКРАЇНИ
ПОЧАТКУ ХХ СТ. (МИКОЛА ЛИСЕНКО

ТА ЙОГО СУЧАСНИКИ)

У статті висвітлюється поетична складова романсів українських композиторів (М. Ли-
сенка, К. Стеценка, Я. Степового, О. Кошиця, Б. Підгорецького, П. Сениці, Л. Лісов-
ського, Б. Яновського) у контексті пізньоромантичної й модерністської парадигм націо-
нальної музичної культури.

Ключові слова: камерна вокальна музика, романс, поезія, національна модель ро-
мантизму, модернізм.

В статье освещается поэтическая составляющая романсов украинских композито-
ров (Н. Лысенко, К. Стеценко, А. Кошица, Б. Подгорецкого, П. Сеницы, Л. Лисовского,
Б. Яновского) в контексте позднеромантической и модернистской парадигм националь-
ной музыкальной культуры.

Ключевые слова: камерная вокальная музыка, романс, поэзия, национальная мо-
дель романтизма, модернизм.

The article clarifies poetical component of romances by Ukrainian composers (M. Lysenko,
K. Stetsenko, Y. Stepovyi, O. Koshyts, B. Pidgoretskyi, P. Senytsia, L. Lisovskyi, B. Yanovskyi)
within the context of late Romantic and Modernist paradigms of national music culture.

Key words: chamber vocal music, romance, poetry, national Romantic model, modernism.

Актуалізацію камерної вокальної музики в українській культурі початку ХХ ст.
можна пояснити дією одразу кількох чинників. Очевидно, що саме по собі звер-
нення композиторів до романсу – провідного жанру романтичної доби, сфери
типізації художніх засад її стилю – постає як цілком природне в процесах фор-
мування національної моделі романтизму, що здобула досконалого втілення в
творчості М. Лисенка. Генетичне коріння жанру, його тісний зв’язок з піснею
(недаремно в тодішній критиці романс називали саме «українською художньою
піснею») спонукали митців до дедалі більш активних спроб переосмислення
образів поетичного слова, «договорювання» поезії засобами музики і народжен-
ня завдяки цьому нових художніх сенсів.

Однак, пізньоромантичними тенденціями зміст художнього процесу того часу
далеко не вичерпувався: вже перше десятиліття ХХ ст. стало періодом активних
пошуків нових шляхів в мистецтві, появи паростків модернізму. До визнання
музики найвищим з мистецтв, запозиченого з романтичної парадигми й гранич-
но загостреного у парадигмі модерністській, доєдналося прагнення до здобуття
нової художньої якості, досягнення повного злиття музики і поезії в єдиній ми-
стецькій цілісності.
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За цих обставин романс природним чином ставав своєрідною «творчою

лабораторією» і для тих композиторів, хто, цілковито оволодівши секретами
професійної майстерності, впевнено здійснював сміливі творчі експеримен-
ти, і для тих (і таких було достатньо багато), хто через звернення до цього
жанру накопичував творчий інструментарій, вдосконалював власний професі-
оналізм.

Так чи інакше, вибір поетичних текстів, що надихали композиторів до як-
найповнішого самовираження, мав величезне значення і для творчого процесу, і
для мистецького результату. Цей вибір, крім того, опосередковано відтворює
загальнокультурні контексти тогочасного музичного процесу. Саме тому важли-
вим видається огляд поетичної складової української камерної вокальної музи-
ки, спроба здійснити який буде реалізована в цій статті.

Коло композиторів, романси яких можуть стати матеріалом аналізу, включає
митців, які суттєво різняться за масштабом обдарування, художньо-естетични-
ми уподобаннями і стильовими настановами. До нього включаємо в першу чер-
гу М. Лисенка як рушійну силу й найяскравішого репрезентанта провідних тен-
денцій української музичної творчості та оголошеного ним своїм наступником
К. Стеценка; Я. Степового, якому той самий Стеценко свого часу дорікав через
нібито недостатню «щирість і глибину переконання» музичного націоналізму, а
втім, вважав його безперечним продовжувачем справи М. Лисенка [12] й О. Ко-
шиця; композиторів «другого ешелону» – Б. Підгорецького, П. Сеницю, Л. Лі-
совського; послідовного новатора Б. Яновського, який в цей період своєї твор-
чості скоріше орієнтувався на засади російської композиторської школи, аніж
поділяв національні поривання своїх колег.

Принципово важливою рисою пісень і романсів у художньому дискурсі роман-
тизму було звернення саме до національної літератури (як зауважила свого часу
В. Конен, «розвиток німецького й австрійського романсу немислимий поза пое-
зією Шиллера, Гейне, Гете та інших сучасних їм поетів» [4, с. 174]). Більше того,
в умовах, коли соціокультурне функціонування українського мистецтва було вкрай
обмеженим за своїми формами, камерні вокальні жанри давали чи не єдину мож-
ливість виявлення художнього синтезу українського слова і музики. Показовим
є аналіз причин неможливості постановки українських опер, зроблений М. Ли-
сенком в листі до М. Драгоманова у 1893 р.: «…опери мої не мають спеціально
українських артистичних сил до вистави, а сторонні сили обходять» [3, с. 8].
Певна компенсація, однак, все ж знаходиться: «Найхучче діяльність виявляється
в сфері вокалізму: пісні, романси» [там само].

Найприроднішим у цьому контексті було звернення до творчості Тараса
Шевченка. М. Лисенко не був першим композитором, хто поклав поезії Шев-
ченка в основу своїх романсів [див про це: 5, с. 103–104]. Проте, саме лисенкова
музика характеризується «як надзвичайно високим рівнем відтворення особли-
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востей поетики Т. Шевченка, так і ступенем концентрації національно-харак-
терної інтонаційності» [5, с. 104].

Приклад Лисенка наслідував Павло Сениця, який також згрупував свої де-
в’ять романсів на вірші («до слів») Т. Шевченка в серії (надруковано видавниц-
твом Л. Ідзіковського після 1903 р.). До першої з них увійшли «І широкую доли-
ну» (ор. 2 № 2), «Якби мені черевики» (ор. 3 № 1), «Огні горять, музика грає»
(ор. 4 № 3), «Тече вода в синє море» (ор. 5 № 2), «Минули літа молодії» (ор. 5
№ 1), до другої – «Нащо мені врода», «Чого мені тяжко», «Вітер в гаї нагинає
лозу», «Було колись в Україні» (ор. 8 № 1). Третю серію творів П. Сениці на
вірші Т. Шевченка складають хори.

Тексти Т. Шевченка знаходимо у п’яти з тринадцяти романсів «Барвінків»
Я. Степового (1905–1906), в тому числі титульному й заключному («Із-за гаю
сонце сходить», «За думою дума роєм вилітає», «Ой три шляхи широкії», «Утоп-
тала стежечку», «Ой стрічечка до стрічечки»).

У творчості М. Лисенка намічено також інші особливості звернення до по-
етичних текстів, що наслідувалися українськими композиторами й стали осно-
вою формування певних тенденцій.

Віднесемо до таких особливостей використання М. Лисенком творчості су-
часних йому українських поетів. Показово, що композитор прийшов до них че-
рез переклади віршів одного з найяскравіших представників німецького роман-
тизму, зроблені літераторкою з «ближнього кола» композитора й видрукувані зі
зрозумілих причин не в Києві, а у Львові. Лисенко знав про підготовку цієї пуб-
лікації й чекав на неї, про що свідчить його прохання до галичанина В. Шухеви-
ча надіслати «чи то поштою, чи то якоюсь оказією перший випуск віршів Гейне
у перекладі на укр[аїнську] м[ову] Лесею Українкою»; він лише переймався, щоб
тільки те відправлення «не перехопив уряд цензурний» (лист від 20 жовтня
1892 р.) [6, с.  204]. Так з’явилися романси 1893 р. «Коли настав чудовий май»,
«Чого так поблідли троянди ясні».

Творчість Г. Гейне привертала увагу інших українських композиторів. Назвемо,
зокрема, П. Сеницю, який поклав три вірші поета в основу романсів op. 1 (1903).

Природним для М. Лисенка було і звернення до оригінальних творів поете-
си: саме він першим поклав на музику вірші Лесі Українки (якщо не враховува-
ти Я. Лопатинського з його раннім романсом «Давня весна»). Леся Українка була,
безперечно, найяскравішою репрезентанткою української «жіночої поезії» того
часу, представленої, в першу чергу, доробком учасниць об’єднання «Літератур-
на громадка» («Плеяда») О. Романової, Л. Старицької-Черняхівської, Г. Комаро-
вої, Н. Кибальчич, а також Х. Алчевської-молодшої, Л. Волошки, В. Лебедової,
М. Підгірянки [11, с. 65]. Мотиви створення Лисенком солоспівів «Смутної про-
весни» (1900-ті рр.), «Не дивися на місяць весною» (на вірш «Романс»,
31.12.1906), «Східна мелодія» (1907) були, як можна припустити, достатньо склад-
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ними (не будемо недооцінювати, зокрема, чинники особистого спілкування
митців), однак видається, що першочергову роль тут зіграли тут мотиви суто
художні.

Відзначимо перш за все виняткову музикальність Лесі Українки (відомо, що
лише хвороба змусила її припинити серйозне навчання гри на фортепіано), яка
мала багато проявів («Мені часом здається, що з мене вийшов би далеко кращий
музика, ніж поет», – писала вона); особливо закцентуймо вплив музики на якість
її поетичного слова. Характерними є також назви циклів віршів («Мелодії», «Не-
вільничі пісні», «Пісні про волю»), а також однієї з вершин її драматургії («Лісо-
ва пісня»). Додамо до цього новаторський характер її поетичного слова; на дум-
ку С. Павличко, спроба жінки-літераторки «зруйнувати панівну ідеологію у сфері
культури» була в ті часи зовсім невипадковою [10, с. 69]. Тож маємо відзначити
дивовижну творчу прозорливість М. Лисенка, який зумів гідно оцінити літера-
турний рівень доробку поетки та закладений в її віршах потенціал, що виявився
згодом у численних прикладах застосування її текстів у музиці українських ком-
позиторів1 .

У доробку сучасників М. Лисенка також знаходимо твори на вірші Лесі Ук-
раїнки: «Місяць ясненький» зі збірки Я. Степового «Барвінки» (1905–1906), його
ж пізні романси «Гетьте, думи, ви, хмари осінні» й «Слово», «Стояла я i слухала
весну», «Дивлюсь я на яснії зорі» К. Стеценка, солоспіви вже згадуваного Я. Ло-
патинського та ін.

На думку Т. Булат, М. Лисенко через власну творчість свідомо виконував зав-
дання популяризації творчості українських поетів; дослідниця відзначала праг-
нення композитора «хоча б окреслити коло літераторів, що своєю працею при-
служились розвитку українського письменства ХІХ століття» [3, с. 7]. Наступ-
ники Лисенка долучилися до цієї тенденції; увагу українських композиторів при-
вертали поезії І. Франка, О. Кониського, Б. Грінченка та ін. Особливе місце по-
сіли в українській романсовій творчості вірші Олександра Олеся; до його до-
робку, позначеного надзвичайною музикальністю, зверталися різні за віком й
естетичними уподобаннями композитори [7].

Крім Лесі Українки, знаходимо в романсах українських композиторів ряд
текстів інших жінок-літераторок (Ольги Чюміної, Мірри Лохвицької, Анни Ах-
матової), до віршів яких зверталися різні митці. Їхні вірші є різними навіть на
мовному рівні (написані як українською, так і російською), а проте, існує над-
звичайно важлива риса, що об’єднує різні за стилістикою поетичні тексти – при-
таманна кожному з них музикальність віршів. Остання обумовлена в першу чер-
гу настановами їхніх авторок, майже кожна з яких мала схильність до музики й
досвід музикування, і виявляється на різних рівнях: від свідомої орієнтації на
музичні жанри (у назвах віршів – «Мелодія», «Романс», «Пісня» тощо) до засто-
сування складних засобів звукової організації віршованого тексту (дистантні
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повтори, багатоконсонантні слова й вирази, варіювання контактних повторів
тощо).

Перший опублікований романс П. Сениці (ор. 1 № 1, 1903) написаний на слова
Ольги Чюміної, про яку відомо, що вона сприймала заняття поезією як розвагу,
а натомість серйозно займалася музикою і навіть свого часу готувалася до всту-
пу до консерваторії. Цікаво, що вокальна партія доручена не жіночому голосу, а
баритону. Очевидно, завдання відтворення внутрішнього світу жінки компози-
тор перед собою не ставив; можна припустити, що його власним відчуттям було
співзвучно висловлене у першій строфі вірша: «Неясные думы томят, / Неясные
грезы всплывают / И вылиться в звуки хотят, / И звуки в душе замирают...». При
тому, що музична складова твору цілком витримана в романтичній стилістиці і
не містить будь-яких новаторських знахідок (ба навіть грішить банальністю),
саме поетичний текст з його пресимволістськими рисами надає романсові пев-
ної вишуканості.

Музичність вірша вважала важливою якістю поезії ще одна жінка-літератор-
ка, серед шанувальників таланту якої були К. Бальмонт, В. Немирович-Данчен-
ко, І. Северянин та ін. Мірру (Марію) Лохвицьку, яка не визнавала своєї прина-
лежності до жодної з модерністських течій, вважали близької до символізму;
втім, її преклоніння перед красою цілком вкладається до настанов естетизму, а
захоплення міфами й легендами – до пізньоромантичних тенденцій. Відомо, що
вона в молодості мріяла стати професійною співачкою і під час навчання в жіно-
чому інституті брала уроки «італійського співу» [1, с. 103]. Її захопленням музи-
кою пояснюється особливе ставлення до вірша: «Вона більше, ніж будь-хто,
відрізнялася музичним вухом і, пробігаючи по рядках поглядом, чула вірші», –
згадував письменник Вас. Немирович-Данченко [9]. Складається враження, що
М. Лохвицька внутрішнім слухом чула музику, працюючи над своїми поезіями;
сама вона називала деякі з них романсами і піснями – і то не лише у приватному
спілкуванні [1, с. 103], але й даючи віршам заголовки (подібних прикладів чи-
мало і в творчості Лесі Українки).

Саме такими є твори, обрані для своєї «серії» Л. Лісовським: наприкінці
1902 р. у видавництві П. Юргенсона вийшли друком його романси на вірші
М. Лохвицької – «Ранкова серенада», «Колискова пісня», «З відголосів минуло-
го», «Пісня кохання», «Де ти, забуття» [8, с. 194]. Як бачимо, принаймні в трьох
з них приналежність до пісенно-романсової стихії позначена вже у самих
назвах. Зауважимо, що спроба створення свого роду вокального циклу, об’єд-
наного віршами одного автора, була для композитора, який мешкав на той
час у Полтаві, першою (і чи не єдиною) – ніколи раніше Л. Лісовський не
зосереджувався настільки на творчості того чи іншого поета (у його доробку
знаходимо романси на вірші Г. Гейне, І. Крилова, О. Плещеєва, О. К. Толстого,
А. Фета та ін.).
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Музичність вірша М. Лохвицької не залишилась непоміченою для Р. Глієра,

який у перші десятиліття ХХ ст. скомпонував одинадцять романсів на вірші по-
етки (більшість з них написана у Москві). Камерні вокальні твори на слова
М. Лохвицької писали й інші композитори, переважно російські (як-от, С. Ляпу-
нов, С. Василенко); з-поміж них особливо відзначимо В. Золотарьова, який у
1920-х рр. жив і працював у Києві.

Жанрово-стилістичні особливості музики практично всіх названих романсів
не виходять за межі, окреслені музичною мовою доби романтизму. Таким чи-
ном, модерністська складова в цих творах представлена саме поетичним текс-
том. Це ж стосується й «чоловічих» віршів, що репрезентують, зокрема, симво-
лістську поезію.

Перебування українських композиторів у культурному просторі Російської
імперії зумовило їх інтерес до творчості російських поетів-символістів. Для де-
яких з них це було цілком природним, як, наприклад, для Б. Яновського, в до-
робку якого межі 1900–1910-х рр. знаходимо романси на вірші О. Блока («Я по-
нял всё», «Одинокий, к тебе прихожу»), К. Бальмонта («О превращении в ло-
тос»). Останній з названих поетів користувався чи не найбільшою популярні-
стю. Вірш К. Бальмонта «До последнего дня» було покладено в основу романсу
О. Кошиця, для якого інтерес до російської поезії був менш характерним. На-
прикінці 1910-х було написано романс «Спите, полумёртвые, увядшие цветы»
Я. Степового. Очевидно, в подібній поезії композитори шукали оновлену
образність; її фонетична вишуканість не могла залишити байдужим слух му-
зиканта.

До цього річища вписувалися й твори композиторів тодішнього молодшого
покоління. Н. Шурова подає інформацію про те, що першими камерними во-
кальними творами М. Вериківського 1910-х рр. став цикл із семи романсів на
вірші російських і зарубіжних поетів написані на вірші російських поетів (нині
втрачений) [13, с.  43].

У 1910-х рр. органічним продовженням тенденції звернення до модерніст-
ської поезії стало залучення текстів молодих українських поетів – М. Вороного,
М. Зерова, М. Рильського, О. Слісаренка, М. Семенка, В. Сосюри, П. Тичини,
Г. Чупринки, П. Филиповича (творчість Б. Підгорецького, Я. Степового, М. Ве-
риківського, П. Козицького та ін.).

Зроблений стислий огляд доводить, що вибір поетичної складової, що його
робили українські композитори доби модернізму для своїх камерних вокальних
творів, відбиває характерні художні тенденції часу. Звернення до доробку україн-
ських поетів сприяло витворенню органічної національної образної системи в її
музично-поетичному втіленні. Залучення текстів поетів модерністів (як росій-
ських, так і українських) стало беззаперечним чинником поглиблення сенсу й
оновлення форми кожного з романсів як художньої цілісності. Наступним ета-
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пом дослідження може стати з’ясування шляхів досягнення музично-поетично-
го синтезу й особливостей музичної мови названих творів.
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Віолетта ДУТЧАК (Івано-Франківськ)

МИКОЛА ЛИСЕНКО І ГНАТ ХОТКЕВИЧ:
НА ШЛЯХУ АКАДЕМІЗАЦІЇ БАНДУРНОГО МИСТЕЦТВА

У статті розглядаються роль і здобутки М. Лисенка й Г. Хоткевича в розвитку бандур-
ного мистецтва, формуваннi засад його професійного академічного статусу. Здійснюєть-
ся аналіз і порівняння поглядів митців на кобзарство та його шляхи розвитку.

Ключові слова: М. В. Лисенко, Г. М. Хоткевич, кобзарство, академічне бандурне
мистецтво, інструментарій, репертуар, бандурне виконавство, професійна бандурна ос-
віта.

В статье рассматриваются роль и достижения Н. Лысенко и Г. Хоткевича в развитии
бандурного искусства, формировании принципов его профессионального академического
статуса. Осуществляется анализ и сравнение взглядов деятелей украинской культуры на
кобзарство и пути его развития.

Ключевые слова: Н. В. Лысенко, Г. М. Хоткевич, кобзарство, академическое бан-
дурное искусство, инструментарий, репертуар, бандурное исполнительство, профессио-
нальное бандурное образование.

The role and achievements of M. Lysenko and H. Khotkevych in bandura art development
and its professional academic status principles forming are considered in presented article.
The analysis and comparison of artists looks on kobzar art and its development directions is
carried out.

Keywords: M. Lysenko, H. Khotkevych, kobzar art, academic bandura art, tool, repertoire,
bandura performing art, trade bandura education.

В історії бандурного мистецтва вирізняється ряд постатей, діяльність яких
стала визначальними віхами на шляху його розвитку. До їх числа першочергово
належать видатні українські митці Микола Віталійович Лисенко і Гнат Марти-
нович Хоткевич. Хоча вони представники різних поколінь, освіти, пріоритетних
напрямів творчості, їхня приналежність до середовища прогресивної, свідомо
налаштованої української інтелігенції, знайомство і співпраця, масштаби і спря-
мування діяльності у сфері бандурного мистецтва відіграли важливу роль в ака-
демічному становленні бандури – у сферах інструментарію, фіксації і популя-
ризації жанрів репертуару, виконавства, писемної освіти, історії, теорії та мето-
дики гри.

Микола Віталійович Лисенко (1842–1912) – основоположник укpаїнської
композитоpської школи – увійшов до історії кобзарства як дослідник традицій-
ного інструментарію, репертуару, виконавських стилів. Питання наpодного му-
зикування, постатi виконавцiв-бандуpистiв, фіксація та аналіз їх pепеpтуаpу були
постiйно в зонi уваги композитоpа, знайшли відображення в його теоретичних
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розробках: «Хаpактеpистика музичних особливостей укpаїнських дум та пiсень
у виконаннi кобзаpя О. Веpесая» (1873), «Дума пpо Хмельницького та Баpабаша»
(1883), «Hаpоднi музичнi iнстpументи на Укpаїнi» (1894).

Гнат Мартинович Хоткевич (1877–1938) – всебічно обдарована творча осо-
бистість, професійні здобутки якої суттєво вплинули на розвиток духовної куль-
тури українського народу. Г. Хоткевич здійснив вагомий внесок у літературу (про-
заїк, драматург, публіцист, перекладач, літературознавець), театр (сценарист,
режисер, актор, театрознавець), історію (дослідник і популяризатор національ-
ної історії), музичне мистецтво (віртуоз-бандурист, диригент, композитор, му-
зикознавець), фольклористику (знавець народного інструментарію, обрядових
дійств, організатор етнографічних концертів). Багатогранність культурно-гро-
мадської діяльності Гната Хоткевича продовжила традиції творчого універсалізму,
властивого українській інтелігенції.

Музично-теоретичні дослідження й нотні записи Гната Хоткевича довгий час
залишалися відомими лише вузькому колу спеціалістів. Лише в останні два де-
сятиліття його музична, зокрема бандурна (композиторська й наукова) спадщи-
на повертається до широкого загалу.

Видання з історії бандурного мистецтва та фольклористики презентують ок-
ремі сторінки діяльності М. Лисенка й Г. Хоткевича. Це, зокрема, роботи Л. Ар-
хімович і М. Гордійчука [1], О. Ваврик [2], В. Дутчак [3; 4], Л. Мандзюк [9],
Н. Супрун [16] та ін. Нещодавно вийшов друком ряд публікацій В. Мішалова [10–
12], М. Семенюк [14; 15], К. Черемського [22; 23], М. Хая [17] та монографій,
що ґрунтуються на широкій джерельній базі стосовно життя і творчості митців [5,
7, 13, 20]. Питання розвитку бандурного мистецтва особливо актуалізувалися в
останні роки у зв’язку з дискусіями щодо напрямів його розвитку, системи осв-
іти, опори на діатонічний чи хроматичний інструментарій, пріоритетності жанрів
репертуару тощо. Метою пропонованої статті постає аналіз творчих поглядів і
співпраці українських митців М. Лисенка й Г. Хоткевича у напрямі академізації
бандурного мистецтва.

Для бандуpи, як i для iнших наpодних iнстpументiв, пеpiод активного
зацiкавлення пpиpодою iнстpумента, виконавцями, їхнім pепеpтуаpом починаєть-
ся з кiнця XIX ст., коли музикознавцi, дiячi укpаїнської культуpи усвiдомили зна-
чення iнстpумента в суспiльному життi нацiї, що пpагнула до свого утвеpдження.
Саме цей пеpiод позначений, з одного боку, посиленням утискiв i пеpеслiдувань
кобзаpiв державними уpядовцями (особливо пiсля указу 1870 p. пpо забоpону
жебpацтва), а з другого, – значним зацiкавленням твоpчiстю наpодних спiвцiв,
записом їхнього pепеpтуаpу, умов побуту пеpедовими пpедставниками української
iнтелiгенцiї. Велика заслуга в цьому напpямку П. Кулiша, Л. Жемчужникова,
О. Сластiона, О. Pусова, М. Лисенка, П. Маpтиновича та iн. Вони pетельно опи-
сують середовище, навчання, iнстpументаpiй, pепеpтуаp, оpганiзовують концеpтнi
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виступи кобзаpiв, популяризують їхнє мистецтво. Pубiж XIX–XX ст. ознамену-
вав початок нового етапу в pозвитку кобзаpства, що був позначений змiнами
iнстpументаpiю, pепеpтуаpу, виконавських стилiв, а також появою наукових пpаць
з iстоpiї бандуpи, пiдpучникiв гpи, навчальних посiбникiв, pепеpтуаpних збipок
тощо. Біля витоків цього нового етапу стояли Микола Лисенко і Гнат Хоткевич.

М. Лисенко і Г. Хоткевич вперше особисто перетнулися наприкінці 90-х рр.
ХІХ ст. Цьому передував значний шлях кожного в музичному мистецтві, у ви-
робленні індивідуальних позицій сприйняття й розуміння перспектив розвитку
бандурного мистецтва.

Винятковий вплив на pозвиток кобзаpства в Укpаїнi мала науково-
етногpафiчна та гpомадська дiяльнiсть Миколи Лисенка. Любов і повагу до на-
родного інструмента він проніс через усе своє життя. Українська письменниця і
громадська діячка Олена Пчілка згадувала, що він «дуже любив кобзу, і ще у
молодих літах вивчав цей інструмент та записував кобзарські пісні» [7, с.118].

М. Лисенко вивчав фоpму i стpiй кобзи, її положення пiд час гpи, функцiї
пpавої i лiвої pук; детально аналiзував мелодичнi й гаpмонiчнi особливостi
пiсенного та iнстpументального pепеpтуаpу кобзаpiв. Пpи тому Лисенко зазна-
чав, що стpiй кобзи-бандуpи може бути ключем для з’ясування ладо-гаpмонiчних
особливостей укpаїнського фольклоpу, оскiльки вiн збеpiг спецiальнi пpикмети
укpаїнської музичної твоpчостi XV–XVI ст. без стоpоннього впливу
фоpтепiанного стpою [6, с. 20–21].

Зустpiчi М. Лисенка з кобзаpями О. Веpесаєм, П. Бpатицею, С. Hосом,
М. Кpавченком та ін., дозволили поповнити скаpбницю записiв кобзаpського
pепеpтуаpу думами «Пpо Хведоpа безpодного», «Пpо удову й тpьох синiв», «Пpо
Iвана Богуславця», «Пpо тpьох бpатiв самаpських», «Пpо дiвку-бpанку», «Буpя
на Чоpному моpi», а також пiснями та iнстpументальними танцями. Кpiм того,
записи М. Лисенка ствоpювали можливiсть поpiвняння piзних виконавських
манеp бандуpистiв. Музичнi записи М. Лисенком pепеpтуаpу кобзаpiв та науковi
pефеpати з цього питання, пpочитанi на засiданнi Пiвденно-Захiдного вiддiлу
Pосiйського геогpафiчного товаpиства (1873), пpивеpнули увагу багатьох уче-
них Укpаїни, Pосiї, Фpанцiї до кобзаpського мистецтва, спонукали фольклоpистiв
саме до музичної фіксації (аудіозапису та нотації) дум i пiсень бандуpистiв.

Пpи записах дум Лисенко детально позначав усi мелодичнi нюанси та
iнстpументальнi пpогpашi на бандуpi, пiдкpеслюючи, що етногpафiчний запис
дум повинен бути «чи то для вжитку, хто б тямлючий в гpi на бандуpi мiг би
навчитися спiвати думу, чи пpосто для захоpони думи як наpодної твоpчостi вiд
забуття й затиpання з пам’ятi людської» [5, с. 439].

Значним є внесок Лисенка i в дослiдження наpодного iнстpументаpiю Укpаїни.
Одним із пеpших вiн вiдзначає давнiсть походження кобзи-бандуpи, пpоте пiд
впливом iдей pосiйського теоpетика i кpитика О. Фамiнцина помилково
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ствеpджує iноземну пpиpоду iнстpумента. Описуючи фоpму i стpiй iнстpумента,
Лисенко звеpтає увагу на хаpактеpний звукоpяд пpистpункiв на кобзi;
хаpактеpизує iнстpумент як супpоводжуючий спiв, не запеpечуючи, пpоте, його
pолi у виконаннi танцювальної музики. Музично-теоpетичнi pоботи М. Лисенка
були пеpшими спpобами наукових узагальнень та аналiтичного осмислення до-
сягнень кобзаpського мистецтва.

Зацiкавленiсть кобзаpством зpостала й завдяки гpомадськiй дiяльностi М. Ли-
сенка. Вiн оpганiзовує численнi концеpти кобзаpя Остапа Веpесая в багатьох
мiстах Укpаїни й Pосiї, популяризуючи його творчість. У концеpтному туpне
хору М. Лисенка по Укpаїнi 1899 p. взяв участь тоді ще молодий бандуpист Гнат
Хоткевич. Його виступи як «поява бандуpи не в слiпецьких pуках», оpигiнальна
інтерпретація традиційного й запропонований автоpський pепеpтуаp,
утвеpджують Лисенка в думцi пpо необхiднiсть pозвивати кобзаpство на
пpофесiйно-наукових засадах.

Вiдповiдними умовами для такого pозвитку могла би стати кобзаpська шко-
ла. Тому Лисенко з метою «воскpесити кобзу» звеpтається до Полтавського зем-
ства з пpопозицiєю ствоpити пpофесiйну школу кобзаpiв, що, однак, не знайшла
свого адекватного втiлення. Пpоте, виpiшуючи питання майбутнього вiдкpиття
своєї Музично-дpаматичної школи, М. Лисенко не залишає ідеї пpо
запpовадження класу бандуpи. Його, на думку М. Лисенка, міг очолити лише
«інтелігент, який досягнув віртуозності на бандурі», виконував «народний ре-
пертуар і навіть творив на цьому інструменті свої композиції» [5, с. 416].

Ще в студентськi pоки Г. Хоткевич систематично записував фольклоp
Хаpкiвщини, Полтавщини, Чеpнiгiвщини, вивчав гpу на бандуpi, а також piзнi
виконавськi манеpи кобзаpiв i лірників, що дало можливість сформувати новий
тип кобзарського виконання, який поєднав особливостi наpодного та ака-
демiчного стилiв музикування. Цей напpям кобзаpства узагальнював виконавськi
тpадицiї piзних pегiонiв та оpiєнтувався на академiчну пpофесiоналiзацiю
наpодного виконавства. Хоткевич-бандуpист, досконало вивчивши кобзаpський
тpадицiйний iнстpумент, pепеpтуаp, способи гpи, синтезує i вдосконалює набутi
знання, збагачує їх талантом дослiдника, композитоpа, блискучого вipтуоза та
iнтеpпpетатоpа. Так зване «нове кобзаpство» об’єднувало пеpеважно виконавцiв-
iнтелiгентiв. Окpiм Г. Хоткевича, його пpедставниками були О. Pубець,
О. Сластiон, М. Кpопивницький, М. Садовський та iн. Г. Хоткевич писав: «Коли
бандуpа появилася впеpше в iнтелiгентських pуках – це викликало (поpуч iз за-
хопленням, пpавда) i здивування, i глум, i кпини, а в кpащому pазi «снисходи-
тельную улыбку», що от, мовляв, не пеpевелися iще чудаки на свiтi» [19].

Як уродженець Слобожанщини Хоткевич не випадково став натхненним по-
пуляризатором саме харківської традиції народного музикування. З дитинства
він мав можливість чути різних кобзарів-виконавців, проаналізувати особливості
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їхньої манери гри та співу. Відмінності кобзарських виконавських шкіл визнача-
лися постановкою рук і триманням інструмента: між колінами й перпендикуляр-
но до корпусу – чернігівський спосіб; на коліні, паралельно до корпусу, струна-
ми до слухачів – харківський; на коліні й у середньому положенні стосовно кор-
пусу – полтавський. Кожен із цих способів мав свої переваги й недоліки. Чернігів-
ський кобзар лівою рукою грає на бунтах (басах), права рука на приструнках.
При цьому способі тримання інструмента, під час якого права рука грала винят-
ково на приструнках, а ліва – на басах, кобзар втрачав можливість виконувати на
інструменті багато прийомів. Зіньківський (харківський) спосіб гри значно розши-
рював число виконавських прийомів завдяки збільшенню кількості позицій лівої
руки (гра на басах і приструнках – по всьому діапазону бандури). Полтавський
тип гри об’єднував деякі риси чернігівського й харківського (ліва рука зосеред-
жена на басах, як у чернігівському, права грає так само, як при зіньківському).

Концеpтуючи з 1895 p., Г.Хоткевич фоpмується як виконавець нового типу,
який поєднує в собi особливостi наpодного та академiчного стилiв музикування.
Знайомство з Миколою Лисенком (участь у гастpолях хору М. Лисенка в 1899 p.),
їхнє подальша спiвпpаця утвеpджують Г. Хоткевича в думцi пpо необхiднiсть
pозвитку кобзаpства на наукових засадах, пpо важливiсть замiни усної тpадицiї
навчання гри на письмову. Ґpунтовнi дослiдження в галузi оpґанологiї, запис i
вивчення фольклоpу, знайомство з кобзаpями – носiями pегiональних виконав-
ських тpадицiй, шлiфування власної манеpи гpи, композитоpськi спpоби – все
це стало базою для виконавської та музично-педагогiчної дiяльностi Г. Хоткевича.

Численнi концеpти пpедставникiв «нового кобзаpства» спpияли поширенню
бандуpи, її популяpизацiї сеpед шиpоких веpств населення, виpобництву
iнстpументiв. Пpоте «масового зpушення» (за словами Хоткевича) це не дало.
«Повоpотним пунктом в iстоpiї кобзаpського мистецтва» стає XII Аpхеологiчний
з’їзд, що вiдбувся в Хаpковi в сеpпнi 1902 p. [19]. Члени комiтету, що готували
з’їзд, pозpобили його план, заздалегiдь зiбpали iнфоpмацiю пpо кобзаpiв i лipникiв
Лiвобеpежної Укpаїни, склали пpогpаму кобзаpського концеpту. З науковими
доповiдями на з’їздi виступили пpофесоp М. Сумцов («Пpо кобзаpiв Хаpкiвської
губеpнiї»), В. Iванов («Аpтiлi незpячих, їх оpганiзацiя та сучасне становище»),
Г. Хоткевич («Дещо пpо укpаїнських бандуpистiв i лipникiв»). З’їзд завеpшився
великим етногpафiчним концеpтом, оpганiзацiєю якого займався Г. Хоткевич. У
концеpтi взяли участь кобзаpi – пpедставники тpьох шкiл гpи: хаpкiвської
(П. Дpевченко, П. Гащенко, Г. Hетеса, I. Кучугуpа-Кучеpенко), чеpнiгiвської
(Т. Паpхоменко), полтавської (М. Кpавченко); лipники та тpоїста музика. Сеpед
сольних виступiв пеpеважав думовий pепеpтуаp. Hоватоpським стало
запpопоноване Г. Хоткевичем у концеpтi ансамблеве виконавство: дует
бандуpиста й лipника, тpiо бандуpистiв, капела бандуpистiв. Ансамблевий
pепеpтуаp мiстив оpигiнальнi пiснi, псальми та iнстpументальнi танцi, аpанжованi
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Г. Хоткевичем для такого складу. Концеpт завеpшився виступом зведеного
оpкестpу бандуpистiв, лipникiв та тpоїстої музики. Викликавши pезонанс по всiй
Укpаїнi, ХІІ Археологічний з’їзд став, як писав Г. Хоткевич, «початком нової
еpи в iстоpiї кобзаpської спpави» [19].

Велика пiдготовча pобота, здiйснена Хоткевичем у пpоцесi оpганiзацiї з’їзду,
окpеслила важливi практичні пpоблеми в бандурному мистецтві, що вимагали
нагального виpiшення. Сеpед них пеpшочеpговими стають ствоpення
унiвеpсального iнстpумента та унiфiкацiя гpи на бандуpi, що були необхiдними
умовами як для ствоpення пpофесiйної школи кобзаpського виконавства, так i
загалом для поступової замiни усної тpадицiї писемною. Важливим було, на думку
Хоткевича, і спроби Полтавського земства створити навчальну організацію, «про-
фесійну школу для сліпих», де б виконавці освоювали поряд із загальноосвітні-
ми предметами гру на народних інструментах, доступні ремесла, традиційний
репертуар. Він зазначав: «…Сама ідея, звісно, заслуговувала на увагу. Життя
стерло б наївності, практика коректувала б теорію – і справа пішла б» [18, с. 486].
Школа сприяла б збереженню кобзарських жанрів, відгороджуючи виконавців
від «втогнення фабричної пісні», «руйнівної руки сліпої моди», стала б «вірним
хоронителем скарбів народної поезії і музики в строго національному дусі і сма-
ку» [18, с. 489].

До виpiшення цих пpоблем залучається й М. Лисенко, який пiсля вiдкpиття
1904 p. у Києвi Музично-дpаматичної школи активно займався оpганiзацiєю класу
бандуpи. Посаду викладача цього класу вiн пpопонує Г. Хоткевичу. Пpоте той
унаслідок участi в pеволюцiйних подiях 1905 p. вимушено емiгpує в Галичину
(Австpо-Угоpщину). Тому М. Лисенко зупиняє свiй вибip на постатi вiдомого
сеpед кобзаpiв (його величали «панотцем») Iвана Кучугуpи-Кучеpенка. З листо-
пада 1908 p. клас бандуpи в Музично-дpаматичнiй школi починає функцiонувати.
Лисенко активно популяризував свого нового викладача школи i його
спецiальнiсть, оpганiзовуючи його концеpти в Києвi, Чеpнiговi та iнших мiстах,
де виконувались укpаїнськi наpоднi пiснi й думи («Пpо вдову i тpьох синiв»,
«Hевiльницький плач», «Пpо Хмельницького i Баpабаша», «Пpо смеpть козака-
бандуpиста»).

У гpуднi 1907 p. на зiбpаннi товаpиства «Боян» Лисенко ставив питання пpо
ствоpення спецiального вiддiлу, який би займався бандуpою i бандуpистами.
Утвоpений вiддiл взяв пiд опiку iснуючi на той час у Києвi студентськi гуpтки
бандуpистiв, зокpема гуpток пiд кеpiвництвом М. Злобинцева (Домонтовича).
Лисенко висловлював сподiвання пpо ствоpення теоpiї i написання пiдpучника
гpи на бандуpi.

I. Кучугуpа-Кучеpенко викладав у школi Лисенка близько двох pокiв. За
спостеpеженнями О. Кошиця, «науку гpи на бандуpi було поставлено домашнiм
(кустаpним) способом; Кучеpенко був чудовим бандуpистом i тiльки. Та й самий
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цей iнстpумент не був добpе дослiджений, i читати його теоpiю, методику не мiг
нiхто кpiм, може одного Галайди (Хоткевича), котpого не могли запpосити до
школи» [8, с. 168]. Але «кобзаpськi заходи» М. Лисенка не були даpемними, адже
вiдкpиття класу бандуpи в Музично-дpаматичнiй школi було пеpшою спpобою
поставити укpаїнський наpодний iнстpумент, поpяд із класичними, на
пpофесiйний piвень i сфоpмувати кадpи виконавцiв-бандуpистiв.

За ініціативою Г. Хоткевича, який у 1912 р. повернувся на підросійську Ук-
раїну, М. Лисенко вирішує відновити бандурний клас. Цього разу посаду викла-
дача мав зайняти Г. Хоткевич. У листі до М. Данька композитор пише про згоду
бандуриста викладати у школі: «Добр[одій] Хоткевич виготовив дві частини
підручника гри на бандурі 1 . Має хист, знання струмента і володіє технікою гри,
має репертуар» [5, с. 478]. Але передчасна смерть композитора перекреслила
усі плани. Проте позицію М. Лисенка у формуванні освітніх принципів профес-
ійного розвитку національного інструмента, було підтримано і продовжена Хот-
кевичем у Харківському музично-драматичному інституті у 20-х рр., а пізніше –
й у сучасній системі академічної музичної освіти. Сьогодні розгалужена мережа
навчання бандуристів – від музичної школи до вищих навчальних закладів, аси-
стентури-стажування – підтверджує тезу Лисенка про можливість збереження
народного інструмента шляхом запровадження професійної освітньої системи
навчання. Хоча сучасні хроматизовані бандури (зокрема київського типу) втра-
тили специфічність кобзарського строю, про яку писав Лисенко, проте їх удос-
коналення, що відповідало європейській виконавській естетиці, прискорило інтег-
рацію бандурного мистецтва в академічну музику. Сьогодні активні кроки відрод-
ження харківського типу інструмента й відповідного способу гри, збереженими
учнями й послідовниками Хоткевича в діаспорі, відбуваються і в Україні. Цьому
сприяють діяльність Харківського кобзарського цеху, Фонду культурних ініціа-
тив імені Г. Хоткевича, виконавці-ентузіасти.

Таким чином, у діяльності Миколи Лисенка і Гната Хоткевича спостерігаємо
громадянську і професійну небайдужість до проблем бандурного мистецтва,
виокремлення кобзарства як важливого духовного чинника й національно-му-
зичного показника української культури. Їхня діяльність сконцентрувалася на
декількох рівнях: дослідження походження, історії, вивчення строю інструмен-
тарію і диференціації сольних виконавських стилів, опрацювання кобзарського
репертуару (запис, реконструкція, обробка), обґрунтування необхідності збере-
ження традиції і пошук для цього оптимальних методів. Шляхами вирішення
останнього завдання стала необхідність організації освітнього процесу, видання
навчальної літератури й репертуарних збірок. Фахові й наукові підвалини, за-

1Йдеться про матеріали підручника гри на бандурі, виданого Г. Хоткевичем у Львові
(1909).
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кладені М. Лисенком і Г. Хоткевичем, дозволили бандурному мистецтву ХХ ст.
розширити сферу побутування, вийти на професійну концертну сцену, збагати-
ти інструментарій та репертуар.
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ІСТОРИЧНІ ТА ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ
ПИТАННЯ ЛИСЕНКОЗНАВСТВА

УДК 78.03(477):099.4
Олена НЕМКОВИЧ (Київ)

НЕОПУБЛІКОВАНА «ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ»
М. ГРІНЧЕНКА В ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХIХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.
(перша стаття циклу)

У статті аналізується факт написання другої (неопублікованої) «Історії української
музики» М. Грінченка в контексті української та – ширше – європейської думки про му-
зику, наукового знання, національної і загальноєвропейської культури другої половини
ХIХ – першої третини ХХ ст. Осмислюються деякі погляди вченого щодо історичного
музикознавства як галузі фундаментальної науки в зазначеному культурологічному кон-
тексті.

Ключові слова: історія української музики, історичне музикознавство, загальнонау-
кове знання, українська культура, європейська культура.

В статье анализируется факт написания второй (неопубликованной) «Истории украин-
ской музыки» Н. Гринченко в контексте украинской и – шире – европейской мысли о
музыке, научного знания, национальной и европейской культуры второй половины ХIХ –
первой трети ХХ ст. Осмысливаются некоторые взгляды ученого на историческое
музыкознание как отрасль фундаментальной науки в указанном культурологическом
контексте.

Ключевые слова: история украинской музыки, историческое музыковедение, обще-
научное знание, украинская культура, европейская культура.

In the article the fact of writing the second (unpublished) «History of Ukrainian music» of
М. Hrinchenko is analysed in the context of Ukrainian and – wider – the European idea about
music, scientific knowledge, national and European culture of the second half of XIX – the
first third of the twentieth century. Some looks of the scientist on the historical musicology are
comprehended as a branch of fundamental science in the indicated cultural context.

Keywords: history of Ukrainian music, historical musicology, scientific knowledge,
Ukrainian culture, European culture.
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Періодична поява узагальнюючих музично-історичних праць у процесі

розвитку музикознавства є невипадковою, відображає певні стани музичної
культури й водночас історичного музикознавства. Здебільшого вона засвідчує,
по-перше, певну зрілість того чи іншого історичного періоду, коли найрельєфніше
окреслюються притаманні йому ознаки, по-друге – достатню зрілість для
панорамного охоплення музично-культурного процесу відповідної галузі
музикознавчої науки. Такою є, наприклад, багатотомна академічна «Історія
української музики» (далі всі праці з такою назвою – ІУМ), що готується відділом
музикознавства ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України. I–III її томи (К., 1989–
1990) відображають рівень розкриття історії української музики, досягнутий за
радянського часу. Натомість томи: IV (К., 1992) і особливо V (К., 2004) і II нового,
переробленого й доповненого видання цієї фундаментальної праці увібрали також
досягнення українського історичного музикознавства сучасного періоду –
введений до наукового обігу в пострадянський час великий масив невідомого
раніше або призабутого, замовчуваного в попередні десятиліття емпіричного
матеріалу, нові концептуальні засади, що віддзеркалюють парадигму національної
культури на теперішньому етапі ствердження її як суб’єкта світового культурного
простору. Сукупність підсумкових музично-історичних праць 1950–60-х рр. –
«Історія української дожовтневої музики» (К., 1969, за ред. О. Шреєр-Ткаченко),
двотомні: «Нариси з історії української радянської музики» В. Довженка
(К., 1957–1967), «Нариси з історії української музики» Л. Архімович,
Т. Каришевої, О. Шреєр-Ткаченко, Т. Шеффер (К., 1964) репрезентували рівень
вивченості національної історії музики на етапі, позначеному важливими
кількісними накопиченнями, що логічно підвели до значно глибшого, теоретично
зрілішого й об’єктивнішого осмислення предмета українського історичного
музикознавства в 1970–80-х рр. Аналогічне значення в розвитку українського
історичного музикознавства відіграла перша ІУМ (К., 1922) М. Грінченка. Вона
ознаменувала кульмінаційний щабель у тривалому процесі формування
зазначеної в назві книжки наукової дисципліни, що охоплює другу половину
ХIХ – першу третину ХХ ст., має передумови, які сягають ще більш ранніх
історичних етапів. Отже, підсумкові розробки історичного характеру (і не лише
в музикознавстві) становлять особливий інтерес для дослідника історії культури
в цілому й історії науки зокрема, оскільки дають концентровані, властиві певним
періодам уявлення про ту чи іншу галузь історичного процесу й водночас про
конкретно-історичний стан відповідної сфери історіографії в її широкому сенсі.

Однією з таких етапних узагальнюючих праць є друга – неопублікована –
ІУМ М. Грінченка, завершена в цілому 1928–1929 рр. (незавершений і
неупорядкований її рукопис зберігається в АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського
НАН України. – Ф. 36–3, од. зб. 139)1. Обидві ці праці разом узяті (крім названої,
також раніше згадана, однойменна розробка цього автора) є кульмінаційним
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пунктом зазначеної раніше музикознавчої традиції. Водночас друга є
узагальненням досягнень української музично-історичної думки усього
попереднього часу, включаючи 1920-ті рр. Декілька років, що минули з часу
видання першої ІУМ, зумовили значні відмінності між названими роботами.
Упродовж середини – кінця 1920-х рр. не лише істотно змінилася соціально-
політична й культурна ситуація в Україні, еволюціонував як науковець і сам
Грінченко. Тому друга вказана монографія є значно масштабнішою : рукопис
налічує 864 с. машинопису без нотних прикладів та ілюстрацій 1. Отже, в ній
значно повніше охоплено емпіричну базу історії української музичної культури,
розгорнутішим є власне аналітичний аспект, що репрезентує авторське розуміння
вітчизняного музично-історичного процесу, розвиненішою є розробка проблем
теорії історії музики. У концептуально значущих ідеях рукопису, що в основних
моментах, безумовно, є типологічними для музично-історичної спадщини
М. Грінченка в цілому, отже, й для його двох ІУМ, однак, закономірно
відображено й суперечності української культури, що значно рельєфніше
виступили в другій половині – кінці 1920-х рр., ніж на початку того десятиліття.
Як відомо, останнє стало кульмінаційним етапом у розвитку тривалого процесу
національного культурного відродження, що охоплює ХIХ – першу третину
ХХ ст., отримав особливо потужний розвиток у період УНР, стимулами якого
живилось надзвичайно плідне для української культури, багате за своїми про-
зріннями в майбутнє наступне десятиліття – 1920-ті рр. В еволюції українських
музично-історичних знань це також була перша вершина, ознаменована тим, що
вони вперше в їх еволюції розкрились як уже сформована наукова галузь,
найбільш зрілого вигляду за весь попередній час набули її емпіричні й кон-
цептуальні засади. Водночас ті роки стали етапом дедалі більшого поширення в
усіх галузях культури марксистської соціології в типовому для того часу найбільш
спрощеному вигляді за всю історію її існування. Поступово зміцнюючись, ці
погляди запанували на межі 1920–30-х рр., знаменуючи «великий перелом» у
вихідних позиціях досліджень культури – перехід від плюралізму до їх уніфікації
й догматизації. З таких вульгаризовано-спрощених позицій дедалі гостріше,
нігілістично критикувалися концептуальні основи цієї галузі знання, що склались
у результаті осмислення й теоретичного узагальнення об’єктивних історичних
процесів у національній музичній культурі ХIХ – початку ХХ ст. Отже, в контексті
багатопланової, контрастної панорами філософсько-естетичних і науково-тео-
ретичних позицій, що поки зберігалась у перше пожовтневе десятиліття й
рельєфно відобразилася в обох підсумкових розробках названого вченого, в другій
із них також рельєфно далося взнаки активне проникнення в ті роки в науку ідей
марксистської соціології в їх типовому для того часу примітивізованому варіанті.
Таким чином, друга ІУМ М. Грінченка є своєрідною «енциклопедією»
українського історичного музикознавства винятково важливого й водночас
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надзвичайно складного, «поліфонічного» періоду в розвитку цієї наукової сфери,
у ній концентровано відображено її тодішній стан і рівень розвитку – найвищі
досягнення, суперечності, історично зумовлена обмеженість. У цьому контексті
цінними для сучасних науковців видаються не лише історично перспективні ідеї
М. Грінченка, а й ті, що, на перший погляд, є помилковими. Саме пояснення
всієї сукупності подеколи суперечливих аспектів указаної монографічної
розробки має помітне евристичне значення для осмислення ряду важливих
історично специфічних тенденцій українського історичного музикознавства й
загалом національного музикознавчого процесу 1920-х рр. і – ширше  – другої
половини ХIХ – першої третини ХХ ст. Своєю чергою завдяки усвідомленню
цих закономірноcтей названий рукопис рельєфніше розкривається як видатне й
водночас типове явище тогочасного українського музикознавства, разом з тим
одна з небагатьох кульмінаційних точок у розвитку його історичної галузі в
цілому.

Як кожна праця, пропонована відображає у своїх найхарактерніших прикметах
не лише відповідний час, але насамперед особистість її творця, що складно
поєднує в собі індивідуально неповторне й історично зумовлене начала. Так, не
випадково працю такого масштабу й значення для українського музикознавства
було створено саме М. Грінченком. Як відомо, кожна історична епоха, особливо
позначена доленосними для історії і культури подіями, створює певне
«замовлення» на появу діячів певного типу. Період національного культурного
відродження ХIХ – першої третини ХХ ст. не є винятком. Активні тоді націєтворчі
й націєствердні процеси, черговий раз в історії входження української культури
до контексту міжнародного духовного синтезу, утвердження її як рівноправного
суб’єкта полілога різних національних культур особливо актуалізувало не лише
очевидну проблему виявлення тих чинників і аспектів, що зумовлюють її
національну специфічність, а й іншу не менш важливу проблему – осмислення
української культури й окремих її складових у цілісності (не випадково,
наприклад, на межі ХIХ–ХХ ст. в різних галузях гуманітарної думки було
актуалізовано проблему художнього стилю, адже стиль – це те, в чому виявляється
не лише неповторність того чи іншого явища художньої культури, а і його
цілісність). Отже, той час зумовив необхідність появи на історичній арені
потужних синтезаторів нації. Саме таку роль виконувала у відповідних сферах
тогочасної української культури творча діяльність Т. Шевченка, Лесі Українки,
І. Франка, М. Грушевського, М. Лисенка та багатьох інших діячів ХIХ – початку
ХХ ст. У сфері українського історичного музикознавства початку ХХ ст. таку
історичну місію виконала насамперед сукупність музично-історичних розробок
М. Грінченка, з-поміж яких чільне місце належить двом його ІУМ, у яких вперше
було створено цілісну історичну схему української музичної культури й
виокремлено її з відповідної «загальноросійської» схеми, показано вагомі
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здобутки її академічної (професійної) сфери, національну специфічність
останньої, зумовлену зв’язками з традиційною українською музичною культурою,
водночас безпосередню причетність до загальноєвропейського культурного світу.
Не лише етапна роль в українському музикознавстві, а й усе вищевказане
визначило видатну роль М. Грінченка в історії національної культури.

Виконання ним такої місії є закономірним. Маючи університетську освіту,
широкий гуманітарний світогляд, енциклопедичну ерудицію у сфері національної
музичної культури, будучи обізнаним із головними відкриттями в межах
загальноєвропейського мистецтвознавства, багатьох інших наук, виявляючи
притаманну тому часові багатогранність, навіть універсалізм (працював у сферах
музикознавчої науки, критики, публіцистики, педагогіки, музично-просвітницької
справи, музично-громадської діяльності) у своїй творчій праці, вперше створивши
в Кам’янець-Подільському університеті курс історії української музики на межі
1910–1920-х рр., він зробив основою свого життя подвижницьке служіння
українській музичній культурі, що спричинило трагічність його долі, особливо в
1930-х рр., водночас зумовило історичну пам’ять національної культури про цього
діяча.

Факт появи унікальної на той час за масштабами й найґрунтовнішої за своїми
емпіричними й теоретичними засадами узагальнюючої музично-історичної праці
М. Грінченка саме в 1920-х рр. також є показовим. Він пов’язаний із рядом
фундаментальних тенденцій розвитку українського й західного музикознавства,
європейської науки, фокусував у собі багаторівневий і багатоаспектний зріз
духовної національної і загальноєвропейської культури межі ХIХ–ХХ ст. Так,
найхарактернішою тенденцією в розвитку української думки про музику в той
час було перетворення слова про музику в науку. Якщо ХIХ ст. було ознаменоване
утвердженням критико-публіцистичної галузі в системі українських знань про
музику, то ХХ ст. – науково-дослідної. Це не означає, що, наприклад, у періодиці
ХVIII ст. не з’являлись окремі публікації, які за своєю жанровою приналежністю
вписувалися до галузі музичної критики, а в ХIХ ст. – роботи, позначені рисами
наукового підходу до висвітлення обраного матеріалу. Однак формування
названих структурних розділів національної думки про музику відбувалось
історично. У ХХ ст. науково-дослідна галузь стала наймасштабнішою і  водночас
визначальною щодо стану й рівня розвитку українського музикознавства його
частиною. Уже впродовж першої третини ХХ ст. з’явились одні з найфаховіших
у цій сфері музично-естетичні дослідження С. Людкевича, низка музично-
теоретичних статей українських учнів і послідовників Б. Яворського, окремі
розробки з питань музичної психології, лексикографічні праці тощо. Проте
кількісно наймасштабнішою виявилася сфера історії української музики,
представлена поки що поодинокими монографічними дослідженнями й великою
кількістю інших публікацій різних авторів, що репрезентували українське
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історичне музикознавство того періоду як уже відносно розвинену,
диференційовану наукову галузь. У цьому контексті природною була поява
фундаментальної, праці М. Грінченка, узагальнюючої всі наявні в тогочасних
музично-історичних знаннях емпіричні дані й концептуальні ідеї.

Вихід музично-історичних знань на чільне місце в українському
музикознавстві межі ХIХ–ХХ ст. (до речі, поява перших узагальнюючих
монографій була одним зі свідчень цього процесу) також є історично зумовленим.
Оформлення засад національної світської композиторської школи, здобутки
європейського рівня в різних галузях виконавського мистецтва, формування
мережі фахової музичної освіти й – ширше – розгалуженої структури професійної
(академічної) музичної культури в контексті становлення національних музичних
культур у Європі, природно, спонукало до саморефлексії, самоусвідомлення
власних культурних надбань як невід’ємного чинника відповідного європейського
простору, отже, стимулювало розвиток насамперед двох галузей вітчизняного
музикознавства. Це музична фольклористика, що на основі наукового вивчення
особливостей традиційної музичної творчості обґрунтувала її національну
неповторність, та історичного музикознавства, в межах якого відбувалось
осмислення здобутків різних сфер української музичної культури, доводились
ідеї національної своєрідності, водночас фаховості й художньої цінності її
академічної сфери, звідси – об’єктивності процесу входження до європейського
культурного контексту. Враховуючи, що в другій Грінченковій ІУМ було
узагальнено названі здобутки й на цій основі створено цілісну схему українського
музично-історичного процесу, виокремлену із «загальноросійської схеми», вона,
таким чином, виступала як помітний чинник самоусвідомлення центральних
тенденцій розвитку української музичної культури на одному зі
смислоутворювальних етапів її історії.

Водночас описані процеси в українській музичній культурі були складовою
об’ємніших загальноєвропейських процесів. Епоха романтизму ХIХ ст. (якщо
розуміти його не лише як музичний стиль, а і як стиль культури, як певну
світоглядну основу), ознаменована, зокрема, становленням європейських націй,
принесла з собою перенесення акценту з абсолютного на локальне, конкретне, у
тому числі на національно специфічне (тут виділяємо лише ті аспекти названої
епохи, що стосуються обраної нами теми). Звідси підвищений інтерес до народної
творчості, власної історії. Сформувавшись уперше в другій половині ХVIII ст. у
творчості учасників суспільно-культурного руху «Буря й натиск» (Ґ. Лессінґ,
І. Кант, Й. Гаман, Й. Ґердер, Й. Ґете та ін.), основні принципи романтизму
пронизали художню творчість, філософію, специфічно далися взнаки в науковій
думці Європи, в тому числі України. Так, уже впродовж наступного століття
історіографія увійшла до групи наук-лідерів, розкрилась як багатопрофільна
комплексна наука. Наприклад, сьогодні вже широко відомою є думка
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М. Максимовича про історію як провідну науку в системі філософського
мислення. Характерною рисою найрізноманітніших сфер знання (мовознавства,
антропології, етнографії, власне історіографії й історіософії, етномузикології,
музикознавства тощо) став історизм мислення. Наявність необхідних внутрішніх
умов (зокрема, пробудження національної самосвідомості, становлення
національно специфічних рис різних видів художньої творчості, потужний
розвиток народознавчих наук, що мали здобутки європейського рівня й, часто,
резонансу) для формування типологічних романтичних рис української культури
зумовила органічність асиміляції тут ідей західного (зокрема, німецького,
польського) романтизму, що поширилися на українських теренах значною мірою
завдяки діяльності українських університетів (зокрема, Київського,
Харківського). Поміж їх вихованців і викладачів були діячі, які мали великий
вплив на тогочасну українську філософію, наукову народознавчу думку, художню
творчість – перший ректор Київського університету М. Максимович, який,
зокрема, спирався на ідеї Ф.-В. Шеллінґа, учень геґельянця М. Луніна в
Харківському університеті М. Костомаров, вихований значною мірою на
французьких класиках ХVIII – початку ХIХ ст. й польській романтичній
літературі В. Антонович, а також М. Драгоманов, М. Грушевський та ін. Їх праці,
своєю чергою, великою мірою визначили характерні конкретно-історичні риси
українського музикознавства другої половини ХIХ – першої третини ХХ ст.
Зокрема, класична українська історіографія другої половини ХIХ – початку
ХХ ст. була одним із важливих джерел формування концептуально значущих ідей
у національній музично-історичній думці. Тут видається доцільним нагадати,
що М. Грінченко також мав університетську освіту, закінчив Кам’янець-
Подільський університет, написав дипломну роботу під керівництвом В. Пéтра
(розробки якого, до речі, є одними з найпереконливіших свідчень історизації
теорії музики в українському музикознавстві початку ХХ ст.), а потім, як уже
зазначалося, виявляв у своїй науковій діяльності неабияку ерудицію у різних
сферах української та – ширше – європейської науки. З погляду органічності
впливу світоглядних і наукових позицій вищезгаданих діячів на українське
музикознавство характерним є, приміром, такий факт: поміж членів Київської
громади були В. Антонович, М. Драгоманов, М. Лисенко (отже, вони були
знайомі, спілкувались), діяльність яких засвідчувала зосередження й зміцнення
ще з 1870-х рр. значних інтелектуальних сил у Києві, з яким був пов’язаний
життєвий шлях М. Грінченка. Водночас природно, що погляди М. Лисенка на
українську музичну культуру безпосередньо впливали на її концептуальне
осмислення в українських музично-історичних розвідках того часу. На межі ХIХ–
ХХ ст. різкі стрибкоподібні зміни в основах життя суспільства, її помітна
технізація, урбанізація, динамізація, дестабілізація зумовили нові стимули для
розвитку історичного мислення, націлюючи, зокрема, на пошук вічного,
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незмінного, джерел буття, яке митці – представники модерну й, потім,
модернізму – шукали, зокрема, в архаїчних періодах історії.

Поміж характерних ознак історизації тогочасного європейського
музикознавства – активне обговорення в музичній критиці проблем національної
специфічності музики й національних художніх стилів (австрійський
мистецтвознавець А. Ріґль, музикознавець Ґ. Адлер, французький письменник і
музикознавець Р. Роллан, польський музикознавець М. Мохнацький та ін.),
становлення етномузикології, публікація великого масиву документального
матеріалу (вивчення й підготовка до друку якого поклала початок розвитку
допоміжних музично-історичних дисциплін, базових для становлення
історичного музикознавства як науки), зрештою підготовка низки вагомих
музично-історичних досліджень А.-В. Амброса, Ґ. Аберта, Ґ. Адлера, Г. Кречмара,
К. Нефа, А. Швейцера, Ж. Комбар’є, А. Шерінґа, Ф. Шпітти, О. Яна, Б. Асаф’єва,
М. Фіндейзена, Є. Браудо, Р. Грубера, в Україні – передусім М. Грінченка.

Осмислення тексту названої ІУМ М. Грінченка в культурно-історичному
контексті епохи передбачає вивчення низки проблем, частину яких уже було
побіжно порушено. Поміж них: розкриття теоретичних поглядів ученого на
історичне музикознавство як науку, критерії науковості цієї сфери музикознавчої
думки й музикознавства в цілому, логіку його історичної еволюції, розуміння
ним предмета (зокрема його хронологічних, географічних, культурологічних меж,
змісту, структури), методу, емпіричних і концептуальних засад цієї дисципліни,
її комплексного характеру, пріоритетні для зазначеного рукопису поняття;
детермінування різних аспектів рукопису контекстами тогочасного, а також
попередніх і наступних етапів еволюції національного і загальноєвропейського
музикознавства, загальнонаукового знання й окремих його галузей, контакти з
якими особливо даються взнаки в цьому рукописі, провідними
загальнокультурними процесами; виявлення зворотних зв’язків (або навпаки,
пояснення їх відсутності, розкриття в завуальованих формах тощо) названої праці
з українським музикознавством 1920-х, 1930–40-х, 1950–60-х, 1970–80-х рр.,
сучасного періоду; порівняння двох Грінченкових ІУМ, осмислення
співвідношення теоретичного й конкретно-аналітичного аспектів аналізованої
праці, осягнення характерних рис М. Грінченка-науковця й людини тощо.
Очевидно, недоцільним є поверхово торкатися всіх названих проблем, зважаючи
на обмежений обсяг статті. Відтак у подальшому увагу буде зосереджено лише
на окремих теоретичних положеннях праці, що об’єднані однією центральною
проблемою – розумінням М. Грінченком специфіки історичного музикознавства
як науки. Ці положення пов’язані з тлумаченням науковцем критеріїв науковості
названої сфери знання, її змісту, комплексного характеру (тобто розкриття як
сукупності дисциплін), співвідношення з іншими науками. Цілісна система
відповідних уявлень виступає «між рядків» у принципах викладу всього
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величезного масиву матеріалу в цій праці. Однак, окрім того, деякі установчі
зауваження викладено у Вступі [арк. 4–6] й перших семи розділах [«Природа
музичного мистецтва» [арк. 7–30], «Походження музики» [арк. 31–51], «Основні
положення історії музичної культури» (арк. 52–92), «Принципи періодизації
історії музичної культури» [арк. 92–101], «Україна нинішнього дня» [арк. 101–
105], «Уваги до історії української музичної культури» [арк. 105–133],
«Періодизація історії української музичної культури» [арк. 134–137], зміст і
послідовність яких засвідчує певну невикінченість праці, хоч зовні машинопис
має в цілому завершений вигляд. Розгляд великої кількості питань у цих розділах
(це видно вже з їх назв), що часто безпосереднього не стосуються історії музики
й, фактично, розмивають межі предмета історичного музикознавства (сутність
музики як виду мистецтва, її історичне походження, фізичні властивості
музичного звука, фізіологічний процес сприймання музики тощо), однак,
націлений на досягнення однієї мети – обґрунтування науково об’єктивних
вихідних позицій аналізу музики, критеріїв його науковості, що стосуються
музикознавства в цілому, отже, й історії музики, заперечення «принципів
естетико-суб’єктивного підходу» [арк. 54] (зокрема, ствердження типової для
класичної науки думки про науку як переробку буття в поняттях, арк. 55 ) й
доведення доцільності винятково матеріалістичного тлумачення музичного
мистецтва на базі раціональних принципів – фізичних, фізіологічних,
соціологічних, що є, на думку вченого, єдиною основою естетичного аналізу
художньої творчості. Тому перші розділи роботи присвячено розгляду акустичних
аспектів музики й фізіологічних законів її сприймання. Учений уважає, що «як
наукова передумова до естетичної теорії музичного мистецтва мусить іти розділ,
де б звук розглядався з боку фізичного» [арк. 12]. Музичне мистецтво, що існує
в процесі звучання, є для нього насамперед «музичною матерією». Її створення
є наслідком розумового процесу: посилаючись на Ж. Комбар’є та Г. Рімана він
підкреслює, що «музика є мистецтво думати звуками» [арк. 29]. «Природа
музичної матерії, – зазначає М. Грінченко, – є азбука музичної науки, закони
фізіологічного сприймання звукових явищ є те, що творить так звану психологію,
а значить і естетико-емоціональну канву музичного мистецтва» [арк. 13]. Основу
фізіологічних процесів, підкреслює М. Грінченко, утворюють закони
рефлексології [арк. 12, 29 та ін.]. Водночас стан організму людини М. Грінченко
пов’язує зі станом суспільства, відтак «відправна точка» «культурної діяльності
людини» – це, за М. Грінченком, «форма господарства» [арк. 5]. Отже, базове
методологічне значення в аналізі явищ мистецтва, у тому числі історії музичної
культури має для нього «формула Маркса – Плеханова»: «стан продуктивних
сил…» – «економічні відносини…» – «соціально-політичний устрій…» –
«психіка соціальної людини…» – «різні ідеології…», тобто сфери «ідеологічної
надбудови» [арк. 6].
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На перший погляд, наведені думки М. Грінченка лише засвідчують відомі,

характерні для сталінської доби збочення, продиктовані жорстким диктатом
ідеології у сфері культури і, як відомо, рельєфно виявлені не лише в
мистецтвознавстві, а й в історіографії, біології та інших науках. Адже наведені
думки вченого грішать властивим марксистській соціології в її найбільш
примітивному варіанті однобоко-спрощеним тлумаченням природи музичного
мистецтва, некоректним, прямолінійним розкриттям зв’язків соціологічного й
естетичного (водночас фізичного, фізіологічного та естетичного) аспектів музики.
Однак прояви такого мислення в 1920-х рр., коли ще зберігалася плюралістична
панорама вихідних позицій, водночас наявність їх у праці науковця, який ніколи
не був схильним до кон’юнктурного мислення й завжди шукав об’єктивну істину
(в його спадщині є лише окремі другорядні заідеологізовані статті), був свідомим
прихильником не так марксизму, як націоналізму в музичній культурі, свідчать,
що коріння такого явища є значно глибшими, сягають деяких об’єктивних,
історично зумовлених рис наукового мислення початку ХХ ст. Зазначені позиції
науковця, як і всі інші аспекти цієї ІУМ, фокусували в собі цілий «вузол» важливих
тенденцій тогочасної національної і загалом європейської науки, духовної
культури в цілому. Так, друга наукова революція на межі ХIХ–ХХ ст., пов’язана
передусім із відкриттями природничих наук, що докорінно змінили наукову
картину світу, крім того, технічні відкриття, що швидко змінювали побут
суспільства, мали своїм наслідком різке підвищення рейтингу сцієнтистського
світогляду, що спирався на точні науки. Це мало безпосереднє відношення до
осмислення проблем художньої творчості, націлюючи на відхід від своєрідного
«ганслікіанського» її розуміння й пояснення її винятково раціонально-логічним
шляхом. На етапі формування музикознавства як науки, відтак пошуків, стосовних
критеріїв його науковості, формування наукового поняттєвого, методологічного
апарату, інших моментів, що засвідчували б його науковий статус, природною
була орієнтація на дані тогочасних наук-лідерів, до яких належали, зокрема
фізика, фізіологія. Зважаючи на те, що акустичні аспекти музики й фізіологічні –
її сприймання об’єктивно є складовою багатогранного вивчення музичного
мистецтва, а також на відсутність тоді розробленості власного наукового апарату
музикознавства, звернення й гіперболізація М. Грінченком їх даних у пошуках
наукових засад музикознавства були закономірними. Разом з тим нерозробленість
музикознавчого наукового апарату, крім того, недостатня розвиненість механізмів
міжнаукових зв’язків (акцент із диференціації на інтеграцію наук буде перенесено
лише в другій половині ХХ ст.) зумовила й прямолінійне перенесення на ґрунт
українського музикознавства даних різних наук, у тому числі соціології. Отже,
описані прикмети наукового мислення в наукових працях М. Грінченка 1920-х
рр. є історично зумовленими, мають місце також у розробках багатьох інших
тогочасних українських музикознавців, як-от послідовників Б. Яворського з

²ñòîðè÷í³ òà æàíðîâî ñòèëüîâ³ ïèòàííÿ ëèñåíêîçíàâñòâà

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



148 Ìóçè÷íà óêðà¿í³ñòèêà: ñó÷àñíèé âèì³ð
питань ладового ритму (А. Альшванґ, Л. Кулаковський та ін.), що не мали
жодного відношення до концептуальних проблем тлумачення культури, відтак
не стосувалися й марксизму.

Водночас природно, що на теоретичні засади автора перших узагальнюючих
праць з історії української музики винятковий вплив мали концептуальні ідеї
розробок першого творця курсу історії України М. Грушевського. На класичну
історіографію, насамперед в особі останнього, великий вплив мав позитивізм
О. Конта (який, до речі, зробив вагомий внесок у становлення соціології),
соціологічні погляди представників паризької школи, вчених Великої Британії,
Німеччини, зокрема Г. Спенсера, Вундта. Відомо, що перші томи «Історії
України-Руси» написані істориком-позитивістом, останні – істориком-со-
ціологом, що в 1919 р. заснував у Відні «Український соціологічний інститут».
Отже, соціологічні ідеї, пов’язані з розумінням мистецтва як явища суспільності,
залежності мислення від соціального процесу, дослідження фактів останнього
як таких, що створюються на основі біологічного, економічного та психічного
чинників міцно увійшли в тогочасні історичні дослідження, на які спирався
М. Грінченко. Оскільки ідеї суспільної природи мистецтва є базовими й у
тлумаченні його марксизмом, звернення названого науковця до марксистської
соціології було органічним. Однак воно не виявлялось у характерному для її
переконаних апологетів «дусі» – як певне войовниче протиставлення й
заперечення всієї сукупності здобутків інших філософських і наукових теорій,
що могли мати методологічне значення для дослідження культури, отже, було
проявом не політичної заангажованості, а усвідомлення ним характерних
тенденцій розвитку тогочасної науки, намагання залучити до музикознавства
поширені тоді в науці ідеї та підходи, відтак – якості, без якої вчений не може
бути серйозним науковцем. Інша річ, що не лише українська музикознавча наука
й сам М. Грінченко, а й матеріалістична філософія на той час іще не мали
достатньо досвіду у вивченні проблем художньої творчості, що також
спричинювало зазначену примітивність у тлумаченні даних соціології в контексті
українського музикознавства. Крім того, тут дається взнаки суб’єктивна риса
названого вченого: Грінченко-дослідник конкретного музично-культурного
процесу (з чим пов’язані його головні наукові досягнення) був завжди цікавіший,
ніж Грінченко-теоретик музичної культури. У тексті Грінченкових праць на
першому плані завжди було глибоке й різнобічне осмислення конкретного –
кожного історичного факту, ситуації, що має не лише історичну цінність, у
багатьох моментах не втратило актуальності до сьогодні.

Типовими для того періоду й водночас показовими щодо їх історичної
перспективності (початок ХХ ст. актуалізував багато питань, відповіді на які дала
вже друга половина минулого століття й продовжує давати наш час) були думки
вченого щодо змісту історичного музикознавства. Він розрізняв історію музики
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й історію музичної культури, зазначаючи, що завданням першої є виявлення
законів, «якими керується воно [мистецтво – О. Н.] у своєму розвиткові» [арк. 63],
до другої дисципліни «більш широкого діапазону» включав також «сприймання
й інтерпретацію музичних пам’ятників» [там само]. У зв’язку з цим він
підкреслював, що «змістом історії музичної культури є не лише факти музичного
порядку, а й певний стан життя суспільства» [арк. 64]. Звідси – включав до
культурно-історичного процесу нове для тогочасного європейського
музикознавства явище – музичний побут (один із чотирьох провідних у праці
тематичних блоків, поряд із народною, духовною, світською академічною
музикою), в історії якого, як уважав М. Грінченко, містяться «основні передумови
всієї еволюції музичного мистецтва» [арк. 64], приділяв увагу вивченню проблеми
інтонаційного середовища [посилаючись у теоретичній частині праці на
І. Глєбова (Б. Асаф’єва)] [арк. 65], що розглядалася ним у конкретно-історичному
плані. Логічним продовженням історичного розгляду окремих фрагментів
музичної культури стало відповідне тлумачення ним останньої в цілому,
відображене насамперед у думці про те, що «нема якогось сталого закону
історичного розвитку усіх народів» [арк. 62].

Зародження ще в перших десятиліттях ХХ ст. широкого культурологічного
погляду на історичне музикознавство, що утвердився значно пізніше – в другій
половині ХХ – на початку ХХI ст., також було одним із знаків часу. Очевидно,
він був породжений уже загостреним тоді відчуттям єдності української культури,
необхідним для усвідомлення її самодостатності в європейському культурному
просторі, розумінням спільності її провідних тенденцій для різних галузей,
рельєфно виявлених тоді гуманітарними науками. Водночас необхідним
іманентним підґрунтям для включення до змісту історичного музикознавства,
крім композиторської творчості, також інших сфер музичної культури був великий
масив емпіричного матеріалу, накопичений у межах різних структурних
складових української музикознавчої думки (насамперед критики, публіцистики,
дилетантських, часто протонаукових нарисах) другої половини ХIХ – початку
ХХ ст. Адже саме цей матеріал найбільшою мірою утворив підвалини для
формування українського історичного музикознавства як науки, значною мірою
був узагальнений у Грінченкових підсумкових працях. Попри те, що зв’язки
Грінченкових ідей із сучасним музикознавством свідомо не розглядаються в цій
статі, зазначимо лише сучасність думки вченого про розгляд композиторської
творчості в єдності з процесами її виконання й сприймання, що стало одним із
найкрасномовніших свідчень понесення акценту з дискретного на цілісне
вивчення музичного мистецтва в другій половині ХХ cт. Разом з тим
вищезазначене свідчить про важливість для М. Грінченка цілісного осмислення
української музичної культури, як уже зазначалось, актуального для того часу.
У раніше наведених висловленнях М. Грінченка про необхідність виявлення
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законів, якими керується мистецтво, вивчення «стану життя суспільства»,
вміщенні в музичному побуті «основних передумов всієї еволюції музичного
мистецтва» має місце саме ця спільна грань – всі вони спрямовують на виявлення
об’єднувальних чинників музично-культурного процесу. Розкриття поняття
музичного побуту як ключового в цьому аспекті ІУМ зумовлюється тим, що в
його вивченні вчений вбачав шлях до переходу від дослідження окремих фактів
до осмислення тенденцій, процесів, стану музичного життя суспільства.
Спрямування на цілісний розгляд музичного процесу значною мірою завдяки
вивченню музичного побуту також було проявом прогресивної тенденції
європейського музикознавства перших десятиліть ХХ ст., що виявилося не лише
у працях Б. Асаф’єва, на які посилається М. Грінченко, а й західних
музикознавців, наприклад, у розвідках А. Швейцера, присвячених Й.-C. Бахові,
Ґ. Аберта – В.-А. Моцарту, зрештою самого М. Грінченка – українському романсу.
Водночас у цьому давалася взнаки ще об’ємніша тенденція, властива
європейській науці кінця ХIХ – початку ХХ ст. у цілому. Наукові відкриття ХIХ –
початку ХХ ст. (клітинна теорія Т. Шванна й М. Шлейдена, теорія походження
видів Ч. Дарвіна, що поклала початок еволюційній біології, періодичний закон
Д. Менделєєва тощо) поряд із релятивністю, динамічністю, багатоплановістю
довели також взаємну зумовленість різних складових світу, відтак його єдність.
Дискретна картина світу, що домінувала до середини ХIХ cт. поступово змінилась
у той час інтегративно-цілісною, що, зокрема, зумовила універсальність
системної методологічної концепції в науці ХХ ст. Водночас, як уже вказувалося,
М. Грінченко був обізнаним із основними досягненнями не лише суспільних, а
й природничих наук. Зрештою саме подібне цілісне розкриття української історії
виявлялося в узагальнюючих працях М. Грушевського. Крім досягнень тогочасної
фольклористики, саме їх концептуальна основа, згідно з якою не існує
«общерусскої» історії, а існує історія різних гілок Східного Слов’янства, стала
головною теоретичною основою для усвідомлення в праці М. Грінченка
цілісності історії української музичної культури як суб’єкта світової культури, а
отже, формування відповідної нової на той час дисципліни – історії української
музики (фактично, музичної культури), подібної до також уперше сформованої
на межі століть громадянської історії України як галузі фундаментальної науки.

Спрямованість на цілісне вивчення історії української музичної культури, за
М. Грінченком, має зумовлювати розкриття відповідної науки як сукупності
дисциплін, тобто, за сучасною термінологією, її комплексний характер. Як
зазначає науковець, посилаючись на С. Гінзбурга, вона має включати низку
«окремих історій» – історію музичної літератури, себто вивчення музичного твору
як факту у всебічному аналізі його, історію технічних прийомів, історію музичної
творчості, історію музичного виконання, історію музичного сприймання, історію
окремих форм музичного мистецтва і його окремих видів, нарешті історію
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музичного побуту, що в ній закладено основні передумови всієї еволюції
музичного мистецтва» [арк. 64], водночас ряд допоміжних галузей (музичну
археологію, історію музичних інструментів, музичну палеографію, семіологію
тощо), які «своїми методами озброюють нас у нашому загальному прагненні
всебічно змалювати картину розвитку музичного мистецтва в оточенні людського
суспільства» [арк. 66]. У цьому актуальному й нині судженні вченого резонує
ще одна важлива тенденція становлення тогочасного українського й – ширше –
європейського музикознавства. Піднесення ролі сцієнтистського світогляду на
межі століть стимулювало формування й розвиток тих народознавчих, а також
музикознавчих дисциплін, у яких концентрувалось їх точне начало, зокрема так
званих допоміжних, спрямованих на різнобічне вивчення джерел історії культури
й, таким чином, основоположних для історіографії в цілому й історії музики як
галузей фундаментальної науки. Невипадково їх становлення активізувалося в
той час не лише на Заході, а й в Україні. Наприклад, бібліографічна галузь
репрезентувалась іменами М. Максимовича, Б. Грінченка, І. Франка,
О. Лазаревського, Я. Головацького, М. Комарова, І. О. Левицького, В. Левицького
(Василя Лукича) та ін., винятковий внесок в українське музичне джерелознавство
того часу здійснив Ф. Стешко, більшою чи меншою мірою – велика кількість
інших дослідників української музичної культури різних періодів. М. Грінченко,
головним сенсом всіх теоретичних положень якого були пошуки критеріїв
науковості історичного музикознавства, природно, підкреслював особливу роль
циклу допоміжних музично-історичних дисциплін для становлення історії
української музичної культури як науки.

Логічним продовженням думок М. Грінченка щодо комплексного характеру
історичного музикознавства стала також цілком сучасна ідея необхідності
контактування останнього з іншими науками в дослідженні музичної культури.
Це цикл філологічно-історичних дисциплін, історіографія, фольклористика,
етнографія, філософія, соціологія, естетика, мовознавство, суміжні галузі
мистецтвознавства, зокрема театрознавство, та ін., а в теоретичній частині праці
також широке застосування даних раніше вказаних фізики, психології,
психофізіології. Наведені погляди М. Грінченка також відображають одну з
найхарактерніших прикмет тогочасної музикознавчої думки й загальнонаукового
знання в цілому. Наприклад, про контакти українського музикознавства з
широким колом наук дають уявлення матеріали журналу «Музика» – провідного
фахового музичного видання 1920-х рр. (яке, до речі, редагував М. Грінченко), –
ширше – періоду національного культурного відродження в цілому. Його
матеріали засвідчують ґрунтовну обізнаність вітчизняних музикознавців із
українською, російською, західною наукою й вільне володіння даними російських
та західних наукових праць із різних галузей, публікація на сторінках журналу
оглядів наукової літератури, праць російських і західних діячів тощо. Водночас
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у загальнонауковому знанні тоді вперше рельєфно далися взнаки прояви
інтегративної тенденції. Доведена природничими науками ідея єдності
матеріального світу, контакти гуманітарних дисциплін при концептуальному
осмисленні культури, ряд інших моментів почали підводити до думки про те, що
окремі дисципліни не можуть залишатися незалежними одна від одної. Вже в
другій половині ХIХ ст. класифікація наук відображала взаємозв’язки й
взаємопереходи окремих галузей, що знаменували початок становлення єдиної
системи наукового знання в типовому для ХХ ст. розумінні. Інша річ, що характер
цієї взаємодії, як уже згадувалося, був тоді механічним, що, однак, далося взнаки
передусім у теоретичній частині роботи й істотно не вплинуло на основні результати
дослідження М. Грінченком конкретного музично-історичного матеріалу.

Щільно пов’язані з міркуваннями вченого про історичне музикознавство як
науку також його думки про особливості предмета цієї науки, його хронологічні,
географічні, культурологічні межі, методологічні основи, структуру названої
наукової дисципліни, що різнобічно розкриваються як у теоретичному, так і
практичному аспектах. Однак розгляд цієї групи об’ємних питань є темою окремої
статті.

УДК [78.:781.6:78.071.1](477)
 Оксана ГНАТИШИН (Львів)

ДЕЯКІ МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ДОСЛІДНИКІВ
ТВОРЧОСТІ М. ЛИСЕНКА: СПРОБА ХАРАКТЕРИСТИКИ

Послідовно розглядаються науково-теоретичні засади важливіших концепцій дослі-
дників творчості М. Лисенка з метою виявлення їх взаємопов’язаності. Разом із запо-
чаткованими С. Людкевичем стильовим і національно-ідейним підходами вони творять
системну цілісність поглядів на феномен творчості митця.

Ключові слова: концепції, музичний стиль, структура, система, національна ідея.
Последовательно рассматриваются научно-теоретические основы важных концеп-

ций исследователей творчества Н. Лысенко с целью выявления их взаимосвязанностя-
ми. Вместе с впервые примененным С. Людкевичем стилевым и национально-идейным
подходами они создают системную целостность взглядов на феномен творчества худож-
ника.

Ключевые слова: концепции, музыкальный стиль, структура, система, национальная
идея.

The scientific-theoretical principles of important conceptions of investigators of the works
by M. Lysenko are considered with the purpose to show their system connection. These
conceptions together with stylistic and national approaches initiated by S. Lyudkevych form
the system of the national opinions on the phenomenon of the works by artist.

Keywords: conceptions, music style, structure, system, Nationalism.
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Пропонована тема передбачає попереднє увиразнення нашого розуміння

поняття концепції. З усіх, відомих із словників, близьких між собою визначень,
оберімо те, за яким концепція  –  це  система  поглядів  на  те  чи  інше
явище ,  спосіб  тлумачення ,  провідна  ідея  для  їх  систематичного
висвітлення .  Тим більше, що таке трактування збігається з поглядом видатного
українського теоретика С. Людкевича. Він наголошував саме на системному
розумінні поняття, вважаючи, що теоретична концепція не може вважатися такою,
якщо у своїй конструкції вона має прогалину в розумінні якоїсь важливої сторони
питання [10, с. 668]. До того ж ця певна система, як правило, індивідуальна,
тобто не може бути застосованою як принцип або навіть закон до творчості інших
композиторів. І останнє: Людкевич усвідомлював складність концептуалізації
(змагання до «якоїсь одної теоретичної формули») новаторських пошуків
композиторів, чия творчість зазвичай «пливе різними дорогами і каналами,
виявляється в різних підходах і експериментах…» [10, с. 669]. Однак, незважаючи
на складність, музикознавець усе ж започаткував концептуальний підхід до
творчості Лисенка, виявивши певну системність у своїх поглядах. У тому ж
напрямку, проте різними шляхами йшли наступні покоління музикознавців. Їхні
та самого Людкевича концепції досліджень феномену Лисенка, як і можливого
кореспондування окремих ідей, досі не були в полі зору музикологів 1.
Якнайкращий привід для виправлення ситуації – ювілей композитора 2.

Перше звернення Людкевича до творчості Лисенка датується 1902-м роком.
Тоді музикознавець відразу чітко й однозначно назвав метод добору Лисенком
літературного матеріалу для музичного опрацювання «його концепцією», котра
ще й мусить співдіяти з літературною концепцією Шевченка [12, с. 240–241].
У подальшому Людкевич розширює і поглиблює поле дослідження,
продемонструвавши деяку еволюцію в підході до Лисенка: від з’ясування
значення композитора «для нашої музики й для загальної літератури музичної»
[12, с. 238] до диференційованого аналізу мелодики, ритміки, гармонії, фактури
тощо. Щодо першого, то на його думку, значення Лисенка полягає в тому, що він
«за цілим своїм світоглядом…, зі своїм одушевленням… є типовим… українським
національним романтиком у музиці» [11, с. 292].

На середину 1930-х років набула чітких обрисів і концепція Людкевичевого
дослідження хорової і сольної вокальної музики Лисенка як знакового
«матеріалу» «до вироблення національного стилю» 3. Наголошуючи на творенні
композитором спеціального музичного стилю для спеціально відібраних
поетичних «цілостей» 4, Людкевич висуває власну концепцію – поділу та
групування пісенного матеріалу Лисенка (понад 120 пісень) за стилістичними
прикметами [13, с. 356] 5, на відміну від попереднього подібного поділу – за
змістом – М. Грінченка, про що йтиметься далі. Людкевич вважав, що «одиноким
раціональним критерієм для поділу пісенного матеріалу Лисенка можуть бути
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тільки чисто музично-мистецькі та стилістичні прикмети, що створюють характер
та жанр пісень» [13, с. 356]. На підставі цього солоспіви Лисенка поділяє на три
головні типи: 1) пісні простонародного жанру (за змістом і формою найближчі
до фольклорного примітиву; це майже половина пісень із «Музики до «Кобзаря»);
2) солоспіви, в основі котрих мистецьки опрацьована українська народна
мелодика, «перетоплена в оригінальній мистецькій інтенції композитора» (з
використанням різних виражальних засобів, у т. ч. і запозичених з європейської
музики; це друга половина пісень на тексти з «Кобзаря» та композиції до слів
інших українських поетів, «витриманих у народному дусі»); 3) «пісні на сл. Лесі
Українки, Гайне й інших чужих поетів, що їх форма і фактура є вже досить далека
від українського народного жанру та виявляє… всякі європейські зразки та
впливи» [13, с. 356–357]. Відповідно до типів солоспівів Людкевич аналізує
ритміку: від свободи ритмічної схеми в Шевченковій поезії – до однорідного
такту, постійних ритмічних схем у віршах Лесі Українки та інших поетів;
мелодику – від виразного копіювання народних мотивів через переплавлені
Лисенком відгуки народних мелодій до впливів романтиків (Мендельсона,
Шуберта, Чайковського); гармонію – від базованої на народній мелодії, дещо
примітивної щодо гармонічних нюансів до цікавої, гармонічно ефектної,
відповідної до зміни настроїв у тексті, з тонкою модуляцією в 2-й групі та з
романтичними нюансами в 3-й; фактуру – від дублювання фортепіанною
фактурою мелодичної лінії голосу через ілюстративну щодо співного тексту роль
аж до самостійної її ролі щодо голосу, зі стабільнішою ритмікою, шаблонними
зразками супроводу композиторів-романтиків.

Таким чином, Людкевич чітко розмежував два відмінних стилі Лисенка:
перший – у солоспівах на сл. Гейне та інших поетів – тип зовнішньо шаблонний,
але не позбавлений характерних, властивих Лисенкові рис; другий – до пісень
на Шевченкові тексти – «відмінний, пригожий для них стиль» із провідною
роллю мелодії та підпорядкуванням їй фортепіанного супроводу й гармонічної
лінії [13, с. 364]. У музиці на слова інших поетів Лисенко «ступає на трохи
чужий собі ґрунт», «пристосовує себе до чужого, не народного тексту» [11,
с. 290].

Завдяки «типізованому» підходу, що поєднував світоглядний, психологічний,
естетичний аспекти, Людкевичеві великою мірою вдалося доступно та
аргументовано розкрити й пояснити значення композитора не тільки як
«основоположника нового національного музичного стилю», а й як «ідеолога
української музики».

Одним із перших дослідників творчості М. Лисенка був також М. Грінченко 6.
Усю Грінченкову Лисенкіану як комплекс різнорідних ідей можна певним

чином структурувати за ним самим визначеними взаємопов’язаними напрямками
й рівнями від широкоаспектності до деталізації і зворотньо – до нового

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



155

узагальнення. Йдеться про висвітлення постаті композитора, з одного боку – на
тлі історичної доби, з другого – усвідомлення епохального значення його самого
в музиці як окремої музичної доби («бо ним відкривається новий шлях, нові
звучання, нові для української музики форми, нова мова, новий підхід до
музичного мистецтва») [5, с. 399]. При тому Грінченко проводить паралелі й
навіть аналогії з типовими представниками загальноєвропейської музичної
культури, бо вважає, що, представляючи національний напрямок європейського
музичного романтизму, «Лисенко був однією з ланок великого ланцюга
загальнолюдської культури».

Щодо ідеї рівневості, то Грінченко вирізняє кілька рівнів: насамперед «здорову
основу Лисенкової творчості» – специфічні властивості й характерні ознаки
української народної пісні; далі – кристалізацію їх у формах пісні-романсу,
хорового твору, фортепіанної п’єси, опери; також «звукову базу» – «музичний
матеріал», що його представляє передусім Лисенків мелос – «відправна точка
для вивчення його стилю» [4, с. 259]. В основі творення композиторського мелосу
(котрому підпорядковані «гармонія, ритм, звукопис, експресія, ладові основи»)
є «артистичне переключення, пересадження на новий ґрунт» елементів народної
музики й народження «нового організму».

Дослідження способу «переключення-пересадження» викристалізуваних у пісні
музичних елементів дає змогу, на думку Грінченка, з’ясувати «спосіб творчого
мислення» Лисенка, а складові «музичного матеріалу» разом із виразовими засобами
(характерними кадансами, окремими зворотами та ін.) стають «відправною точкою»
для вивчення стилю композитора. Таким «замиканням» на категоріях мислення і
стилю композитора Грінченко знову піднімається на вищий рівень узагальнення і
скеровує фокус розгляду творчості композитора в напрямку його основоположного
значення передусім для української національної музики.

Відтак Грінченко як фундатор українського історичного музикознавства,
виявив щодо постаті й творчості Лисенка власну оригінальну системну і
структуровану двоєдину (горизонтально-вертикальну) концепцію 7.

З кінця 1930-х до середини 1960-х років науково-теоретична Лисенкіана
позначена чималою строкатістю тем, різножанровістю їх втілення аж до
нівелювання науковості як такої. Окремі нечисельні музикознавчі розвідки з
різних причин майже не містили чітко виражених оригінальних ідей та їх
обґрунтувань. До них віднесімо й появу на початку 1950-х років першої
монографії про життя і творчість М. Лисенка авторства Л. Архімович та
М. Гордійчука, бо її зміст не вийшов за межі контурів творчого портрету митця,
що, зрештою, й було завданням авторів 8.

Деяке, хоч і відносне, потепління в громадсько-політичному житті дало
поштовх до інтенсифікації розвитку теоретичного музикознавства і, відповідно,
зародження й формування нових (зрідка нетипових), проте життєздатних,
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систематизованих та (що не менш важливо) аргументованих ідей, не пов’язаних
із нав’язуваними соцреалізмівською доктриною.

Такими Лисенкознавство поповнилося щойно у дослідженні З. Штундер
«Народно-ладовые основы гармонии Н. В. Лысенко» 9. Концепцію дослідниці
можна визначити як концепцію відображення української народної ладовості і
гармонічності в музиці Лисенка як специфічну рису його стилю. Отож, як і
Людкевич, Штундер обрала стильовий аспект у висвітленні особливостей
творчості Лисенка, котра була найтіснішим чином пов’язана з народною
ладовістю.

З. Штундер зробила повний аналіз української народної ладовості й
гармонічності, розглянула вживані в народній музиці мелодичні звороти, типові
для кожного ладу, їх місце в структурі пісні, зв’язок із сенсом слів і відповідно
способи гармонічної інтерпретації окремих ладів у лисенківських обробках,
використання цих ладів у його оригінальних творах. Дослідниця дійшла висновку,
що композитор перейняв характерні мелодичні звороти всіх ладів, враховуючи
їх місце в структурі народної пісні і виразову функцію. «Національні ознаки
ладовості Лисенка слід шукати передусім у інтонаційному втіленні ним окремих
ладів, у його типових мелодичних зворотах, враховуючи при цьому всі інші
компоненти форми його творів – ритміку, структуру, жанр» [14]. Що стосується
винятково розвинутої ладової перемінності, притаманної українським народним
пісням, то Штундер висуває ідею про наявність тут окремої вповні сформованої
системи. З двох основних видів ладової перемінності (без зміни ладової опори
або з її зміною, т. зв. «народно-ладовою модуляцією») Лисенко найчастіше
використовував другу. Вплив народно-ладової перемінності найвиразніше
виявився у модуляційних прийомах Лисенка та збереженні провідної ролі мелодії.

З 4-х різновидів модуляції відповідно до зміни ладової опори в українських
одноголосих піснях (паралелі, S, D, VІІ щабель) Лисенко найчастіше
використовував перший вид, а, крім того, на основі народних ладів створював
власні модуляції, відсутні в народній музиці.

Отже, слідом за Людкевичем Штундер доводить, що Лисенко трактує народну
пісню «не як непорушний канон, а використовує її засоби відповідно до творчого
задуму» [15, с. 52]. Ознайомлення Людкевича з дослідженням З. Штундер,
багатому на чітко розмежовані й детально розглянуті окремі ідеї, дали йому
підстави вважати його концепцією «ладо-гармонічного стилю Лисенка».

Ґрунтовний аналіз жанрово-стильових ознак романсів Лисенка, в основі
котрого було втілення образу, запропонувала в кінці 1970-х років Т. Булат. Її ідея
щодо знайденої Лисенком у романсах з циклу «Музика до «Кобзаря»
Т. Шевченка» гнучкої системи жанрових різновидів та прийомів художньої
виразності – це підтвердження тези Людкевича про власну специфічну концепцію
Лисенка – брати поезію виїмково або в скороченні, відповідно до свого

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



157
музичного задуму. Жанрово розмаїта поезія Шевченка спонукала Лисенка до
розробки нових в українській музиці жанрових різновидів. З огляду на
особливості поетичної форми, музикознавець умовно розподіляє солоспіви на
три великі групи: 1. пісенні вірші – твори наспівного характеру – форми,
наближені до фольклорних (строфічна побудова); 2. твори оповідного характеру –
солоспіви з новою для української академічної вокальної музики драматизованою
формою (наскрізний розвиток ритмоінтонаційного матеріалу без куплетно-
строфічної структури, бо має замкненість форми); 3. група романсів – на гостро
характеристичні тексти – має визначальну стильову ознаку: близькість до
ритмомелодики танцювальних пісень. Танцювальність відіграє драматургічну
роль контрасту. Відтак перехід від романсів, побудованих на розвитку одного
музичного образу, до контрасних із кількома образами свідчить про певну
еволюцію композитора [2, с. 116].

«Оригінальність композиторської інтерпретації [Шевченкового слова]
пояснюється тим, що митець спирався на фольклорні традиції не в окремих
розрізнених елементах (це могло б лише призвести до стилізації), а в цілісній
музично-семантичній системі» [1, с. 8–10], – вважає дослідниця.

Широчінь тлумачення мелосу (виділення інтонаційних ланок-мотивів,
експресивність інтервалів), гармонічних функцій (образна й формотворча роль
відхилень, модуляцій, акордових послідовностей), долання звичних ладових
тяжінь (одноладовість і біладовість), поліфонічність (імітаційна й підголоскова
поліфонія, диференціація вокальної та інструментальної мелодії), фактури
(рельєфу і фону, жанрові формули), жанровість (синтез ознак), драматургія, тобто
прагнення до синтезу в різних параметрах – усе це перетворюється у Лисенка в
систему : його власний музично-мовний словник стає важливим чинником у
процесі становлення музичного образу. Таким чином, Т. Булат доводить
концепційність усієї вокальної творчості композитора, чи не вперше стосовно
до Лисенка вводить у науковий обіг поняття «музично-мовного словника».

Від 1960-х років наукову Лисенкіану можна розглядати як нагромадження
поглядів, формулювань, рідше – доказів із різноманітних теоретичних проблем
творчості композитора. Відтак теоретичні аспекти розгляду переважно
залишалися вибірковими або частковими – здебільшого на рівні аналізу певного
явища в одному жанрі – і не дозрівали до рівня узагальнення чи навіть
системності ідей стосовно усієї творчості композитора. Щоправда, деякі з них
започатковували нові наукові розробки, наприклад, дослідження О. Юсова
характерних рис багатоголосся в хорових обробках М. Лисенка, що поклало
початок ширшим дослідженням поліфонії композитора.

З початком 1990-х років українська наукова Лисенкіана навіть у нових умовах
продовжувала ще деякий час розвиватися за інерцією, лише зрідка «народжуючи»
окремі оригінальні ідеї, або й навіть такі, що дозрівали до рівня провідних,
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наприклад, концепція структурної і функціональної модальності мислення
Лисенка (О. Нівельт) з її ідеєю поліструктурності (поліфункціональності,
поліладовості, політональності), застосуванням принципу перемінності між
тонами, співзвуччями та ладами, а відтак висновком про те, що багатозначні
варіанти втілення модальності в творчості Лисенка доцільно об’єднати поняттям
модальної функціональності.

Тим часом, аналітичні етюди з більшою чи меншою глибиною занурення в
тему (таку як гармонія в хорах, драматургія у пізніх вокальних творах, фактура у
фортепіанних творах, новаторство в опері, поліфонія в хорах, форма у вокальних
і хорових творах, тематизм, драматургія фактури в камерно-інструментальних і
т. п.) та зроблені на їх основі певні спостереження або навіть узагальнення, їх
нагромадження-накопичення не привели до чітких конкретних висновків, що
викристалізували б певну оформлену й хоча б якось підтверджену наскрізну ідею,
не кажучи вже про комплекс (чи навіть систему) ідей, наприклад, щодо гармонії
Лисенка, форми, мелодики, драматургії його творів не в окремих жанрах, а в
усій його творчості, до чого закликав С. Людкевич 10.

На сьогодні цього вдалося досягти поки що лише щодо музичної мови
Лисенка. О. Козаренко довів оригінальність тієї мови, котра, будучи семантичною
системою, є водночас «вузловим етапом розвитку національної музичної мови,
втіленням національного семіотичного процесу» [6]. Лисенкова авторська
музична мова є своєрідним згортком багатовікових національних музично-
семіотичних процесів і водночас підставою для їх дальшого розгортання в
артифікаційному мистецтві [7, с. 62]. Спираючись на особливості національної
інтонаційності, Лисенко «виробив» цілісну систему етнохарактерних
звукообразних засобів, і «це надало [його] музичній мові… безпрецедентної
етнохарактерної фізіономічности, що одразу  була сприйнята як
загальнонаціональний феномен» [7, с. 66], стала серцевиною національного
музичного стилю. Козаренко висуває тезу про поступовість у творенні цієї
специфічності: ранній період творчості – початковий етап полістильового синтезу
національно-фольклорного і професійного; та пізній етап – зрілий період із
моностильовим синтезом. Осягнення останнього «заклало основи національної
музичної мови як специфічної знакової системи, котру склали «національно-
специфічне (етно-локальні музичні діалекти), національно-особливе
(давньоукраїнський і ранньоромантичний вітчизняний професіоналізм) та
міжнаціональне (західно-європейські й російські музичні традиції)» [7, с. 77],
між якими діяли всі можливі зв’язки.

У представленому ряду науково-теоретичних концепцій теорія Лисенкової
музичної мови, що представляє концепцію О. Козаренка, має вершинне значення.
Вона не лише продовжує і поглиблює Людкевичеві ідеї поділу його творів за
«стилістичними прикметами», в результаті чого, незважаючи на  неодмінні питомі
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лисенківські риси стилю, виразно розмежовуються дві різні групи творів.
Порівняно з Людкевичем Козаренко розширює межі трактування Лисенкової
концепції і представляє усю творчість композитора у вигляді його оригінальної
концепції – як «високо структуровану, ієрархізовану цілість…, пронизану
наскрізними ідеями, об’єднаними на глибинному концептуальному рівні певною
філософією творчости» [8, с. 285]. Цю концепцію-філософію Лисенка Козаренко
визначив як «концепцію музичної самореалізації народу».

Ще одна (і також «вивищена» нами) концепція Лисенкології – музикознавця
Я. Якубяка. Підняти її на вищий рівень порівняно з попередніми дозволив
неабиякий ступінь узагальнення на підставі вперше синтезованого аналізу
творчості композитора «у всій повноті її ознак» з характерними рисами
особистості митця-громадянина, її психологією, естетикою, музичною мовою.
Особистісне і творче досліджується музикознавцем у контексті «історичного
розвитку ідеї української музики взагалі» (його «шевченківського» етапу) та
«свідомо обраного напрямку вироблення національного музичного стилю». Через
заартикульовані (і реально глибоко висвітлювані) в назві дослідження два імені –
«Микола Лисенко і Станіслав Людкевич» – вирізнити й навіть виокремити
засадничі ідеї щодо Лисенка вдається не одразу 11. І все ж вияскравлюються ідеї
«перевороту» в духовному сенсі від аристократа до демократа під впливом
Шевченка [17, с. 18]; приналежності до «етнічної» (а не «громадянської») моделі
національної ідеї [17, с. 20]; «національно визначеного» життя як «примату» у
виробленні національного стилю [17, с. 27]; еволюції національної свідомості
завдяки українській мові [17, с. 29]. Як підсумок – висновок про формування
національної визначеності митця винятково завдяки комплексу етнічних,
соціально-політичних та інших ознак [17, с. 30].

Попри помітні тогочасні новації, Якубяк відзначає майже незмінний
композиторський стиль Лисенка [17, с. 55] через з’ясування – «субстанційної
вартості» його творів на підставі аналізу мелодики, ритміки, форми, фактури.
Дослідник увиразнює щодо кожного з цих чинників стилю свої концептуальні
ідеї. У мелодиці висувається поняття мелодичної дуги як «елементарного
осмисленого утворення в мелодичній лінії» [17, с. 99] та трьох нерівнозначних
ані за функцією, ані за масштабом її стадій як виразу процесуальності музичного
твору: З (зачину) – Р (розвитку) – К (каденції). У ритміці постулює ідею
«ритмічного дроблення сильної тактової долі, що веде до її послаблення і
водночас посилює суто лінеарні мелодичні сили. Така техніка використовується
по-різному в залежності від жанрового характеру музичного матеріалу.
В інтерпретації поезії Лисенко дотримується естетики єдності слова і музики з
метою найкраще зберегти перше. Він трактує кожне окреме слово узагальнено,
в контексті настрою всього поетичного тексту, чим виявляє тип більше творця-
«музиканта» [на відміну від творця-«поета» (як Людкевич)]. Щодо композиції,
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то з’ясовується відсутність будь-якої переваги музичної форми та її панування
над словом на користь «схильності до певної рапсодичності форми» [17, с. 208].
Кожну з основних складових композиційної схеми Лисенко будує «як ряд окремих
розділів, фактично за принципом строфічності чи навіть наскрізності. Тому
композиції Лисенка мають вигляд ряду тематично різних побудов, достатньо
завершених у собі і взаємно зіставлених» [17, с. 211]. Вільне розгортання
музичної думки позначається на фактурі: вона нескладна; композитор уникає
послідовного використання на довшому відрізку одної фактурної формули.
Навпаки, часто переходить від однієї формули до іншої. Таким чином, Якубяк
виявляє в різних композиціях чітко виражені спільні ідеї, котрі, творячи певну
цілісність, не мають при тому ознак системності, проте забезпечують найвищий
рівень осягнення-узагальнення музикознавцем суті Лисенкового феномену.

Якубяк підходить до розкриття теми в контексті «феномену національного» і
вичленовує в мові композитора найхарактерніші елементи, що «будучи вагомими
представниками саме національного, передбачають зв’язок з цілим, характер
мови, як системи мислення загалом» [17, с. 103]. Такий вибірковий спосіб
розгляду окремих чинників національного музичного стилю Лисенка зрозумілий
з огляду на переконання Якубяка у відсутності в Лисенка (як, зрештою, і в
Людкевича) «викінченого у всіх відношеннях стилю» [16]. І тут, очевидно, йдеться
про солідарність Якубяка з Людкевичем у виразному прояві концентрованого
національного стилю Лисенка лише в окремих його чинниках і тільки в сольній
та хоровій вокальній музиці, конкретно – у творах на слова Шевченка. Відтак
цей «спеціальний» стиль є складовою згадуваної «ієрархізованої цілості», яка
проявляє себе як явище музичного комунікату – модерний мовостиль і навіть
«мовно-стильовий феномен», введений у науковий обіг Козаренком.

І наостанок. Концептуальність понадстолітньої наукової Лисенкіани була
нерозривно пов’язана з українською національною ідеєю. Починаючи від
Людкевича, «ще раз спалахнувши» у Грінченка, через повну відсутність до початку
1960-х (у Штундер), часткові фрагментарні прояви до кінця 1970-х (у Булат), відверту
неприховану занедбаність до 1990-х, врешті, яскравий (проте досі поодинокий)
смолоскип від початку 1992 (Козаренко і Якубяк) – такий шлях формування
концептуальних досліджень з їх виявленням-переплавленням окремих ідей у «високо
структуровані цілості» в системних музикологічних дослідженнях. Їх ґенеза
демонструє спадкоємність ідейних підходів до творчості М. Лисенка.
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Олена ТАРАНЧЕНКО (Київ)

ОСОБИСТІСТЬ М. В. ЛИСЕНКА В АСПЕКТІ ПРОБЛЕМИ
ІНДИВІДУАЛЬНО-ТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ

У статті вперше здійснено спробу встановити сутнісні ознаки індивідуально-творчо-
го процесу класика української музики М. В. Лисенка, його світоглядно-естетичні домі-
нанти. Реконструкція процесу, в якому відбиваються засадничі особливості особистості
митця, зроблена за листами композитора і спогадами сучасників.

Ключові слова: творчий процес, індивідуальний стиль, художній задум, народно-
національний характер.

В статье впервые предпринимается попытка установить существенные признаки
индивидуально-творческого процесса классика украинской музыка Н. В. Лысенко, его
мировоззренческие и эстетические доминанты. Реконструкция процесса, в котором от-
ражаются основополагающие особенности личности художника, осуществляется на
материале писем композитора и воспоминаний современников.

Ключевые слова: творческий процесс, индивидуальный стиль, художественный за-
мысел, народно-национальный характер.

For the first time the article contains an attempt to establish essential features of the
individual creative process of M. Lysenko – the classic of Ukrainian music, his world outlook
and artistic keynotes. The process reconstruction that reflects essential traits of the artist’s
personality is based on the materials of composer’s correspondence and contemporaries’
memoirs.

Keywords: creative process, individual style, artistic conception, folk and national
character.

Мета даної статті, що має пошуковий характер, встановити в першому
наближенні до її теми загальні особливості творчого процесу М. Лисенка у зв’язку
з необхідністю актуалізації сучасного осмислення спадщини композитора-
класика, віднайдення нових ракурсів лисенкознавчих досліджень.

Дискурс процесу композиторської творчості М. В. Лисенка – одна з цікавих,
притягальних і, водночас, складних проблем. Сягаючи вглиб святая святих світу
митця, вона постає перед таїною його доконечно непізнаних, прихованих у
свідомості «секретів поетичної творчості» (за Іваном Франком). Пізнати цю таїну
й сутність композиторського творення, розкрити його внутрішні механізми,
порухи і спонуки – справа не з легких. Адже вона заторкує складні питання
музичного мислення, індивідуального стилю, музичної композиції, а відтак
потребує інтердисциплінарного підходу, апелює до таких наукових галузей, як
психологія творчості, герменевтика, лінгвістика, музичне джерелознавство,
текстологія, історія та теорія музики.
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Між тим, музикознавством нагромаджено значний, хоч і не достатній, досвід
дослідження проблеми творчого процесу. Існують і ведуться нові пошуки
вироблення його інтерпретаційних моделей та пов’язаних із цим питань аналізу
рукописного тексту (праці М. Арановського, А. Климовицького, А. Мухи, статті
В. Блока, О. Вязкової, Н. Герасимової-Персидської, Н. Горюхіної, Л. Данько,
М. Тараканова та ін.).

Стає очевидним – перед науковцями розгортається широке інтерпретаційне поле,
відкривається великий спектр нових теоретичних та аналітичних питань, нових
ракурсів, що стимулюють пошуки нових підходів і методик вивчення процесу
композиторського творення. Це спричиняється багатоскладовістю й багаторівневістю
самого індивідуально-художнього процесу, особливо музичного. Детермінований
рядом об’єктивних і суб’єктивних чинників – історичних, соціокультурних,
естетичних, індивідуально-психічних – він виявляє специфіку авторського творення
художнього світу. Сучасні дослідники цей процес умовно-схематично подають як
рух від першопоштовху, зародження художнього задуму, його виношування – до
розробки і втілення задуманого в остаточно завершеному творі. Унаочненням таких
складних процесів митця є авторський рукопис.

«Історія кожного тексту – це щораз неповторна історія, адже творчий процес
неповторний, – справедливо підкреслює М. Арановський. – <...> Рукописи
відображають одночасно й історію твору (тексту), й закономірності творчого
процесу, який формував цю історію» [1, с. 8].

У розробленій М. Арановським моделі композиторського творення, його
структура розглядається у відповідності до типології рукописів, що своєю чергою
фіксують стадії композиторської праці (ескіз, чернетка, чистовик). Ці стадії, на
переконання автора, письмово свідчать про перипетії музичного твору.

Проте кожний творчий процес митця не є однолінійним. Помічено, що окремі
його стадії можуть взаємопідміняти одна одну, переміщуватися; певні етапи
роботи над твором інколи відбуваються ніби «на відстані», з різною часовою
дистанцією або відновлюються вже після завершення твору, реалізуючись,
зокрема, в наступних авторських редакціях (наприклад, у ході підготовки до друку
чи постановки на театральній сцені). Часто у процесі аналізу вдається зрозуміти
причини незавершеності або невдалих авторських рішень, можливу об’єктивно-
суб’єктивну невідповідність між намірами й результативністю втілення задуму.
Тому вивчення й реконструкція творчого процесу потребує індивідуально-
конкретного підходу, пошуків і поєднання різних дослідницьких прийомів. Тільки
так можна наблизитися до розкриття його внутрішніх механізмів. З’ясування
того, «яким чином працював цей художник, може дати відповідь на одне з
найскладніших і одночасно цікавіших питань – чому він працював саме так. –
вважає А. Климовський. – У цьому випадку текстологічний аналіз може дати
багатющий матеріал і до вивчення творчої особистості митця» [2, с. 9].
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Застосування загальних принципів теорії творчого процесу в дослідженні

особистості М. В. Лисенка дозволяє актуалізувати принципово важливі складові
феномену митця, переглянути з точки зору сьогодення усталені погляди на
життєтворчість митця. Не претендуючи на повноту викладу цієї фундаментальної
проблеми, що потребує комплексного підходу, окреслимо деякі принципово
важливі її моменти.

В українському музикознавстві обшири дослідницького поля, присвяченого
М. Лисенкові, виявляються доволі широкими й багатовекторними. Тут вироблено
методологічні підходи до спадщини композитора-класика, нагромаджено
аналітичний досвід, опрацьовано великий масив існуючих джерельних матеріалів
і здійснюється постійний пошук нових; ведеться розробка хронографу життя
композитора. У різножанрових наукових публікаціях прослідковано еволюцію
творчості митця, розглянуто жанрово-стильову її специфіку в контексті
національних і загальноєвропейських стильових пошуків епохи, місце й роль
композитора у формуванні концепції національної музичної мови, а також
становленні української виконавської школи.

Ці здобутки аж ніяк не засвідчують вичерпність наших знань про композитора-
класика. Навпаки, в умовах сучасного соціокультурного простору й нових
викликів часу перед зацікавленим пильним поглядом дослідника чимдалі більше
постають нові знаки запитань і завдання, зумовлені необхідністю заповнення
існуючих лакун у науковому лисенкознавстві. Серед них – текстологічне
дослідження рукописної спадщини митця, порівняльно-типологічний аналіз
ескізів, авторських варіантів, редакція оперних творів із перспективою створення
електронної бази даних і здійснення повного академічного видання творів
М. В. Лисенка. З цим пов’язується комплексне розв’язання давно назрілої
проблеми щодо специфіки мислення композитора, еволюції світоглядно-
естетичних позицій, закономірностей процесу композиторського творення.

Проте реалізація цих завдань стикається з рядом об’єктивних труднощів. Вони
породжені, зокрема, особливостями корпусу джерел та матеріалів (рукописних і
друкованих, нотних і не нотних) особового архіву митця. Тексти лисенкових
творів головно представлено в ньому авторськими рукописами й переписаними
копіями оригіналів за майже повної відсутності ескізів, чернеток, варіантів
редакцій. Вірогідно, такі особливості пояснюються тим, що на кінцевому етапі
роботи, після завершення остаточного чистового варіанту, М. Лисенко знищував
чернетки, не виключено й варіанти редакцій деяких творів (як це могло статися,
наприклад, із рукописами редакцій опери «Різдвяна ніч»), що було поширеним
явищем і відповідало композиторській практиці ХІХ ст. Ймовірно, до цього
спричинився побутовий фактор, умови та темпоритм життя композитора,
стосунки з видавцями, історичні катаклізми й перипетії архіву після смерті
митця – такі питання ще потребують ретельної пошукової роботи. Все це значно
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ускладнює дослідження цілісності лисенкового творчого процесу в поетапності
його розгортання, утворюючи певну «неповноту» в пізнанні його структури.

Ще одна трудність пов’язана з майже цілковитою відсутністю інтроспекційних
нотаток М. В. Лисенка, його письмових розмірковувань, коментарів: композитор
не вербалізував свій творчий процес, обмежуючись украй лаконічними,
розосередженими в епістолярії думками. Нестачу таких самоспостережень
почасти компенсують спогади сучасників, рідних та близьких композитора. Ці
матеріали свідчать не тільки про невтомний мистецький пошук, велику
працездатність, національно свідому позицію М. Лисенка, а й про його
вимогливість до всіх складових процесу композиторського творення.

Аналіз існуючих джерел ще раз переконливо свідчить, що М. Лисенко – явище
особливого масштабу і знаковості в історії української культури. Його
особистість, інтегруючи талант композитора, виконавця-віртуоза, диригента,
фольклориста, педагога, громадського діяча, – позначена універсалізмом. Завдяки
зусиллям митця національна культура, музика у складних умовах колоніального
статусу, утисків і заборони українського слова перетворюється на важливий
чинник процесу становлення нації. У силовому полі цього процесу,
взаємообумовлюючись ним, розгорталася музично-творча діяльність М. Лисенка,
визначалися вектори інтелектуальної самореалізації. Існуючі епістолярні й
мемуарні джерела виявляють у ньому людину ерудовану, по-європейському
освічену, високоморальну й непохитну у своїх духовних пошуках.

Смисловим потенціалом лисенкової діяльності була культуротворча праця.
Детермінована ідеями народництва, філософією серця, ця справа стала modus
vivendi композитора. Головною її спонукою була ідея будительства, енергія
усвідомленої відповідальності, жадання пізнання духовного досвіду й
засадничих, ментальних особливостей народного характеру, національної історії.
У просторі формування української культури, музики, театру розкрилися сутнісні
риси мистецької індивідуальності М. Лисенка, спрямовані на пошуки
національної самоідентичності. Осердям життєтворчості митця цілком
закономірно стало глибоке усвідомлення власної місії «сіяча», «працівника рідної
ниви». Вона обумовлювала обрії художнього світобачення композитора, ієрархію
цінностей, корелятом яких виступали виклики конкретно-історичного часу,
націєтворча ідея.

Такі філософсько-естетичні домінанти формували новий тип митця, яким
волею історії довелося стати М. Лисенкові. Вони ж увиразнювали й новий,
відмінний від попередніх епох розвитку української культури тип художньої
свідомості митця як «віщого посланця національного відродження України» (за
С. Єфремовим). Своєю чергою це визначало характер художньої діяльності
композитора, формувало спрямованість і специфіку індивідуально-творчого
процесу.
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Вже на перших етапах формування власного індивідуального стилю

М. Лисенко свідомо обирає тему історії, духу народного, історичної пам’яті
народу, живого народно-національного характеру як програмну настанову всієї
творчості. Хори «Заповіт», «Ой нема, нема ні вітру, ні хвилі», кантата «Б’ють
пороги» та солоспіви на вірші Т. Шевченка, опера «Гаркуша» (незакінчена),
«Чорноморці», «Різдвяна ніч» стали своєрідними сходинками у формуванні
інтерпретаційної моделі цієї провідної теми. Сміливо поставлена композитором
мета вимагала серйозного й поглибленого її осмислення, набуття соціального й
композиторського досвіду, майстерності. Родич композитора, драматург
М. Старицький писав: «Після “Різдвяної ночі” всі, навіть вороги, визнали у
Лисенка видатний музичний талант, здатний до широкої музичної зображальності
<...> Сам Лисенко відчув велику віру у своє призначення і задумав написати ряд
опер на сюжети Гоголя. Ми з ним обговорювали дві теми “Страшну помсту” і
“Тараса Бульбу”, на які я написав програмні схеми. <...> Лисенко було вхопився
за “Страшну помсту”; його музична уява зацікавлена була багатьма ефектними
повними таємничості і драматизму картинами, і він, імпровізуючи на роялі, уже
накреслював музичні теми для цих картин» [10, с. 53]. Ці спостереження –
надзвичайно важливі свідоцтва творчого процесу композитора. Вони точно
відтворюють характерні риси, вектор лисенкових пошуків. Типологічні риси
творчої особистості М. Лисенка – непохитна віра у своє призначення, сила
переконань і патріотизм, на яких акцентує М. Старицький, закономірно вела до
пошуків відповідної теми/ідеї в музиці. Проблема вибору сюжету, лисенкові
хитання між «Тарасом Бульбою», «Страшною помстою», «Марусею
Богуславкою» не були свідченням його «розкиданості» чи деякої емоційної
«реактивності». Навпаки, тверда воля й талант композитора відтепер
підпорядковувались іманентним внутрішнім порухам художньої свідомості, які
корелювалися викликами історичної доби. Йдеться про готовність і Лисенку
здатність створювати в музиці нову художню дійсність, відмінну від попередніх
етапів розвитку української культури і мистецтва. Та й сам композиторський
процес в особі Лисенка відтепер набував нових типологічних форм. Він вписувався
й відповідав специфічній тенденції художньої творчості ХІХ ст., яка, на думку
сучасних дослідників, мала «ймовірнісний», експериментальний характер. «Новий
твір виявлявся загадкою для самого його творця – він не знав його заздалегідь, –
писав М. Арановський. – <...> Сам задум твору ставав предметом творчих зусиль,
пошуків, помилок, експериментів. <...> Кінцевий результат бачився в туманній
перспективі, але стверджувався тільки у творчому пошуку <...> Сенс творчості, по
суті, здійснювався у просуванні від незнання до знання» [1, с. 24].

Глибина поставленої М. Лисенком мети відповідно вимагала глибини її
розробки, ретельної підготовчої роботи. Спогади М. Старицького демонструють
притаманну композиторові миттєву реакцію на обрані теми, значення й роль
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емоційно-образного компоненту, уяви й фантазії у творчому процесі. Їм, поряд
із раціональною вивіреністю всіх деталей, композитор надавав важливого
значення в написанні художнього твору, особливо на початковій стадії роботи.
«Худога 1, хоч і молодий, мусить уявляти собі, утворити цілий образ, який склала
йому його въява, – писав згодом М. В. Лисенко до іншого свого родича, молодого
художника Ф. Красицького. – Свята уява, жива огнева фантазія в утворенні плану,
концепції художньої мислі – ось агенти безпосередні правдивої творчості, до
цього й треба простувати, хоч як це не є легке діло» [8, с. 309].

Зі спогадів сучасників зрозуміло, що початкова «дописьмова» стадія творчого
процесу відігравала для М. Лисенка важливу роль. Перший емоційний імпульс,
сам намір, ідея задуманого миттєво спалахувала в його багатій уяві й фантазії
цілісним експресивно-художнім образом майбутнього твору. Саме для того, щоб
закріпити його у свідомості, композитор вдавався до натхненної імпровізації на
роялі. У процесі гри він ніби «намацував», артикулював за інструментом
композицію майбутнього твору, окреслював її загальні контури і навіть пробував
визначити місце майбутніх важливих сольних і ансамблевих номерів. Чи фіксував
він письмово цю попередню стадію народження твору? Як довго виношував
задум? Чи він одразу виливався в завершену композицію? М. В. Лисенко
підкреслював: «Я в своїй творчій діяльності не так густо-рясно печу твори, як
пекар хліб» [9, с. 195]. Питання структури творчого процесу композитора ще
чекає свого дослідника. У цьому сенсі своєрідним «документом творчого руху»
(за Б. Томашевським) лисенкової праці є листи композитора до письменника
І. Нечуя-Левицького. У них зафіксовано один із таких важливих компонентів
композиторського процесу, як створення лібрето опери «Маруся Богуславка».

Як відомо, ідея написання твору виникла влітку 1874 року у відповідь на
пропозицію І. Нечуя-Левицького, який почав розробляти лібрето. Можливість
співпрацювати з таким майстром, ідея та сюжет майбутньої опери відповідали
духовним запитам і пошукам М. Лисенка. Зустріч обох митців була історично
обумовленою пошуками втілення національного стилю, їхнім розумінням
високого етичного й соціального призначення опери, бажанням втілити на сцені
історію духу народного. Чотири листи композитора до І. С. Нечуя-Левицького й
дивом збережений лист-відповідь останнього детально фіксують процес роботи
над лібрето, його поетапність, а також напрям руху думок і позицію кожного з
митців. Ці листи цінні ще й тому, що репрезентують важливий рівень
композиторської праці Лисенка – спробу розробки ідейної концепції та моделі
національної епіко-героїчної, історичної драми, сюжетом якої стала «Дума про
Марусю Богуславку».

Надісланий І. Нечуєм-Левицьким план майбутньої опери демонструє
прагнення лібретиста до масштабного задуму, бажання розширити сюжет думи
до рівня оперного епічного полотна. Запропонована ним програмна схема лібрето
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складалася з п’яти дій: І дія – обряд весілля, ІІ – обрання гетьмана, ІІ – сцена
Марусі в гаремі Султана, ІV – прихід Марусі до бранців у тюрму, V – зустріч
Марусі Богуславки з коханим Тетерею і визволення нею невільників-українців.
У ній розлогий побутово-обрядовий план мусив, за задумом І. Нечуя-Левицького,
контрастувати трагічній фінальній дії, пов’язаній із образом Марусі Богуславки.

Належно схваливши схему письменника, М. Лисенко вніс свої зауваження й
міркування. Варто відзначити толерантне, шанобливе, високо етичне ставлення
композитора до І. Нечуя-Левицького – лібретиста, як важливу особливість роботи
композитора, де, за його виразом, «нема й місця якому ремству, а чи іншій
незлагоді» [3, с. 94]. Від самого початку спільної праці над лібрето М. Лисенко
активно впливав на процес її розгортання. Виходячи з ідеї задуманого твору,
композитор настійно пропонує підпорядкувати концепцію опери показові
«рухливого», за його словами, народно-національного характеру, «всіляких
ефектів гуртової вдачі». М. Лисенко прагнув, аби характерність і виразність типів
та героїв опери сприймалася на сцені як жива виразність самого народного життя,
ментальних процесів свідомості народу. На відміну від І. Нечуя-Левицького, не
деталізована, ситуативна подієвість була вихідною для М. Лисенка в розгортанні
лібрето. Його увагою та уявою володіла думка про внутрішні ідейні важелі
цілісної організації майбутнього твору. Дія, за Лисенком, мала бути спрямована
саме на показ Марусі Богуславки як знакового, архетипового образу. Це повинно
було віддзеркалитися й у назві опери, що також належала композиторові, й
утілювати її морально-етичний пафос. Зіставлені в одному синонімічному ряду
й виразно артикульовані композитором у характеристиці головної героїні поняття
«родина – родина» набули значення семантичного ключа до розкриття ідеї опери,
психологічної мотивації вчинку героїні.

Кожний наступний етап просування роботи над лібрето демонстрував, як
концептуалізувала, поглиблювала в ньому ідея «жити заради родини». Композитор
акцентував : «вчинок, подію героїчну вона вчинила, як того слід було ждати від
натури високої, з гарячою любов’ю до родини. Оттоді лібрето і сама опера
страшенно виграють. Бісового батька хто матиме право докору скласти, що “по
ваших комєдіях та опєрах только лишь цалуются да милуются: разлюбєзний,
права, народъ”» [5, с. 93].

З листів М. Лисенка можна прослідкувати динаміку й поетапність процесу
над лібрето. Кожний наступний лист композитора відігравав роль ескізу, варіанту
початкової стадії праці над твором, демонстрував дедалі більш чітке оприявлення
концепції і драматургії твору. Відчувається, як загартовував талант, зміцнювала
майстерність Лисенка-драматурга, ставала непохитною його громадянська
позиція. Народження задуму, емоційний відгук на нього в перших двох листах
змінилися поглибленою деталізованою роботою над композицією цілого, увагою
до розвитку характеристик головних персонажів. М. Лисенко акцентував увагу
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на психологічній мотивації вчинку Марусі Богуславки, її поведінці в трагічній,
межовій ситуації життєвого вибору. Така спроба була на той час новаторською в
галузі української опери, передвіщала появу новітньої української драматургії
кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Відчувається, як із кожним новим варіантом лібрето
інтуїція композитора, його внутрішній музичний слух ніби випереджав існуючий
вербальний текст: здається, в голові М. Лисенка вже народжувались і звучали
майбутні речитатив і каватина Марусі Богуславки в гаремі, хоровий ансамбль
бранок, хор невільників «Ой нема, нема ні вітру, ні хвилі» та їхня фінальна хорова
пісня.

Визначена М. Лисенком ідея не тільки скеровувала поведінку героїв, а й
структурувала лібрето. «ІІІ і ІV дія становить суть цілої опери, – підкреслював
композитор. – На їх вона мусить і скінчитись. Усе попереднє було хіба
інтродукцією, зв’язкою до цих двох дій» [5, с. 92].

І. Нечуй-Левицький цілком погодився з М. Лисенком. Він, як і композитор,
відчув недоліки свого плану лібрето. Письменник шукав драматургічні засоби
для побудови логіки дії, вмотивованості появи постаті Марусі Богуславки. Своєю
чергою, М. Лисенко теж напружено розмірковував над цими питаннями.
Композитор дійшов висновку: «Весь попередній план не більш, як мозаїка,
концепція кількох картин, котрі мають навіть мало живого, органишнего зв’язку
межи себе», що в ньому «нема і не може бути порушаючої драми» [3, с. 94].
Заради високої спільної мети М. Лисенко запропонував звернутися за порадою
до М. Старицького й особливо до М. Драгоманова, «котрому цей сюжет вельми
до серця впадав спрежда, який ще, може, й досі він у собі носить» [3, с. 94].

Попри накопичений емпіричний матеріал, необхідність розв’язання проблеми
цілісності лібрето опери, організації її часопростору, змусила М. Лисенка
звернутися по допомогу до М. Старицького. Перероблений спільно з ним варіант
лібрето композитор надіслав на розсуд І. Нечуя-Левицького. У цьому останньому
з існуючих варіантів відповідно до класичних вимог драми було посилено
концентрацію конфлікту, логічнішою стає поведінка героїв. Стрункішою стала
й композиція, що тепер складалася з чотирьох дій. Знайдено переконливу
мотивацію появи Марусі Богуславки в І дії, увиразнилася й лінія контрдії.
М. Лисенко домагається наскрізного розвитку характеру героїв, точно розмічав
мізансцени, розмірковував над їх розподілом і наповненням. Як і попередні
варіанти лібрето, лисенків текст позначено яскравим театрально-зримим
баченням сюжету, відчуттям просторової вертикалі опери. Композитор
розв’язував проблему фіналу лібрето, що мав узагальнювати ідею героїчного,
народно-національного характеру. «Пісня остання Марусина – річ то добра, та
було б докладніш закінчити оперу хором усіма, ensemble, як то кажуть. Якось
почувається, щоб на кінці сила люду була перед очима, ревла, стугоніла звуком,
чи то з ярості, чи то з жалю» [6, с. 99].
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Задум опери, як відомо, не було реалізовано. Проте навіть лисенкова «заява

про наміри», ескізи нездійсненого лібрето дає цікавий, інформативно насичений
матеріал для наступних міркувань. Ці та інші проаналізовані в статті джерела
відтворюють вектор інтелектуального самотворення й самопізнання М. Лисенка,
яке закономірно відбувалося шляхом невпинного подолання труднощів і невдач,
успіхів і осяянь. Вони ж свідчать, як увесь творчий процес М. Лисенка було
спрямовано на пошуки втілення генералізуючої національної ідеї в музиці, яка
скеровувала й розвиток його талановитої творчої особистості. Розкриття
закономірностей цього процесу – перспективне завдання сучасного
музикознавства.
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Марія ЗАГАЙКЕВИЧ (Київ)

ТАНЦЮВАЛЬНА КУЛЬТУРА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК
ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ
КОМПОЗИТОРСЬКОЇ ШКОЛИ ТА ЇЇ ФУНДАТОРА

М. ЛИСЕНКА

Народна танцювальна музика – важлива частина первісного національного музич-
но-інтонаційного фонду, спирання на який стало визначальним для розвитку вітчизня-
ного музичного професіоналізму.

Зв’язок Миколи Лисенка з танцювальною культурою проявляється в різних ракур-
сах: публікації збірника «Молодощі», наукових розвідках, а передусім у щедрому вико-
ристанні танцювальних мотивів у композиторських творах.

Відповідно до практики світової оперної класики у своїх театральних опусах Лисен-
ко залучає хореографічні епізоди в драматургічну канву, формує їх характер і стиль у
залежності від змісту та жанрового різновиду. Танцювальні мотиви займають також по-
мітне місце в його інструментальному доробку.

Ключові слова: танцювальна культура, фольклор, композиторська школа, національ-
на ідентичність.

Народная танцевальная музыка – важная часть первоначального национального му-
зыкально-интонационного фонда, опора на который стало определяющим для развития
отечественного музыкального профессионализма.

Связь Николая Лысенко с танцевальной культурой проявляется в разных ракурсах:
публикации сборника «Молодость», научных исследованиях, а прежде всего в щедром
использовании танцевальных мотивов в композиторских произведениях.

Согласно практике мировой оперной классики в своих театральных опусах Лысенко
вплетает хореографические эпизоды в драматургическую канву, формирует их характер
и стиль в зависимости от содержания и жанровой разновидности. Танцевальные моти-
вы занимают также видное место в его инструментальном творчестве.

Ключевые слова: танцевальная культура, фольклор, композиторская школа, нацио-
нальная идентичность.

Folk dance music is an important part of original national musical intonation fund relying
on which has become  crucial for the development of national musical professionalism.

The connection of Mykola Lysenko with dance culture reveals itself in various angles,
namely in the publications of collection «Molodoshchi (Youth)», scientific researches and
first of all in the generous use of dance motifs in the composer’s works.

In accordance with the practice of the opera theater classics Lysenko in his opuses organically
involves choreographic episodes into dramaturgic canvas, shaping their character and style depending
on the content and genre. Dance motifs are also prominent in his instrumental heritage.

The connection of composers’ creative work with dance culture is crowned with numerous
artistic achievements that helped Ukrainian music to take its rightful place in the global cultural
space.
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Кeywords: dance culture, folklore, school of composers, national identity.

Для розуміння того, як щільно стикується творчість і діяльність Миколи
Лисенка з такою невід’ємною складовою духовного життя народу як танцювальна
культура, важливо зупинитися на деяких теоретичних положеннях, а саме дати
визначення поняття «танцювальна культура».

1. Передусім необхідно підкреслити синтетичну природу цього явища,
органічне поєднання двох мистецтв – музики і хореографії, взаємодію візуальних
і аудіальних компонентів. Порушення даного правила сприймається як виняток.
Це виразно проступає вже в народній творчості. Відомо, наприклад, що немає
народного танцю як такого в Туркменістані. Очевидно причина – кочове життя
в пустелі та домінуюча роль релігійних засад ісламу. І коли в сорокових роках
минулого століття виникла ідея створити національний туркменський балет
«Акпамик», хореографічну мову довелося «монтувати» з ритуальних і дитячих
ігрових рухів, а музику на підставі монодичних наспівів народного співця Велі
Муратова написав український композитор О. Зноско-Боровський. Натомість у
Камбоджі не існує самостійних музичних жанрів: музика звучить лише як
супровід до танцю або обрядових дій.

Також в інших складових танцювальної культури – бальних, концертно-
сценічних чи театральних формах, творчий симбіоз музики і хореографії є
обов’язковим. Зокрема, в жанрі балетної творчості можна назвати лише 2–3
зразки, де постановку здійснено балетмейстером виключно засобами пластики
(наприклад, «Рух» Джерома Роббінса або «Карлота» Хосе Лімона).

2. Внаслідок того чи іншого своєрідного географічного положення й різних
суспільно-політичних обставин викристалізувались окремі етно-національні
модуси танцювальної культури. Хоча танцювальне мистецтво займає в ієрархії
фольклорних надбань народів різне місце. Скажімо, в Іспанії чи Польщі – явно
домінуюче, а в Італії – безперечно поступається вокальному. Україна, яку
називають сьогодні «найбільшим резервуаром фольклору в Європі», може
пишатися тим, що поряд із думою чи ліричною піснею саме яскраві оригінальні
танці – козачок, гопак, коломийка, здобули світову популярність, стали емблемою,
«візитною карткою» національного мистецтва.

3. Багатий танцювальний фольклор України вражає своєю різноманітністю,
наявністю  чітко  окреслених  регіональних  стильових особливостей .
Наприклад, зразу помітно різницю між хореографічною лексикою, типом
музичного супроводу: Полтавщина, Слобожанщина з одного боку, а з
другого – Буковина чи Закарпаття. І разом з тим, у них домінують спільні
риси, що створює дивовижну «єдність розмаїтостей», дозволяє кваліфікувати
українське  танцювальне  мистецтво  як  специфічне ,  національно
ідентифіковане явище.
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4. Багатство української танцювальної культури проявляється також в

існуванні сформованих фольклорних жанрових різновидів. Це старовинні,
пов’язані ще з язичницькими віруваннями, ігрові хороводи – веснянки, гаївки,
купальські, петрівчані. Величезну кількість зразків охоплюють т. зв. побутові
танці – гопак, козачок, коломийка, метелиця. Окрему групу становлять сюжетні
танці, покликані пластично-музичними засобами, введенням ілюстративних
елементів відтворити побутові сценки – працю коваля, хлібороба тощо. Різні є
форми музичного супроводу. Його можуть складати окремі інструменти (скрипка,
сопілка, бандура, цимбали), інструментальні ансамблі (зокрема відомі «троїсті
музúки»). Цю функцію дуже часто відіграє вокал: широко побутують танці «під
пісню».

5. Танцювальна культура будь-якої нації охоплює не лише те, що створив
даний етнос, а й мистецькі цінності, котрі він асимілював, взяв від інших. Адже
народ не існує ізольовано від навколишнього світу. Внаслідок активних
міжнародних контактів він завжди щось віддає свого, а щось запозичає чужого.

Проблема засвоєння українською танцювальною культурою чужорідних
елементів дуже широка і тут немає можливості на ній особливо зупинятися. Варто
згадати хоч би відомий полонез «Прощання з батьківщиною» польського
композитора М. Огінського, що став на Правобережжі невід’ємним атрибутом
сільського весілля.

Ще більш показова адаптація до українського фольклору чеської польки.
У першій половині ХІХ ст. вона стала модною в Європі як салонний бальний
танець. В Україні – «повернула» свій статус народного танцю, увійшла в
повсякденний побут мас. Полька зберегла тут свої характерні риси – метро-рит-
мічний рисунок на 2/4 , типові каданси, виконання парами з обертанням по колу.
Але водночас значно українізувалась, особливо в інтонаційно-мелодичному плані.
Про її вкорінення в український національний ґрунт, свідчать і народні назви
окремих зразків польки «Тетяна», «Попадя», «Військова», «Соловейко» тощо.

Народна танцювальна музика – важлива частина первісного національного
музично-інтонаційного фонду. Звідси випливає її значення для розвитку
професійної музичної творчості. Адже спирання на фольклорні мотиви,
характерні особливості інтонаційної лексики в першу чергу визначає національну
ідентичність творів композитора.

І справді. На шляху до становлення українського музичного професіоналізму
«слід» танцювальних жанрів простежується дуже виразно. Ще перші зафіксовані
зразки українського мелосу, а саме в лютневих та орґанних табулатурах ХVІ–
ХVІІ ст. – це танці: Козачок («chorea Kozacky»), «Гайдуцький танець» та ін. Стихія
народного танцю накреслила виразну лінію розвитку українського симфонізму
XVIII–XIX ст., внаслідок гранично несприятливих суспільно-політичних умов
представленого лише окремими зразками. За приклад використання
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танцювальних елементів для підкреслення національного характеру музики може
правити «Українська симфонія» Е. Ванжури, Симфонія мі-мінор невідомого
автора з її знаменитим фіналом іскрометним «Козачком», «Українська симфонія»
М. Колачевського, де в останній частині звучить жартівлива танцювальна пісня
«Ой джигуне, джигуне», коломийкові мотиви в симфоніях-увертюрах
М. Вербицького.

Особливо виразно зв’язок із танцювальною культурою проступає в музично-
театральних жанрах, у процесі перетворення народного танцю в танець
сценічний.

Танцювальна стихія позначилася на всіх сценічних творах С. Гулака-
Артемовського, котрий вписав немеркнучу сторінку в становлення української
національної композиторської школи. Показовий, зокрема, вокально-
хореографічний дивертисмент «Українське весілля», поставлений у Санкт-
Петербурзі 1852 р. Композитор увів у партитуру мелодії, що вважалися еталоном
української пісенності (наприклад, «На бережку у ставку») і побутували не лише
серед селянського, а й серед міського населення, друкувалися в популярних
пісенних збірниках. Як і в народі, танцювальні номери виконувалися тут «під
пісню» – хоровий спів з інструментальним супроводом.

Вершинний твір С. Гулака-Артемовського, прославлена опера «Запорожець
за Дунаєм» (1862), демонструє активне утвердження ролі танцю в розгортанні
оперного спектаклю. Танець стає істотним компонентом образної структури твору
і водночас засобом вияскравлення національного оперного стилю. Розгорнена
танцювальна сюїта, введена в другу дію «Запорожця за Дунаєм», органічно
вписується в сюжет, допомагає зобразити побут козаків-переселенців,
підкреслити їхню вірність рідним традиціям та звичаям. Важливе значення для
формування національної композиторської школи мало те, що в основу цього
чисто інструментального номера покладено не обробки народних пісень, а власні
авторські оригінальні варіанти танцювальних мелодій, здійснені на основі
перетворення фольклорних мотивів та інтонацій.

Танцювальні епізоди займають істотне місце в музично-драматичних творах
інших українських композиторів, представників національної композиторської
школи. В операх П. Сокальського «Облога Дубна», «Майська ніч» привертає увагу
розцвічення побутових картин дійовим танцем, у мелодрамах В. Матюка й
С. Воробкевича – використання коломийки.

Широку панораму зв’язків із танцювальною культурою розкриває творча
діяльність фундатора української світської національної композиторської школи
Миколи Лисенка, котрий остаточно довів її самобутність і право увійти у світовий
мистецький простір зі своїм власним неповторним голосом.

Внесок композитора в танцювальну культуру багатогранний, охоплює різні
її складові. У 1875 р. М. В. Лисенко видав збірку «танків і веснянок» «Молодощі».
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Прикметно, що нотний запис її першої частини, «Гри» доповнено тут словесним
описом пластичного малюнка.

Лисенко чудово розумів необхідність збереження, фіксації та популяризації
фольклору, в тому числі танцювального. Він тісно співпрацював із відомим
дослідником народних танців Василем Верховинцем. З цього приводу варто
згадати колоритний епізод. Якось Лисенко був присутній під час запису
Верховинцем танців у селі Криве на Київщині. Захоплений, він попросив
викотити на веранду піаніно і тут же створив оригінальну обробку мелодії
місцевого танцю «Роман».

Цікаві спостереження щодо побутування музики, пов’язаної з танцем, містять
його наукові розвідки «Народні музичні струменти на Вкраїні» та «О торбане и
музыке песен Видорта».

І, звісно, особливо щедрі плоди дало використання танцювальних мотивів у
композиторській спадщині Миколи Лисенка.

У першу чергу це стосується оперних творів. Органічне залучення
хореографічних епізодів у драматургічну канву, перетворення народного танцю
в танок артистичний відповідало практиці світової оперної класики, створення
балетних сцен, тобто важливого кроку до виникнення самостійного жанру –
балету, найскладнішої ланки танцювальної культури.

Характер і стиль балетної музики Лисенка формувався в тісній залежності
від змісту його опер та їх жанрових різновидів. Танці у фіналі другої редакції
опери «Різдвяна ніч» – побутові, позначені виразним етнографічним колоритом.
Відповідно й Лисенко наслідував фольклорні зразки, хоч і оминав їх пряме
цитування. Як і в побуті, інструментальний виклад поєднується з вокальним –
приспівками дійових персонажів.

На подібних засадах, хоч із значно більшим розмахом, побудовано балетні
сцени в центральному творі Миколи Лисенка – народно-героїчній драмі «Тарас
Бульба». Танці в другій дії опери розростаються до розмірів завершеної
танцювальної сюїти. Перша її частина заснована на динамічній, моторній
народній пісні «Ой дівчина-горлиця», друга – оркестровий «Козачок», втілений
у складній рондоподібній формі. Своїм настроєм сюїта спрямована на
підкреслення молодецького завзяття, життєвої енергії козацтва, його готовності
до боротьби.

В українській театральній творчості Микола Лисенко перший вивів
танцювальну музику за рамки суто побутових епізодів. Так, в опері «Утоплена»
балетні сцени, засновані на мотивах народних театралізованих хороводів-ігор,
зображають фантастичні сновидіння – зустріч із русалками головного героя
Левка. Забігаючи вперед, варто відзначити, що танці з «Утопленої», поставлені
1919 р. в українській музичній драмі балетмейстером М. Мордкіним, були однією
з перших фахових українських хореографічних постановок.
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Використання танцювального фольклору для створення казково-феєричних
образів демонструє дитяча опера М. Лисенка «Зима і Весна». У знаменитій
«Метелиці» тут майстерно поєднуються танцювальність з ілюстративно-
зображальними елементами.

Вельми своєрідне емоційно-образне навантаження, а саме пародійно-
гротескне, несуть балетні епізоди в сатиричній опері М. Лисенка «Енеїда» –
бундючний «Гопак на Олімпі» та жалісливий «Танець грацій».

Зрештою, у своїй «лебединій пісні», – одноактовій опері-мініатюрі
«Ноктюрн», – М. Лисенко впритул наближається до стилю класичної балетної
музики. Політний, ефемерний «Танок Рожевих та Золотих снів» вражає
рельєфною пластикою музичних фраз, їх чітким співпадінням із танцювальними
рухами.

Надзвичайно важливим для розуміння ролі танцювальної культури в
утвердженні української національної композиторської школи є той факт, що
саме її очільник, Микола Лисенко, думав про нівелювання жанрової прогалини,
яка на той час не була заповненою, – створення повноцінного українського балету.

У своєму останньому листі, адресованому К. Бич-Лубенському, він зазначав:
«Балету ніякого ніхто не учив і не писав… Написав правда лібрето до одного
дуже красивого балету з українського життя, дуже складне лібрето, але я не брався
ще писати [музику. – М. З.], бо маю інші роботи» 1.

Усвідомлення М. Лисенком багатих виразових можливостей танцювальної
стихії засвідчує не тільки його театральний доробок. Композитор залюбки
використовує танцювальні мотиви в інструментальних жанрах і формах. Як
приклад, можна згадати симфонічну фантазію «Козак-жарт», фортепіанну
«Українську сюїту g-moll у формі старовинних танців» (1869), Першу рапсодію
на українські народні теми та особливо популярну Другу рапсодію «Думка-
шумка» (ор. 18).

Все це проливає яскраве світло на щільний взаємозв’язок танцювальної
культури і творчості українських композиторів. Після «епохи Лисенка» цей
процес взаємодії не переривався, набув подальшого інтенсивного розвитку. Це
стосується, зокрема, концертного сценічного танцю, представленого чисельними
ансамблями, передусім Ансамблем танцю України, організованим П. Вірським
(з 1977 – його імені). А особливо плідні наслідки співпраці хореографів і
композиторів помітні в жанрі балету. Балетні твори стали набутком національного
мистецтва лише з 30-х років минулого століття. Сьогодні можна вже назвати
десятки оригінальних українських балетів. Поставлені не тільки на сценах
України, а й за її межами, вони впевнено зайняли свою нішу у світовому
культурному просторі.
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КАНТАТИ МИКОЛИ ЛИСЕНКА В СИТУАЦІЇ ЗМІНИ
СТИЛЬОВОЇ ПАРАДИГМИ ЖАНРУ

У статті проаналізовано твори М. Лисенка на тексти Т. Шевченка «Б’ють пороги» й
«Радуйся, ниво неполитая» в контексті становлення українського романтизму.

Ключові слова: кантата, стиль, український романтизм.
В статье проанализированы произведения Н. Лысенко на тексты Т. Шевченко «Б’ють

пороги» и «Радуйся, ниво неполитая» в контексте становления украинского романтизма.
Ключевые слова: кантата, стиль, украинский романтизм.
Two cantatas by Mykola Lysenko are investigated in context of development Romanticism

in the Ukrainian music.
Key words: cantata, style, Romanticism in the Ukrainian music.

В українському мистецтві ХІХ століття, позначеному підсумковими і,
водночас, інноваційними проявами, завершилася епоха бароко-класицизму й
остаточно увиразнились ознаки романтизму. Минуло не так вже й багато часу,
(він вимірюється приблизно одним поколінням – від перших десятиліть ХІХ
століття), коли було створено ще, по суті, класицистичні кантатні твори
Д. Бортнянського, С. Давидова, С. Дегтярьова та інших українських
композиторів, до представлених у 60-80-х роках того самого століття творчістю
В. Сокальського, Д. Січинського, М. Лисенка масштабних композицій жанру.
Однак, саме за цей час кардинально змінюється світоглядна, стильова та
стилістична сфера вітчизняної культури, що зумовило нову образність, нові
формальні й семантичні ознаки жанрової парадигми. Алегорія античних або
біблійних сюжетів кантат, створених на початку ХІХ століття українськими
композиторами, які жили в Росії, резонувала з позитивними змінами в суспільстві,
зокрема із здобутками науки і мистецтва (кантати присвячено президенту
Академії мистецтв графові Строганову, діяльність літературних та інших
мистецьких товариств тощо), або прославляла героїзм народу у воєнних подіях
1812 року. Натомість концептуальні задуми кантат уже романтичної доби, що
однозначно, без додаткових умотивувань визначаються як українські, значно
активніше  реагували на прогресивні виклики збуреної епохи другої половини
ХІХ століття. Більше того, оскільки на українських теренах, в умовах імперської
Росії, оперні й симфонічні твори не мали жодних стимулів для реалізації та
поширення в мистецькій практиці, солідаризація митців із суспільно-політичними
запитами часу, їхня громадянська позиція, визначена пробудженням національної
свідомості і прагненням соціальних змін, реалізувалися насамперед у
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масштабних, демократично налаштованих та комунікативно мобільних вокально-
інструментальних формах, що й забезпечило їм одне з пріоритетних місць у
жанровій ієрархії музичної творчості того часу.

Зміна стильових парадигм у Європі – класицизм-романтизм – визначена
насамперед суспільно-політичною ситуацією на зламі XVII–XVIII ст.,
прагненням країн до державної самостійності, виступами демократично
налаштованих інтелігентських кіл, врешті орієнтацією на «народ» як силу, здатну
сприяти кардинальним змінам, приводить до ренесансу національних культур.
Насамперед відродженню мови, що все більше набирає статусу державної й
активно сприяє формуванню національних мистецьких шкіл, утвердженню
власних церковних конфесій тощо. Ці процеси знаходили підтримку у всіх
верствах населення – від найбільш зацікавлених у посиленні державотворчих
акцій можновладців (усе більш відчутним стає наближення капіталізму) до
найбідніших – селян і робітників, які сподівались, як знаємо, марно, що під
прапорами національного, врешті настане їхнє соціальне визволення.

Особливе становище України, що протягом століть фактично була лише
сегментом імперської кріпосницької Росії, гальмувало процес утвердження
національної ідеї. Перша половина ХІХ століття – доба розквіту європейського
мистецького романтизму, зокрема й у Росії, де увага до національного
формувалася в умовах патріотичних настроїв народного протистояння агресії
Наполеона, в Україні позначена певним відставанням. Можна говорити лише
про окремі прояви цього стилю, коли, ще в умовах проторомантизму,
увиразнюються усвідомлення власної національної ідентичності, пієтетне
ставлення до етно-фольклорної культури, пошуки нової тематики (у національній
історії, літературі, мистецтві) та нових засобів її семантичного втілення. Саме в
цей період відбулася знаменна подія в історії української культури – становлення
літературної мови і, в цьому річищі, ще одна, не менш знакова подія – поява в
Україні «Кобзаря» Т. Шевченка, що рішуче активізувало процес пробудження
національної самосвідомості суспільства й позначилося на всіх формах його
культури. У музиці ці зміни, в першу чергу торкнулися музично-вербальної
творчості – оперної, камерно-вокальної та хорової, зокрема таких її масштабних
форм, як кантата, вокально-інструментальна поема, хорова сцена тощо.

Новий виток у розвитку кантатного жанру започаткували саме твори
Миколи Лисенка, написані на тексти Тараса Шевченка, в яких гостро відчутною
стає не лише актуальність втілення національної тематики, а й необхідність
відтворення її в мистецьких формах, найбільш доступних і близьких народові.

М. Лисенко являє собою новий тип митця – пасіонарну особистість, патріота,
громадянина, творця, який усе свідоме життя активно популяризував ідею
національного утвердження. У творчості Т. Шевченка він знаходив тематизм і
проблематику своїх творів (життя народу, його славна історія, героїчна боротьба
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тощо). І саме в кантатних жанрах найбільш послідовно втілював прогресивні,
демократичні засади творчості поета. Вибір хорового жанру для розкриття
тематики з яскраво вираженою викривальною тенденцією, соціальна
загостреність, відверті заклики до боротьби за справедливість і національну
гідність у хорових масштабних творах М. Лисенка сприймались як відповідь на
злободенні питання сучасності. Тема духовного розкріпачення народу,
прославляння його творчих сил, образи боротьби за соціальне й національне
визволення художньо переконливо стверджуються в таких хорових поемах і
кантатах М. Лисенка на слова Т. Шевченка, як «Іван Гус» (1881), «Іван Підкова»
(1903), «Б’ють пороги» (1878), «Радуйся, ниво неполитая» (1883), «На вічну
пам’ять Котляревському» (1895). Своє ставлення до творчості великого поета
М. Лисенко підтвердив також у кантаті «На 50-ті роковини смерті Т. Г. Шевченка»
на слова В. Самійленка (1911). Як і Т. Шевченко, композитор вірить у силу народу,
його могутність і нездоланність. Звідси – ліричний світлий характер фіналів цих
творів, що сприймаються логічним висновком усього попереднього розвитку
музичних образів.

Кантатні твори М. Лисенка підтверджують не так пізнє входження української
музики до епохи романтизму (у порівнянні з європейською, із запізненням більше
як на півстоліття), як загалом той факт, що в загальному понятті стиль, котрий
безумовно є просторово-часовою категорією, однак, за різних конкретних
обставин у різних національних культурах, можуть порушуватися його часові
межі, а різноманітні перехідні форми сповільнювати або прискорювати його
динаміку. І ще один важливий момент. Як і кожен стиль, романтизм знаходив у
кожній національній культурі найбільш повне вираження у творчості видатних
митців, здатних найбільш адекватно й переконливо реагувати на головні
художньо-естетичні запити часу. В українській музиці такою постаттю був саме
Микола Лисенко.

М. Лисенко глибоко відчував народну основу поезії Т. Шевченка й розумів
неможливість відтворення її на семантично-абстрактному ґрунті. В його творах
на слова поета особливо переконливо реалізувалися тогочасні пошуки
національної мови, зумовленої щільною взаємодією поетичної і музичної
інтонацій, семантичних і композиційно-структурних ознак народної музики та
європейських професійних форм. Більше того, композитор, добре обізнаний з
найкращими зразками європейських кантатних форм, не просто користувався
готовими схемами, а переосмислював їх, пристосовував для створення нової
образності новою музичною мовою. Його основним творчим методом стає
органічне поєднання композиційних засад і виражальних засобів класичної та
народної музики. За умов тотального ігнорування владою опер М. Лисенка,
поширення хоровою виконавською практикою кантатних творів композитора,
запліднене народною інтонацією співуче слово поета стає чи не головним
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чинником утвердження такого поняття, як «національна музична мова», що, на думку
О. Козаренка, «є адекватним лишень стосовно певного (вищого) етапу історичного
процесу осягнення етносом тотожної мистецької звукореалізації» [1, с. 3] .

Хоча кантати М. Лисенка, створені переважно у 80-х роках ХІХ ст., далеко
виходять за історично визначені межі європейського  романтизму, вони яскраво
демонструють ознаки цього стильового спрямування, серед яких найбільш
суттєвими є перевага емоційного сприйняття реалій, що надає імпульс творчим
задумам і апелює до їх чуттєвого сприймання. Романтичну парадигму цих творів
виявляє також жанрова орієнтація на поемність, картинність, програмність і,
найголовніше, національні ознаки всіх засобів виражальності – інтонаційно-
ритмічних, ладо-гармонічних, композиційно-драматургічних, фактурно-
інструментальних тощо.

Благоговійні, глибинні почуття студента Київського університету, пробуджені
геніальним словом Кобзаря, визначили його подальшу творчу долю. Вже
навчаючись у Лейпцизькій консерваторії, М. Лисенко розпочинає грандіозний
цикл «Музика до Кобзаря», робота над яким тривала кілька десятиліть. Серед
творів циклу й «Радуйся, ниво неполитая».

Одним із найбільш ранніх романтичних зразків лисенківської кантати-поеми
є «Б’ють пороги» на текст вірша Т. Шевченка «До Основ’яненка», написаний в
1878 році, під враженням переправи на човнах-дубах у супроводі «лоцманів з
запорожців колишніх» через дніпровські пороги на острів Хортиця. «Що за
розкішна природа тих порогів! Така грандіозна околиця: береги скелями
височенними вкриті. А Дніпро реве й шумує, спертий камінням упоперек од
краю до краю. Тепер вода вже мала, не то, що по весні. Декотрі з порогів ми
переїздили впрост поміж камінням і безпечно перейшли, тільки на душі якось
легко і вільно стало» [2, 129].

За формою кантата «Б’ють пороги» є розгорнутою поемою вільної структури,
що об’єднує ряд епізодів. Важливого значення набирає романтичне змалювання
картин природи – розбурхані бурею хвилі Дніпра, розлогі безкраї степи, високі
козацькі могили, що асоціативно уособлюють образи славної героїчної історії,
нездоланності народного духу. Вже в першому епізоді кантати інтонаційно
споріднений з історичними піснями тематизм (пісня «Про Байду»), поєднання
розповідності та ілюстративності, героїчна піднесеність загального звучання
стають визначальними для подальшого розвитку твору. В наступних розділах
особливо відзначимо суто романтичне пісенно-романсове соло тенора, що
звучить на тлі «гітарної» фактури супроводу (тридольні гармонічні фігурації у
флейт). Концентрованим виразом скорботних настроїв твору стає друге соло –
баритона («Обідрана, сиротою понад Дніпром плаче»). Експресивна напруженість
мелодичної лінії посилюється ладовими особливостями (поєднання елементів
дорійського, натурального та гармонічного мінору), метричною змінністю.
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М. Лисенко завершує твір розгорнутою хоровою сценою. Оптимістично

звучить фінал кантати, життєствердний гімн, де пророчі слова поета: «Наша дума,
наша пісня не вмре, не загине…» втілено в музиці величного, урочисто-
піднесеного характеру. Богатирський розмах, фресковість, жанрові зв’язки з
народною пісенністю наближають розгорнутий заключний епізод кантати «Б’ють
пороги» М. Лисенка до оперних та симфонічних фіналів його російських
сучасників – М. Глінки, О. Бородіна, П. Чайковського.

Вершинне місце в кантатному жанрі посідає п’ятичастинна кантата М. Лисенка
«Радуйся, ниво неполитая», написана композитором на один із найбільш
революційних віршів Т. Шевченка – «Ісаія. Глава 35 (подражаніє)». У цьому творі
ідеї волі й рівності, настрої протесту проти духовного й фізичного гноблення
узгоджені з вірою у світле майбутнє народу. Хоча в його структурі формально
переважають сюїтні засади (контрастне зіставлення епізодів), але масштабність,
значущість образів, панівна роль хору надають йому рис ораторіальності.

Різнохарактерні частини кантати об’єднує логіка драматургічного розвитку:
весняні образи радості, світла, свободи (перша частина), після ліричних відступів
(друга – четверта частини) могутньо стверджуються в патетично-піднесеному
звучанні фінального апофеозу (п’ята частина). Єдності формі надає також її
аркове обрамлення величними масовими сценами, зміст яких конкретизують
жанрові ознаки календарно-обрядових пісень, у яких чи не найбільш яскраво
виявилося життєствердне світосприймання людини, – колядок у першій та
веснянок у п’ятій частинах.

Поряд із загальним емоційно-романтичним тонусом твору, у кантаті, створеній
у 80-х роках ХІХ  ст., ще присутні ознаки, притаманні опозиційному до
романтизму класицизмові (інтонації величальних пісень, почергове антифонне
розспівування окремих мелодичних зворотів, спорідненість тематизму з кантами-
гімнами, зокрема в першій частині – з кантом середини XVII ст. «Радуйся, радость
твою воспіваю»; загально піднесений радісний тон висловлювання тощо). Однак,
присутність цих ознак визначена не рудиментами попередніх стилів, а скоріше
саме парадигмою кантатного жанру, для якої є притаманним елемент віншування,
прославлення. І саме кантова стилістика, відчутно пов’язана з прадавніми
народнопісенними джерелами, не лише рішуче вплинула на подальший розвиток
фольклорних жанрів, а й утвердилася спочатку в професійних формах партесної
культури, а згодом трансформувалася також у жанрах класичної композиторської
творчості як в Україні, так і Росії (згадаймо фінал «Слався» в опері М. Глінки
«Життя за царя» або створену ще в долисенківську добу славильну кантовість у
кантаті В. Сокальського «Пир Петра Великого» на слова О. Пушкіна).

Поряд із тим, що кантовість у крайніх частинах кантати М. Лисенка може
сприйматись як алюзія бароково-класицистської доби, увесь естетично-
виражальний стрій твору переконливо демонструє його романтичні засади.
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Вокальний квартет (друга частина)  відтворює споглядальні елегійні настрої, в
його тематизмі відчутні впливи українського міського романсу, у фактурі
оркестрового супроводу звучать гітарно-баркарольні ремінісценції. У наступній
частині зближення мелодики з тематизмом народних плачів (мінор із перевагою
плагальності, остинатні повтори тонічного устою) сприяє відтворенню типово
романтичних настроїв смутку, пригніченості. Звернімо увагу також на героїко-
епічний характер епізоду «Радуйтесь, вбогодухі», де композитор привносить до
тематизму семантику поширеної в тогочасному музичному побуті революційної
(це ж тільки 1880-ті рр. – А. К.) пісенності (динамічний розмах мелодичної лінії,
інтонації гніву, протесту, стрибки на великі інтервали, вольові маршові ритми
тощо), розширюючи «інтонаційний словник» тогочасної української музики.
Звідси вже налагоджуються зв’язки з урочисто-прославним фіналом («Оживуть
степи, озера»), де одним із засобів розкриття образу пробудження сил народу
стає імітаційна поліфонія, суттю якої є динаміка повторності, постійне оновлення,
розвиток. На чільне місце виноситься слово або лаконічна фраза, що утверджує
провідну ідею. Завершує кантату розгорнута, зі вступом і кодою фуґа, світла
збуджена тема якої, що інтонаційно нагадує знану веснянку «А вже весна, а вже
красна», породжує асоціації з пробудженням, розквітом природи, радісними
подіями людського життя.

Врівноваженість форми, пафос святкових настроїв, акцент поліфонічних
засобів у фіналі резонують із класицистичним зачином кантати, натомість
масштабна розбудова великої хорової сцени, жанрові ремінісценції тематизму
породжують асоціації з оперними фіналами романтичних опер.

Кантати М. Лисенка, їх основні тенденції, продовжені композиторами його
школи й послідовниками, засвідчили плідність еволюційного розвитку
романтичного стилю в українській музиці. Більше того, надалі здобутки цього
стилю стали ґрунтом для відродження романтичної традиції в неоромантизмі,
що об’єднав стилістично різні спрямування сучасної української музики.
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Любомира ЯРОСЕВИЧ (Львів)

ВІРШ Т. ШЕВЧЕНКА «ІСАІЯ. ГЛАВА 35. (ПОДРАЖАНІЄ)»
І КАНТАТА М. ЛИСЕНКА «РАДУЙСЯ, НИВО НЕПОЛИТАЯ»

(до питання поетичної та музичної інтерпретації
Біблійного тексту) 1

У статті зроблено спробу перегляду хрестоматійної інтерпретації художньої концепції
кантати «Радуйся, ниво неполитая» М. Лисенка. Відштовхнувшись від спостережень над
Біблійним текстом та особливостями його індивідуальної мистецької трансформації у
вірші Т. Шевченка, авторка характеризує жанрово-стильові риси музичного прочитання
обох джерел у кантаті М. Лисенка.

Ключові слова: українська музика, поезія і музика, М. Лисенко, Біблія і музика,
кантата.

В статье сделана попытка пересмотра хрестоматийной интерпретации художествен-
ной концепции кантаты «Радуйся, нива неполитая» Н. Лысенко. Оттолкнувшись от на-
блюдений над Библейским текстом и особенностями его индивидуальной художествен-
ной трансформации в стихи Т. Шевченко, автор характеризует жанрово-стилевые черты
музыкального прочтения обох источников в кантате Н. Лысенко.

Ключевые слова: украинская музика, поэзия и музика. Н. Лысенко, Библия и музы-
ка, кантата.

Traditional interpretation of conception of cantata «Radujsia, nyvo nepolytaya» by
M. Lysenko is revised in the article. The author has characterized stylistic features of music by
Lysenko in connection with Byble`s text and its individual artistic transformation in poetry by
T. Schevchenko.

Keywords: Ukrainian music, poetry and music, M. Lysenko, Byble and music, cantata.

Подражаніє 11 псалму.
...Возвеличу

Малих отих рабів німих!
Я на сторожі коло їх

Поставлю слово.
Тарас Шевченко. 1859, 15 февраля, С-Петербург

Ісаія. Глава 35 (Подражаніє) 1859, 25.ІІІ.СПБ
Уже в самій назві запропонованої теми вимальовується широка панорама

власне мистецтвознавчих аспектів дослідження питань синтезу слова і музики
на рівнях як міжтекстових, так і словесно-музичних зв’язків, ідейно-мистецьких
взаємовпливів. У такому контексті звернення до Біблії – священної книги
Християнства може здатися надто «сміливим», незаперечно відповідальним, і
навіть «претензійним»...
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Отож поясню, що основним поштовхом для кристалізації цього задуму було
«дозволене» нам тепер «звільнення» від нав’язливих стереотипів: мовляв, Тарас
Григорович Шевченко – «революціонер-демократ», «войовничий атеїст», а отже
й надана можливість використання навіть і біблійних джерел для щонайглибшого
осягнення феномену Великого Кобзаря України.

Суто музикознавчою проблемою тут є процес формування національного
стилю української професійної музики, в якому визначальну роль відіграли
Лисенкові інтерпретації поезії Тараса Шевченка. Нагадаймо знаменні слова
характеристики Станіслава Людкевича:

«Ніхто так, як Лисенко, не вмів підійти так близько до Шевченкового способу
почування і бесіди <...>. Як у «народному» поеті сконденсувалася українська
народна поезія, так у музиці до «Кобзаря» потрафив Лисенко дані немов
сконденсування народної мелодики, своєрідний, а одиноко правдивий і пригожий
до поезії Шевченка музикальний пісенний стиль [підкреслення – Л.Я.] <...>
Музика до «Кобзаря» – се, може, і вершок музичної творчости Лисенка, а майже
всі твори з сеї ділянки – від величавих ораторійних кантат, як «Радуйся, ниво»
чи «Б’ють пороги», аж до найдрібніших думок – се правдиві жемчуги наскрізь
оригінальної пісенної творчости, яким запевнено почесне місце серед
європейської вокально-музичної літератури. Притім вона творить одинокий у
своїм роді приклад органічного синтезу поезії і музики, у якому два народні
корифеї подали собі руку в тіснім душевнім порозумінні.

Такий синтез маємо хіба тільки ще у ваґнерівських музичних драмах, де,
однак, поезія і музика вийшли з одної індивідуальної творчости» 2 [16, с. 290].

Основним джерелом формування загальної концепції проведеного
дослідження, окремих аналітичних спостережень та певних узагальнень був
біблійний текст, особа його автора – пророка Ісаії, образний зміст Глави 35 у
контексті віддаленої історичної епохи.

Далі зосереджено увагу на особливостях індивідуальної мистецької
трансформації біблійного пророцтва у вірші Т. Шевченка; на завершальному етапі
звертаюся до характеристики жанрово-стильових рис музично-поетичного
прочитання обох взаємопов’язаних першопоштовхів у кантаті М. Лисенка
«Радуйся, ниво неполитая».

Видання Біблії, використане у цій праці, має заголовок: Святе Письмо
Старого Та Нового Завіту.

Курсив: Повний переклад, здійснений за оригінальними єврейськими,
арамійськими та грецькими текстами.

На звороті титульної сторінки дописано:
За дозволом Церковної Влади
і, внизу, англійською мовою:
Ukrainian Bible 63 DC
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United Bible Societies 1991-60M
Із чотирьох розділів Старого Завіту:
1. П’ятикнижжя; 2. Книги; 3. Книги поетичні; 4. Книги пророків; – останній

розпочинає ім’я пророка Ісаії – головне, котре стане центральним у
пропонованому дослідженні.

Процитую основні тези короткого зачину видання. Загальні відомості про
Біблію: «Біблія – Книга книг, найважливіший, найбільше читаний,
перекладуваний і коментований твір.

Біблійні знання правлять за предмет спеціальної богословської науки. Ця наука
зробила великий поступ наперед особливо за наших часів, включаючи та
органічно опрацьовуючи при тому інші ділянки людського знання» [І; VII].

Розділ: Пророчі Книги [І, с. 812–1067] відкривають вступні пояснення, на які
спиратимуся в наступному викладі матеріалів теми. З-поміж них: «Пророк у Біблії
означає Людину, призначену на особливе післанництво та наділену до того
обдаруванням – харизмами. Пророк насамперед – «уста Божі». Тож помилково
вважати, мовляв, головне завдання пророка – передбачати й передсказувати
майбутні події.

Пророк – рупор, якого Св. Дух спонукує говорити а то й писати в імені Бога
те, що людей закликало б до добра, в горі втішало, грішників опам’ятовувало.
Звіщаючи людям Божі веління пророк обрамовує нераз свої промови бурхливими
символами, описами, взятими з воєнної тематики, зоології тощо, на те, щоб
викликати зацікавлення й увагу слухачів і абстрактні  думки подати
якнайзрозуміліше» [І, с. 812–813].

Розділ: Книга Пророка Ісаї [І, с. 814–868, Глави – 1–66] містить коротку
біографічну довідку: «Найбільший з усіх пророків Ізраїля, Ісая 3, син Амоса,
народився бл. 765 р. до Хр. в Єрусалимі. Походив він з високої аристократичної
родини, пророкував за чотирьох царів: Уззії, Йотама, Ахаза та Єзекії, протягом
із 40 років (740–700), не покидавши Єрусалиму.

Були то тяжкі часи для Юдейської держави, коли молода, повна сил Асирійська
імперія (Ашшур) <...> у невпинному своєму войовничому запалі підійшла під
самі мури Єрусалиму.

Роля Ісаї полягала в тому, щоб утішити й розважити земляків у нещасті. Він
проповідував, щоб вони у боротьбі з асирійцями не покладались на Єгипет, не
шукали людської допомоги, а надіялися єдино на допомогу Божу.

<...> Мова Ісаї – незрівнянна класична Мова єврейської літератури» 4 [І, с. 814].
Після розгорнутого вступу – ознайомлення з основним канонічним матеріалом

дослідження, що й зумовило необхідність використання цитат. Охарактеризую
коротко власний концептуальний підхід до трактування піднятої проблеми.

Що близького собі знайшов у Главі 35 Великий Кобзар й на що натхненно
відгукнувся композитор – творець національного стилю?
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Пошук відповідей на поставлені запитання і спонукав до поглибленого аналізу

цих трьох високих творінь людського духа з метою з’ясувати: як вплинув
першопоштовх (Ісаія) на наступні мистецькі інтерпретації.

Вдумливе прочитання всіх трьох текстів (спершу словесних, включаючи
кантату) дає підставу для виявлення певних спільних рис розгортання їх образно-
емоційного та ідейно-цілеспрямованого змісту.

У моєму сприйманні – це наскрізні виражальні лінії – вертикальна, котра
«зверху й донизу» пронизує як біблійну, так і шевченківську словесну основу,
втілюючи почуття життєствердної РАДОСТІ 5; друга – горизонтальна –
накреслює символіку найвищих християнських цінностей – ВІРИ, НАДІЇ,
ЛЮБОВІ, з тим, що у всіх текстах вони виступають інверсійно, як ЛЮБОВ,
НАДІЯ, ВІРА.

До сполучної горизонталі відносимо також зовнішньо-історичні й
внутрішньо-психологічні поштовхи виникнення пророцтва, поетичного й
музично-поетичного звертання до широких верств суспільства.

Найвіддаленіше у віках пророче слово Ісаії, природно, стало своєрідною
МЕТАСИСТЕМОЮ для чергових адаптацій з індивідуальним трактуванням
перекинутих аркою до другої половини XIX ст. нашої ери, споріднених
хвилюючих проблем.

Отож звернімося до детального розгляду цих творів із метою їх порівняльної
характеристики 6.

Книга Пророка Ісаії містить 66 глав. Уже сама назва Глави 35 [І; 841], як
зазначалося вище, «Поворот з неволі та слава Ізраїля» 7 (десять віршів, тобто
роздільно виписаних фрагментів тексту, що разом становлять 24 рядки) свідчить
про радісний історичний факт VIII ст. до нар. Христа, а одночасно й намір
Пророка втішати народ, підтримувати його на дусі (подібні паралелі стосуються
і Шевченкового, і Лисенкового творів).

А зараз детальніше розгляньмо знакові компоненти метасистеми – пророчих
слів Ісаії.

Вже в перших двох віршах вони змальовують картини навколишньої природи
й закликають їх до радісного відродження:

1. Пустиня і суха земля хай веселиться, нехай радіє степ і процвітає нарцисом!
Імперативний, категоричний тон пророчих звертань збережено і в другому

вірші. Його рядки, зігріті любов’ю до рідної землі, переповнені образами
весняної, розквітлої природи й конкретизовані назвами гірських вершин
Палестини [Див.: 26; с. 670]. І тут же Пророк сягає радісної кульмінації свого
віщування, адресованою звільненим людям.

2. Хай квітом процвітає і веселиться, нехай радіє радістю і ликує! Слава
Ливану йому буде дана, пишність Кармелю та Шарону.

Вони узрять славу Господню, сяйво Бога нашого.
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Наступні два вірші продовжують підбадьорювати знесилених неволею людей:
3. Зміцніть зомлілі руки, скріпіть хисткі коліна!
Далі висловлено безпосередню вимогу проявити відвагу й силу духа;

пророцтво підіймається на осяйну вершину, з якої проголошено обнадійливу
обітницю:

4. Скажіть тим, у кого серце полохливе: «Будьте мужні, не бійтесь! Ось Бог
ваш! Помста надходить, відплата Божа: він прийде і спасе нас».

П’ятий, шостий та сьомий вірші уточнюють зміст чудесних змін, які насправді
відбудуться; розширюється їх асоціативний підтекст:

5. Тоді прозрять у сліпих очі, й у глухих вуха відтуляться.
(А отже – перед прозрілими розкриється степ, розквітлий нарцисом, а

розтулені вуха глухих почують обітниці Пророка).
У шостому вірші картини динамізуються рухом, озвучуються піснею, відтак

настає справжнє блаженство очищення:
6. Тоді кульгавий, мов олень, підскочить; язик німого піснею озветься, бо в

пустині ринуть води і в степу потоки.
Благодать Божу, провіщену в першому вірші Глави 35, реалізує вірш сьомий.

І хоча в розгортанні чудового пейзажу з’являється контрастний, гидкий спогад,
усе ж панівною залишається благодатна зелень природи.

7. І вигоріла земля стане ставом, джерелами води – край спраглий. Барлоги,
де вилежувалися шакали, стануть гущавиною з комишу та очерету.

Остаточну ВІРУ в перемогу Правди і Добра для спасенних людей стверджують
заключні – восьмий, дев’ятий та десятий вірші Пророцтва.

Проте ступити на щасливий шлях зможуть тільки гідні цієї Благодаті. Інші –
не допускаються.

8. – І буде там дорога чиста; дорогу ту назвуть святою: не пройде нею ні один
нечистий; вона лиш їм буде служити; навіть і недоумілі на ній не заблудять.

Тон віщування впевнений, ствердний. Це – ВІРА, що для людей настане
вільний від небезпек час блаженства.

9. – Не буде більш там лева, та й звір ніякий хижий не ступить на неї;
викуплені будуть там ходити.

І, нарешті, як радісний гімн ВІРИ в майбутнє щастя народу, визволеного
Господом, звучить десятий вірш Глави 35:

10. – Визволені Господом повернуться нею і прийдуть на Сіон 8 з веселим
співом; і вічна радість буде в них над головою. Веселощі й радощі будуть з ними,
а смуток і зітхання зникне.

У короткому переказі десяти віршів Глави 35 із глибини віків виростає могутня
постать біблійного Пророка Ісаії на тлі картин природи Палестини, Юдейсько-
ізраїльського царства, народ якого повернувся з неволі й прославився.

Таким чином, знакова система (часова відстань – VIII ст. до Р. Хр.),
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територіальне віддалення (Палестина, Юудейське царство) створює широке
семантичне поле для сприймання пророцтв, висловлених високим стилем, з
емоційною барвистістю зображення навколишнього середовища.

Тон промов наказовий, рішучий та одночасно сповнений ЛЮБОВІ, НАДІЇ та
ствердної ВІРИ у прихід епохи блаженства в житті народу.

Звертаючись до наступного етапу цього дослідження, нагадаймо події та
психологічний стан поета, коли з-під його пера з’явилися рядки вірша Ісаія. Глава
35 (Подражаніє).

Як відомо, Т. Шевченко часто звертався до текстів Священної Книги.
М. Коцюбинська зазначає: «постійна лектура Шевченка – Біблія», підкреслюючи,
що «інтонація пророцтва особливо вабить Шевченка в Біблії» [14, с. 179, 181].
Про Біблію як настільну лектуру поета пише також О. Забужко [8, с. 95]. Зрештою
найпереконливіше свідчить про це зміст Шевченкового «Кобзаря».

У 1845 році (19. XII, с. В’юнища) створено цикл переспівів десяти Псалмів
Давидових.

Безпосередньо після повернення із заслання Т. Шевченко неодноразово
звертається до християнських тем, біблійних текстів. Першою була поема
«Неофіти», присвячена М. Щепкіну. Твір писався у схвильованому й
напруженому очікуванні на приїзд до Нижнього Новгорода давнього, вірного
друга. Поет записує в Щоденнику: «Впродовж цих чотирьох днів писав поему,
назву якої ще не придумав. Здається, назву її “Неофіти чи Перші Християни”.
І далі, емоційно: «мені жахливо хотілося б прочитати йому» [7, с. 642]. І, нарешті,
щасливий день настав! – «24 грудня 1857 р. Святам свято і торжество із торжеств!
В три години ночі приїхав Михайло Семенович Щепкін <...> друг мій єдиний,
мій незабутній» [7, с. 645]. У цитованій книжці «Доля» двічі вміщено Шевченкову
присвяту «Неофітів» – на фотокопіях: поетового автопортрета з написом:
«Михайлу Семеновичу Щепкину на память 24 Декабря 1957 года отъ Тараса
Шевченка» [7, с. 638]  та оригіналу першої сторінки твору: «М. С. Щепкину. На
память 24 Декабря 1857». Тут же Т. Шевченко адресує йому витончено-образний
і зворушливий зачин поеми:

«Возлюбленнику муз і грацій,
Ждучи тебе я тихо плачу,
І душу скорбную мою
Твоїй душі передаю» [7, с. 641]

Хоча й закінчилася 10-літня мартирологія, та Т. Шевченко ще певний час
знаходився в стані внутрішньої психологічної адаптації: «Після довгого і тяжкого
випробування (нехай воно й ворогам нашим не сниться), – писав він у листі до
друга А. Лазаревського, – я не освоївся ще з радістю свободи, не ввійшов ще в
нормальну колію життя» (Лист від 9. 10. 1858) [7, с. 682].
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Однак уже в лютому 1859 року (СПБ. 15. II) Т. Шевченко, знову звернувшись

до Біблії, напише своє Подражаніє 11 Псалму зі знаменним CREDO:
Воскресну я!
Воскресну нині! Ради їх,
Людей закованих моїх,
Убогих, нищих... Возвеличу
Малих отих рабів німих!
Я на сторожі коло їх
Поставлю слово [25, с. 544].

Мине лишень два дні (Санкт-Петербург, 17. ІІ) і поет присвятить захоплені,
сердечні рядки вірша «Марку Вовчку» – милій його серцю українській
письменниці Марії Вілінській-Маркович, згадавши зустрічі з нею 24. 1. 1859 р.
у Санкт-Петербурзі:

Моя ти зоренько святая!
Моя ти сто молодая!

У ній Шевченко побачив джерело світла, оновлення та тепла:
Світи на мене, і огрій,
І оживи моє побите
Убоге серце, неукрите,
Холоднее. І оживу.
І думу вольную на волю
Із домовини воззову [25, с. 546].

1859 (27. Х – 11. XI, Санкт-Петербург) рік приніс людству й поему «Марія».
За визначенням І. Франка, це – «нестемпльоване золото поезії» [24, с. 87]
Т. Шевченка. Це Шевченків високий спів, висока хвала і його «остання лепта»
[25, с. 554].

Серед таких релігійно-філософських творів, сповнених духовного піднесення
й високих прагнень, поет звертається до Глави 35 пророчих книг Ісаії з наміром
саме її переспівати у «Подражанії» (25. Ш. 1859, Санкт-Петербург).

Зрештою, мабуть, тоді Т. Шевченко відчув уже «радість свободи», що стала
прямим відгуком на тему старозавітнього тексту: «Поворот з неволі та слава
Ізраїля».

Поет знаходить тут могутній поштовх для власної творчої візії щасливого
визволення стражденного народу рідної землі. При трансформації окремих
деталей структури поетичного тексту загальна ідейно-мистецька спрямованість
тексту Ісаії – знаково-семантичної метасистеми – у вірші Шевченка зберігається,
набуваючи разом із тим виразних рис індивідуального трактування основного
пророчого змісту.

Як було зазначено вище – і в біблійного автора, і в його проникливого
інтерпретатора – горизонтальна лінія християнських чеснот знаходить свій
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наскрізний розвиток в інверсії: від ЛЮБОВІ – через НАДІЮ – до ВІРИ в
остаточне звільнення «...отих рабів німих...», у перемогу ПРАВДИ і ДОБРА.
Обидва тексти поєднує також вертикаль відчуття радості, з її наскрізним
емоційним наростанням до кінцевої кульмінації.

Тепер детальніше зупинюся на порівняльному аналізі образного змісту Глави
35 і Шевченкого вірша, виходячи з їх циклічного викладу.

Отож, кількісне розширення – відповідно, від 24-х рядків у десяти віршах до
50-ти рядків у чотирьох строфах – втілює багатство засобів поетового
«подражанія». Відштовхуючись від давньої історичної епохи, Т. Шевченко
архаїзує лексику, зберігає географічні назви біблійного пророцтва.

Перші два вірші Ісаії в Шевченка розгортаються до 15-тирядкової строфи з
життєствердним тонусом її закликів:

Радуйся, земле, не повитая
Квітчастим злаком!
Рожевим крилом процвіти! [25, с. 546]

Барвиста палітра кольорів збагачується ще образом золототканого омофору,
котрий буде добром і волею підбитим... Перекидаються територіально-
асоціативні арки до славних гірських вершин Палестини, до зелених луків на
берегах Йордану. І всі ці ораторські повеління, зігріті любов’ю, в підтексті
в’яжуться з рідною землею, подають надію на те, що

люде темнії, незрячі
дива Господнії побачать [25, с. 546]

Наступні 3-й і 4-й вірші Глави 35 переростають у другий розділ Шевченкового
вірша – 10-тирядкову строфу. Тут уже звучить прямий натяк поета на рабське
закріпачення його земляків, але, поряд із тим, для них ясніше сяє промінь надії:

І спочинуть невольничі
утомлені руки

а також (це вже й політична алюзія!)
І коліна одпочинуть
Кайданами куті! [25, с. 548]

Не повинні люди лякатися дива, а радіти, бо
Се Бог судить, визволяє

Довготерпеливих
Вас, убогих [25;548]

І саме тут грізне віщування старозавітнього Пророка:
Помста надходить, відплата Божа:
він прийде і спасе нас!  [25, с. 548]

у Шевченкових словах перетворюється в Євангельську Божу справедливість.
Пророчий текст – 5-6-7-й вірші Глави 35 вселяє НАДІЮ обітницями чудесних
перетворень. Втілюючи слова Ісаії в 13-тирядковій строфі третьої частини сво-
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го циклу, Т. Шевченко конкретизує їх життєствердний зміст. Пророча ПРАВДА
БОЖА іскриться несподіваними зіставленнями, динамікою руху, коли – «незрячі
прозрять», «німим отверзуться уста», каліки «мов сарна в гаю промайнують», –
і весь цей стрімкий розвиток прямує до кульмінаційного одкровення: «прорветься
СЛОВО, як вода» і принесе очищення...

У поетовій строфі картини стають все радіснішими, більш яскравими – «дебрь-
пустиня неполита» вмиється «зцілющою водою», стрімко потечуть «веселі ріки».
Зникає гидкий образ «барлог, де вилежуються шакали» [Глава 35], а вичаровуються
порослі гаями озера, оживлені «веселим птаством» [Див.: 25, с. 548].

Ключові слова третьої частини циклу сповнені схвильованих очікувань, а
отже – НАДІЇ на щасливі зміни. І вони настануть. Так утверджується пророча
ВІРА в четвертій строфі – фінальному апофеозі Шевченкового твору.

Поет втілює 8-9-10-й вірші біблійного тексту в 12-тирядкову строфу –
прославний життєрадісний гімн ВІРИ в те, що пророцтво Ісаії збудеться для
його рідного народу – бо «оживуть степи, озера».

Ця ВІРА синтезує всі попередні заклики й почуття, котрі спрямовували
розгортання змісту обох віщувань ЛЮБОВ-НАДІЮ та їх злиття у ВІРІ.

Вилучивши з фінальної строфи біблійний символ гори Сіону – «владик», котрі
«не найдуть шляхів тих» – вольних, широких, святих, «не верстових» (тобто
позначених граничними стовпами імперії) [Підкреслення моє. – Л. Я.]. Ними
«без ґвалту і крику» зійдуться разом «раді та веселі» раби (у підтексті – уже
звільнені, колишні), а «пустиню опанують веселії села». Саме села, а отже –
близькі й дорогі серцю Шевченка земляки.

На думку М. Коцюбинської, «десятки всім відомих фактів творчості і біографії
Шевченка виявляють повну, абсолютну неподільність його “Я” з інтересами
рідного народу. Не задекларовану, а засвідчену життям» [14, с. 45].

В розумінні  «модерних» авторів, котрі трактують творчий феномен Тараса
Шевченка через призму його «міфу», – це та аура, парадигма вічно живої
спадщини генія України, що увічнила його СЛОВО не тільки для нашої землі, а
й для всього світу. Зокрема, Г. Грабович, досліджуючи семантику символів у
творчості Т. Шевченка, доходить висновку: «...пророчий пафос поета і його
спрямованість у майбутнє не викликає сумнівів. Саме цей пафос, ще до
встановлення його змісту, надає Шевченковій поезії унікального звучання» [4,
с. 145]. І далі той самий автор пише: «...Візія справжнього «золотого віку»
витворюється тільки в поезії останніх двох років життя Шевченка <...>, ясною і
визнаною моделлю служить Біблія» [4, с. 163]. Згадуючи Шевченкові парафрази
Старого Заповіту, Г. Грабович у високих словах оцінює вірш «Ісаія. Глава 35».
На думку вченого, цей твір «містить по суті уславлення землі обітованої. Його
завершення – вражаюча картина спасенного світу». Для підтвердження цієї тези
дослідник цитує заключну строфу: «Оживуть степи, озера» [Див.: 4, с. 164].
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192 Ìóçè÷íà óêðà¿í³ñòèêà: ñó÷àñíèé âèì³ð
Слід ще звернутися й до книжки О. Забужко «Шевченків міф України» з

міжрядковим уточненням змісту: «Спроба філософського аналізу», у першому
розділі якої («Тлумачення методу: що є національно-консолідуючий міф») авторка
пише: «...в творчості Шевченка, насамперед у “Кобзарі” маємо до діла з чимось
«більшим, ніж поет» за самою своєю природою [курсив О. Забужко], і це
відчували вже сучасники, а Б. Грінченко сформулював інтуїтивно точно: «Ми
певні, що в українській літературі з’явиться ще багато діячів, рівних Шевченкові
талантом, але не буде вже ні одного, рівного йому своїм значенням у справі нашого
національного відродження: будуть великі письменники, але не буде вже пророків
[курсив О. Забужко] [8, с. 12]. Наведена цитата, в якій дослідниця початку ХХІ
століття позитивно сприймає позицію «ретроспективного» автора, така
промовиста, що не вимагає коментарів.

Своє трактування теми біблійного пророцтва авторка викладає в розгорнутому
заключному, третьому розділі – «Україна вічна й історична. Топологія ук-
раїнського аду» [8, с. 89–159]. О. Забужко наголошує на тому, що «З дав-
ньоюдейськими пророками <...> українського «Кобзаря» єднає насамперед
усвідомлена програмова націотворчість [курсив О. Забужко]. Справді-бо,
головним завданням інституту пророків було сформувати з дійсного Ізраїлю –
духовно консолідовану, свідому й самосвідому націю, «царство священиків і
святий народ» [8, с. 129].

Тут важливо підкреслити, що в остаточних висновках свого дослідження
О. Забужко перекидає арку філософської думки до «Подражанія 11 псалму»:
«...визволення України як колективного індивіда має відбутися насамперед через
очищення – “освячення” її душі» – якраз у цьому й полягає космічна місія Слова,
котре буде поставлене Богом «на сторожі рабів» [8, с. 157–158]. У наведеній
цитаті можна почути відгуки фінальної адаптації Глави 35 у четвертій строфі
Шевченкового вірша: «Оживуть степи, озера».

Звернімося тепер до Лисенківської інтепретації обох текстів: безпосередньо –
Шевченківського, та Біблійного – опосередковано, через величезну історичну
відстань і поетове трактування пророцтв Ісаії. Перед детальнішим розглядом
мистецької структури музично-поетичного твору нагадаймо, про суспільно-
політичний і культурологічний контекст появи кантати «Радуйся, ниво
неполитая», а також про особисту творчу ситуацію композитора, котра, можливо,
спонукала його звернутися саме до вірша «Ісаія, Глава 35 “Подражаніє”».

Початок 1880-х рр. приніс певне послаблення імперських утисків щодо
української культури. З цього приводу Т. Булат у творчому портреті М. Лисенка
[3, с. 48] пише про циркуляр, розісланий 16. X. 1881 р. по всіх губерніях із
роз’ясненням сумнозвісного Емського указу (1876). За його оновленим змістом:
«Драматичні п’єси й куплети на малоросійському наріччі, дозволені цензурою,
можуть виконуватися на сцені». Однак було зазначено, що кожного разу для цього
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потрібен «особливий» дозвіл генерал-губернатора. Можна було також друкувати
«на малоросійському наріччі» тексти до «музичних нот». [Детальніше див.:
3, с. 48].

Такі «высочайшие» дозволи містили аж надто багато всіляких застережень,
але принаймні не було необхідності співати на концерті замість:

«Дощик, дощик капає дрібненько...»
«La pluie, la pluie, qui tombe doucement...» французькою мовою (!!?)

[Див.: 21, с. 46].
Проте навіть незначні ознаки «царської милості» зразу принесли відчутне

пожвавлення передових кіл української інтелігенції, «інтимною силою»
(С. Єфремов) якої був Микола Лисенко. Саме протягом 1881–1883 pp. композитор
продовжує натхненно звертатися до Шевченкового слова, беручи одночасно
найактивнішу участь у музично-громадському житті краю.

Ось як Микола Віталійович характеризує свою і своїх однодумців реакцію
на «імперські послаблення» в листі до доброго знайомого – галичанина
В. Шухевича: «Ви ж спогадайте собі, якого ми щастя зазнали, коли нам дадено
дозвіл грати, співати й читати на своїй рідній мові. Мов з неба впало той дозвіл;
ну, звичайно, загуло товариство, мов рій бджіл на пригрі» [15, с. 134].

І далі – безпосередньо про концертне життя Києва за власною творчою та
диригентсько-педагогічною участю: «На кого ж, як не на мене, так й навантажено
на плечі <...>. Я мало не щовечора мусив студіювати з величезним хором
хлоп’ячим і дівочим нашої молодежі, студентів та студенток Київського
університету. І вже правда, що доказали доброї слави. 9-го, у середу цей концерт
відбувся при такому натовпі публіки, що з стелі дощ від пари капотів, а світло
мало не гасло» [Там само]. Відзначивши, що до програми входили майже
винятково українські твори, М. Лисенко продовжує: «Тут співано і мого
“Гамалію”, і мішаний гурт з невикінченої моєї опери “Втоплена” (по Гоголю) і
“кводлібет” з українських народних пісень <...> [Там само]. Ентузіазм присутніх
на концерті “своїх і чужих” (М. Лисенко) був такий великий, що “Свої” так навіть
і христосувались, немов на Великдень з радощів, що почули свої співи, да ще в
дуже доброму виконанні» (Лист від 14/26 грудня 1881 р. Київ [15, с. 134]).

Отож ця сприятлива атмосфера подарувала українській музичній культурі ряд
видатних творів М. Лисенка. У хронологічній послідовності їх появи це – хорова
поема «Іван Гус», хори з «Гамалії»: «О, милий Боже України», «Наш отаман
Гамалія», «У туркені по тім боці» (1881); закінчення другої редакції «Різдвяної
ночі» (1882) та успішна прем’єра опери в Харкові (1883).

Слід додати, що 1883 рік особливо успішно вписався в театральне життя
України. Саме тоді в Києві відбулася зустріч М. Лисенка та М. Старицького з
М. Кропивницьким і П. Саксаганським, в результаті якої об’єдналися провідні
українські театральні трупи під егідою М. Старицького, утворивши славетний
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професійний Театр корифеїв. Завдяки творчій співпраці з М. Лисенком значно
піднялися драматургічні функції хорів, оркестру в українському театрі,
традиційно – музично-драматичному.

Того самого року композитор завершує лірико-фантастичну оперу
«Утоплена», пише свою першу дитячу оперу «Коза-Дереза».

Можна вважати закономірним, що саме на такому творчому піднесенні
Микола Лисенко звертається до пророчого Шевченкового вірша «Ісаія. Глава 35
“Подражаніє”».

Кантата «Радуйся, ниво неполитая» як словесно-музична композиція
переносить обидві пророчі літературні іпостасі до сфери споріднених, але
все ж якісно відмінних законів їх художнього втілення засобами мистецтва
звуків.

Цікавою і мистецьки далекоглядною є наведена C. Людкевича у статті «Про
композиції до поезій Шевченка» латинська сентенція: «Si duo faciunt idem, non
est idem» («Якщо двоє творять те саме, це не одне те ж») [16, с. 238]. Поставлена
тут проблема стосується відповідального підходу композитора до інтерпретації
поетичного тексту з погляду на іманентні відмінності двох мистецьких
індивідуальностей. Отож «Свідомий того всякий музика при композиції до якої-
небудь поезії повинен <...> старатись у формі і змісті <...> якнайближче
[підкреслення – С. Людкевича] ввійти і перейняти зміст і сферу поетичну даної
поезії і самого ж поета взагалі» [16, с. 238].

Нижче вже відзначалося, що до вершин такого, єдиного у своєму роді
органічного синтезу слова і музики С. Людкевич відносить «величаві ораторійні
кантати» М. Лисенка «Радуйся, ниво...» і «Б’ють пороги».

Коли ж розглядати розгорнуті аналітичні спостереження інших музикознавців,
у тому числі провідних, радянського періоду, то чітко проглядається нав’язана
їм тенденція до «режимних» політичних стереотипів. Серед них до найтиповіших
належить визначення літературної основи кантати як «найреволюційнішого
тексту Шевченка», а, відповідно, й те, що друга, лірико-пейзажна за характером,
частина «поступається попередній, щодо народності»; нарешті висновок стосовно
фіналу, в якому Лисенко «знову (після “Заповіту”) звертається до конкретної
революційної теми» [див.: 2, с. 178, 179, 181].

Композитор натхненно резонує на образно-словесні імпульси поезії (уже сама
назва кантати визначає емоційну, радісну «вертикаль» твору), а протягом його
розгортання наскрізно, зі збереженням заданої інверсії, утверджуються етико-
філософські цінності християнства – ЛЮБОВ – НАДІЯ – ВІРА.

Вибір циклічної побудови вокально-симфонічного твору «запрограмовано»
самим поетом. Шевченко чітко розділяє відступами чергові чотири строфи вірша.
Проте композитор розширює структуру своєї інтерпретації, виділивши для зачину
чотири початкові рядки Шевченкової строфи:
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Радуйся, ниво неполитая!
Радуйся, земле не повитая,
Квітчастим злаком! Розпустись,
Рожевим крином процвіти!

Це – своєрідний, зігрітий палкою любов’ю до рідної землі епіграф для
наступного розвитку всієї композиції, п’ятичастинного циклу, проте за формою
він переростає в розгорнуту першу частину кантати.

Вибір для слова-зачину трихордової безпівтонової поспівки, що апелює до
колядок передхристиянської доби, якнайкраще відповідає архаїзованим закликам
Шевченківської лексики, одночасно перекидаючи арку до епохи Пророка старого
Заповіту.

Активне розгортання картини природи, її весняного оновлення
супроводжується вибухом радісних емоцій. Порівняно з попередніми текстами –
одним віршем (1,5 рядка) пророцтва Ісаії, чотирма рядками початкової строфи
Шевченка, хорово-симфонічна фреска «епіграфу» Лисенкової кантати сягає
масштабної, 75-тактової словесно-музичної структури. «Русланівський» відгомін
чотирьох тактів енергійного оркестрового вступу – це теж своєрідна алюзія до
віддаленої історичної епохи.

Розгляньмо детальніше творчу концепцію і засоби, якими композитор втілює
ідею РАДОСТІ, що «вертикально» проймає увесь цикл, єднаючи його зі
словесними джерелами. Логіка й переконливість цілісного композиційного
задуму кантати, на мій погляд, полягає в проникливій, власне Лисенківській, а,
отже, глибоко національній інтерпретації образно-тематичних розділів поетичної
основи.

Частина I. F-dur. «Радуйся, ниво неполитая» Allegro con spirito ff 9.
Ладотональний колорит «зеленого» Фа-мажору (основна тональність

кантати), одухотворено швидкий темп, гучна звучність синхронно єднаються із
закликами тексту – прямими зверненнями до навколишньої природи. Композитор
влучно знаходить для розгорненого епіграфу всієї кантати контрастно-складову
репризну побудову.

Восьмитактовий енергійний зачин tutti мішаного хору з архаїкою трихордних
колядкових поспівок утвердить провідну ідею РАДОСТІ й ЛЮБОВІ у розширеній
коді репризи теж гомофонно-гармонічного викладу. Її стрімкий розвиток
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наштовхується на раптові агогічні контрасти уповільнень, ладові «миготіння»
однойменних мажоро-мінорних зіставлень. Нарешті розгін кодального руху –
Vivace [doppio movemente, Клавір, с. 79] зупиняється на заключному кадансі –
Sostenuto. С,  ff. Урочисто прославно лунає tutti хору, акцентуючи у продовжених
тривалостях знакову видозмінену трихордову поспівку сопрано: «Радуйся!» з
ферматою на заключній тоніці.

Перекинувши арку від першопоштовху до репризного обрамлення,
повернімося до середнього розділу характеризованої частини.

Тут продовжується активний «розбіг» поліфонізованого викладу словесно-
вокальних реплік, котрі то міняються хоровими партіями, то антифонно
перегукуються, «добігаючи» до фактурної «зупинки» в гомофонно-гармонічному
фрагменті [Див.: Клавір, с. 76–77] у тексті ще й ще раз лунають репліки: «Радуйся,
земле!», «Розпустись!», «Процвіти, земле, квітчастим злаком!», «Процвіти
рожевим крином, процвіти!» [Клавір, с. 77–78].

У ладо-інтонаційному колориті продовжує панувати архаїзована діатоніка. Це –
і часта повторюваність трихордових зворотів, і доволі розгорнутий десятитактовий
фрагмент міксолідійського ладового звучання 10. Його фуґатовий розвиток у
швидкому темпі, crescendo, приводить через сповільнення на гучній динаміці до
стишених, задумливих акордів Adagio – своєрідного «Моменту Істини».

Отже, перша частина кантати «Радуйся, ниво неполитая» виконує
драматургічну функцію радісного зачину, емоційно зігрітого «епіграфа» для
наступного розгортання наскрізних мистецьких ідей, закладених у літературній
першооснові твору.

Частина друга. «І процвітеш, позеленієш...». Квартет (С.А.Т.Б.) Andante
росо moderato. A-dur       .

Коли адресовані степу слова Пророка «Хай цвітом процвітає», (початок
першого рядка другого трирядкового вірша) в Шевченковому зачині протягом
11-ти рядків викликають пейзажні образи далекої Палестини, то в другій частині
кантати Лисенка розгортається ідилічна картина рідної природи (72 такти). Її
змальовано в короткій оркестровій прелюдії (10 т.) з кантиленними лірико-
романсовими інтонаціями, котрі підхоплює й надалі розвиває у поліфонізованому
викладі вокальний квартет. Враження ніжної романтичної баркароли творить
«хвилястий» розмір  арпеджіованих акордів інструментального супроводу.
Згадується Ґетівське: «Хвилино, зупинись, ти так прекрасна!» (Verweile noch, du
bist so schön!).

Проте чомусь саме композиційний задум цієї частини кантати викликав
найбільше «претензій» в аналітико-критичних виступах українських
(радянських!) музикознавців. Згадувана вище «обов’язкова» характеристика
вірша «Ісаія. Глава 35...» як «найреволюційнішого тексту Шевченка» прямо
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«вимагала» зауважень, мовляв, «ця частина поступається попередній, щодо
народності, сили і виразності у відтворенні поетичних образів». В остаточному
висновку, ще раз наголошено, що «друга, третя частини своєю дещо ординарною
красивістю не можуть бути поставлені поряд з народно-масовим звучанням
крайніх частин» [2, с. 179; 181] 11.

Досить вичерпний і також критично-загострений вердикт виносить кантаті
«Радуйся, ниво...» видатний історик української музики Микола Грінченко,
зокрема, другій частині твору, де М. Лисенко «переходить в музику, хоч і
красиву, але не самостійну, навіяну кращими зразками [...й на тому спасибі!
– Л. Я.] німецького романтизму. І шкода, що композитор загубив нитку
єдиного настрою, єдиної музичної ідеї, яку він знайшов у першій частині
кантати!» [5, с. 459].

При всій повазі до цитованих авторів, зрештою, розуміючи «неминучість»
таких «ідеологічно-спрямованих» оцінок, дозволимо собі не погодитися з
наведеними висловлюваннями. На мою думку, друга частина Лисенкової кантати
саме своєю мальовничою красою відповідає на енергійні заклики Першої:
«Розпустись, земле!» «Рожевим крином процвіти!» ...І ось, вона – рідна земля
процвітає «мов Йорданові святії луги зелені, береги!».

Саме ця лірико-романсова тема, проінтонована у прелюдії, вступивши зі
словами «І процвітеш, позеленієш...», стане провідною для всього першого
розділу (40 т.) цієї частини.

Переливаючися з голосу в голос у вільних канонічних імітаціях, ці мелодичні
фрази наповнюють рухливим плетивом у цілому, помірний темп розгортання
звукового простору. Романтичного колориту йому додає ще й терцієва
послідовність тональностей від Фа-мажорної «зелені» першої частини до світлих
візій Ля-мажору з тонкою ладовою мінливістю другої.
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Основним носієм лірико-пейзажної виразності тут є мелодика – широкого

дихання, з емоційними кульмінаціями у фразуванні. Відзначмо й те, що
композитор, винахідливо інтерпретуючи текст, звертається до характеристичних
штрихів звукоілюстрації, а також до фактурних нюансів – то згущення викладу
голосів, то контрастних зіставлень.

Так, коли в завершальному реченні першого розділу (А) у верхній, сопрановій
партії квартету звучить благодатна пророча обітниця: «і слава Ліванова, а не
лукава тебе укриє дорогим, золотканим [підкреслення моє. – Л. Я.] хитрошитим,
добром та волею підбитим, святим, святим омофором своїм» 12, – «золото»
виблискує спершу в шістнадцятковому подрібненні відповідного мелодичного
мотиву. Надалі в кантиленному розспіві сформується як мелізматичний
лейтобраз – групетто тридцять другими.

Той самий «золототканий омофор» відгукнеться ще й в короткій, 5-тактовій
інтерлюдії, що підготовляє другий розділ двочастинної побудови: Фа дієз мінор,
poco tranquillo А1 (23 т.).

Тут також збережеться лейтмотивна функція цієї мелізматичної
звукоілюстрації в контексті образно-інтонаційного розгортання. Не контрастуючи
тематично, розділ А1 варіантно повторює попередній, разом з тим і словесною, і
музичною мовою утверджує провідний зміст усієї другої частини кантати:
споглядання й прославлення краси рідної Ниви з надією на Добро.

У сповільненому темпі альт заспівує вільно-імітовану фразу «І честь Кармі-
лова і слава, слава Ліванова» [с. 87], а далі вже весь квартет у гомофонно-
гармонічному викладі повторює слова світлої надії... Тут знову «розблисне» й
засяє «золототканий» лейтобраз святого омофора [a piacere dim.; с. 89].

Наступає кодальний восьмитакт: Piu lento, Ля-мажор, [с. 89]. З поверненням
до основної тональності остаточно утверджується, як висновок з обох розділів
другої частини кантати пророча обітниця «І люди темнії, незрячі дива Господнії
побачать». Поліфонізований «плин» вокального фразування, набуваючи виразової
чіткості, згущується до акордової вертикалі. Тут же, в заключній кадансовій фразі
тенора, розкривається Божественна символіка мелізматичного лейтзвороту: це –
Дива Господні – надія на Божу Благодать.

Розширена до 25-ти тактів репризна постлюдія творить лагідне обрамлення
цілісної структури другої частини кантати.

Частина третя «І спочинуть невольничі утомлені руки...». Сопрано соло
та жіночий хор. Andante sostenuto      , ре-мінор.

Цій частині, як і попереднім, належить власне місце в наскрізній драматургії
циклу, тобто в логічній послідовності появи його частин. Після захопленого
споглядання краси рідної природи – «Ниви», котрій велено радіти й розквітати, серце,
сповнене надій на Божу благодать, підіймається до небес у пророчому натхненні.

3
4

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



199

Коротка 8-тактова прелюдія «анонсує» ліричну інтонаційну сферу наступного
образного розгортання а тонічний орґанний пункт – це немов стійка основа
обнадійливого настрою. Роз’яснюється темброва палітра світлими жіночими
голосами у м’якому плагальному співвідношенні ре-мінору – мінорної
субдомінанти тональності Ля-мажор, основної для другої частини.

Вся образно-інтонаційна структура цієї частини кантати, розгортаючись від
чотирьох рядків Ісаії (3-й, 4-й вірші) до десятирядкової, другої Шевченкової
строфи, в 39-ти тактах вокально-інструментальної композиторської інтерпретації
чутливо резонує на зміст поетичного тексту. Сопранове соло, як у молитві, лине
у височінь: «І спочинуть невольничі утомлені руки, і коліна одпочинуть кайданами
куті». Мелодія, почерпнута з прозорих, чистих джерел ліричної народної
пісенності, немов торкається больових точок вікового пригноблення народу...

Особливим акцентом глибинних фольклорних витоків звучить стрімка
висхідна фраза зачину. Її емоційна схвильованість виражена в тріольному звороті,
що прямує до вершини діапазону саме на знаковому слові «невольничі».

У продовженні цієї тези, але вже з надією на Божу благодать, на тій самій
вершині, проголошується знакове, ще й драматизоване «одпочинуть».

Вокалізація тексту, вплетеного у мереживо 16-ткових подрібнень (також
фольклорно-характеристичних!) активно продовжується в заключному 12-
тактовому реченні. Тут – espressivo, f, дзвінкий жіночий голос закликає до радості
й переконує: «не лякайтесь дива». Бо наступить не помста, як у Старозавітному
пророцтві, а Євангельська Божа справедливість: «Се Бог судить, визволяє
довготерпеливих вас, убогих». Емоційна кульмінація настає у кінцевій фразі
солістки, на словах «І воздає злодіям за злая!».

Так завершується перший розділ третьої частини кантати (А, 20 т.).
Розділ другий (А1, 19 т.), збагативши звучання світлими тембрами двоголосого

жіночого хору, не вносить (як і в попередній частині) тематичного контрасту, а
розвиває образно-інтонаційну сферу першого, поглиблюючи й утверджуючи
сподівання на Божу справедливість і Благодать.

Невелику фактурно-відмінну середину форми творить фуґатовий семитакт,
де повторюються у вільному імітаційному фразуванні заголовні слова:
«І спочинуть».

Ладотональна палітра стає тут мінливою в модуляційних відхиленнях, що
спершу спираються на октавний орґанний пункт ре, а далі, в русі імітацій, немов
«добігають» до мажорної аури VI щабля ладу. Тут же, в тональності Сі-бемоль-
мажор, починається реприза кінцевого речення першого розділу, котре знову
велить: «Радуйтеся, вбогодухі, не лякайтесь дива!».

Отож, НАДІЯ й ВІРА у близьке визволення немов спільно, «гуртом»
утверджуються терцієвими паралелізмами злитних тембрів жіночого хору.
У досконалому кадансі повертається основна тональність ре-мінор.

²ñòîðè÷í³ òà æàíðîâî ñòèëüîâ³ ïèòàííÿ ëèñåíêîçíàâñòâà

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



200 Ìóçè÷íà óêðà¿í³ñòèêà. Ñó÷àñíèé âèì³ð
Коротка, 9-ти тактова постлюдія обрамляє це своєрідне «лірико-схвильоване

інтермецо», перекидаючи арку до шостої частини кантати.
Тут логіка розвитку поетичної основи – від 6-ти рядків Ісаії (5-6-7 вірші) до

13 рядків третьої строфи Шевченка й 35-ти тактів Лисенкової кантати поступово
утверджує НАДІЮ й ВІРУ в прихід Правди і Добра...

Підкреслена затактовими вступами фраз, їх пунктирною метроритмікою з
елементами маршовості, штрихами стакато, енергетика короткого, 6-тактового
інструментального вступу підготовляє соло тенора.

Драматичний тембр чоловічого голосу, аріозно-речитативні, ораторські
інтонації вселяють віру в пророчі слова, проголошені урочисто, з пафосом –
pathetico – «Тоді, як, Господи, святая на землю правда прилетить».

Далі, одна за одною, вимальовуються чудотворні картини щасливих змін, коли
«незрячі прозрять, а кривії, мов сарна з гаю, помайнують».

У зростанні емоційного напруження центральна мелодична кульмінація сягає
вершин діапазону у фразі, котра, за образним змістом є ключовою, по суті, для
всього твору: «прорветься слово, як вода» [підкреслення моє. – Л. Я.].

Бо саме тоді, (f, Piu mosso) «потечуть веселі ріки», отож наступить
довгоочікуване відродження глибинних сил уже «политої Ниви»...

Знаменно, що рвучкий плин водяних струмків тут же, на своїх хвилях принесе
радість життя: «І днесь-пустиня неполита... прокинеться». У цьому слові – знову
радісна кульмінація, акцентована гучною звучністю, енергією висхідної кварти:
мі-ля другої октави.

Мелодико-словесні фрази, немов захлинаючись у своєму розгоні,
обриваються, повторюються: «а озера кругом, а озера кругом гаями, кругом гаями
поростуть» [с. 95–96].

Нарешті після сповільнення – росо rallentando – наступає МОМЕНТ
ІСТИНИ – усвідомлення Правди Святої та Божої Благодаті... Тенор – Molto
sostenuto – з відхиленнями у світлий Ля-мажор заспівує: «Кругом гаями
поростуть». Проте після медитативної фермати, зразу – а tempo, piu mosso,
energico, gajo, – «вибухає» нестримна радість короткої кодальної фрази:
«...веселим птаством оживуть».

Цей висновок дзвінко підтримує обрамлення інструментального супроводу.
Повернувшись в основну ладотональну сферу До-мажору, що як домінанта Фа-
мажорної «зелені», прямо приводить до Фіналу кантати.

Частина п’ята «Оживуть степи, озера…». Мішаний хор. Фінал Allegro
molto vivace. С. F-dur.

Енергійний розбіг 12-тактового вступу в чотиридольному розмірі, удвічі
прискореному (alla breve) швидкому темпі, підхопивши Фа-мажор першої
частини, пом’якшений мазками однойменного мінору, знову відгукується
«русланівськими» алюзіями давньої доби.
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Октавний унісон сповільненої домінантової звучності – sostenuto pesante –

немов підіймає завісу, за якою розгорнеться широка панорама здійсненого
пророцтва: «Оживуть степи, озера!» (F-dur). Зовнішньо спокійний та внутрішньо
схвильований темп Andante vivace поступово на тихій, але насиченій звучності
басів накреслює перші штрихи цієї монументальної словесно-музичної картини.

Знову порівняймо: Ісаія: 9 рядків (8-9-10-й вірші); Шевченко – 12 рядків (4-
та строфа); Лисенко – 70 тактів (5-та частина кантати).

Фінал твору – це ствердна, з глибокою ВІРОЮ в досягнення Благодаті Божої,
відповіді, на повеління «Епіграфу» – частини першої. У цій своєрідній образно-
виражальній репризі, до якої логічно провадили друга, третя та четверта частини,
повертається інтонаційна архаїка, пов’язана з епохою Ісаії, Шевченковою
лексикою, рисами дохристиянського фольклору.

Якщо радісні заклики першої частини перегукуються з колядковими
побажаннями й звеличенням образу «Ниви неполитої», то у фінальному
завершенні мелодична вимова ЛЮБОВІ й НАДІЇ, скріплена заповітною ВІРОЮ,
наповнюється веснянковою радістю. Її народні джерела пульсують змішаним
(    ), а далі й перемінним тактовим поділом (     ,      ,     ), рухливою метроритмікою
теми, проінтонованої басами за унісонною підтримкою інструментального
супроводу.

І як винахідливо поєднав композитор найдавніші пісенні традиції з класикою
епохи європейської поліфонії! Перший розділ фіналу являє собою експозицію
чотириголосої фуґи з точним дотриманням тональної послідовності вступів теми
й відповідей із контрапунктом: баси – F; тенори – С; альти – F; й тільки
четвертий голос – сопрано – вступає в субдомінантовому Сі-бемоль мажорі
(можливо, щоб не позбавити «класичну» експозицію фольклорного «мазка»
плагальності?).

Зрештою, фуґований виклад основної тези – «оживуть!» [с. 99] «добігає» 13

до її енергійного підтвердження в акордовій (злитній!) фактурі tutti хору, де вже
простеляються «шляхи святії», вони ж «вольнії широкії». Цей доволі розгорнутий
(9 т.) з відтінками міксолідійської діатоніки й ладотонального паралелізму епізод,
радісно «сповістивши», що «не найдуть шляхів тих владики», раптом, немов
обриває свій наскрізний розвиток.

Зупинка настає знову, як Момент Істини – «раби» (уже звільнені, колишні)
тепер – «раді та веселі», отже – в духовному піднесенні, «без ґвалту і крику»
[підкреслення моє: а де ж тут «революція»? – Л. Я.] об’єднаються, «позіходяться
докупи» й тільки тоді можливим буде здійснення віками очікуваного Пророцтва,
«і пустиню опанують веселії села!».

Як виразно, «прямою» музичною мовою композитор виділяє цю ідею в
чотиритакті з подовженими тривалостями, саме на наведених вище словах, у
тихій медитативній звучності.

5
4

3
4

5
4

3
4

²ñòîðè÷í³ òà æàíðîâî ñòèëüîâ³ ïèòàííÿ ëèñåíêîçíàâñòâà

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



202 Ìóçè÷íà óêðà¿í³ñòèêà. Ñó÷àñíèé âèì³ð
Далі єдність у «єдиномислії» (Тарас Шевченко) 14, протягом шести тактів

обґрунтовується унісоном tutti хору з наростанням гучності до f [с.101]. Тут акцент
падає на найголовніше – «І пустиню опанують...» – фразу підхоплюють тенори
й баси, а слідом за ними в антифонних перегуках сяють радістю «веселії села»,
поки остаточно й рішуче хор двічі не проголосить – «Оживуть!».

Оркестр жваво й енергійно «співдіє» цій емоційній кульмінації, котра,
завершивши перший, великий розділ композиції, безпосередньо підготовляє репризу.

Відзначимо, що тут тема фуґи з’являється у Богом посланому «єдиномислії»
як шеститактова стретта, в якій хор згідно ще й ще раз підтверджує: «Оживуть
стени, озера».

Повертається також фольклорна метроритміка в чергуванні розмірів   і c з
міксолідійським ладовим наголосом [с. 102–103]. Далі, хорові голоси вільними
імітаціями «вибігають» на «шляхи святії» та в антифонних перегуках впевнено
заявляють, що «не найдуть шляхів тих владики» (ті самі затьмарені похмурими
звучностями акордових альтерацій).

Нестримне розгортання словесно-музичної фрески, з бурхливою
співзвучністю інструментального супроводу, вибухає РАДІСТЮ. У кадансовому
tutti хору, сягнувши «зеленої» тоніки (D7–Т), переможно співають – «веселії села!»
Та ось – хвилинне осмислення – Момент Істини – Poco sostenuto…

І знову тріумфально, на ff повторюються слова, в яких воєдино злилися
ЛЮБОВ – НАДІЯ – ВІРА!

А в оркестровому фоні прослуховується тематизм фуґи, й кінцевий
пунктирний зворот неначе остаточно акцентує ключове: «Оживуть!» [с. 105].

Таким чином, помітно як тонко і природно пов’язував композитор жанрово-
інтонаційну сферу своїх музичних інтепретацій з образним змістом Шевченкового
слова. Це – і тяжіння до фольклорної автентики у першій і п’ятій частинах, лірико-
романсова пейзажність другої, молитовно піднесена, натхненна пісенність
частини третьої. Пафос закличної експресії шостої частини логічно вимагав
адекватного втілення в аріозо-речитативних, ораторських інтонаційних зворотах.
Неодноразово наголошувалося на виражальних функціях фактури – контрастних
зіставлень фуґатових «розбігів» у їх цілеспрямованому русі до ствердження
провідної ідеї у відносній статичності гомофонно-гармонічного викладу
підсумкових епізодів.

Живою картинністю, емоційною безпосередністю діалогічних реплік
позначене й часте використання в кантаті «Радуйся, ниво...» антифоних перегуків
хорових груп. Тут, безперечно, відчутні й жанрово-стильові впливи сакрального
хорового мистецтва України минулих епох: барокового партесного концерту,
класицистичних обріїв циклічних концертів Д. Бортнянського. Сюди ж відносимо
й «Русланівську алюзію» до днів «давно минулих».
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Отже, сума усіх засобів, що їх застосував Лисенко, звернувшись до

Шевченкового Подражанія Главі 35, розкриває справжню народність творчого
мислення композитора, в широкому розумінні цього об’ємного поняття.

Поставлені в «один ряд» три високі творіння людського Духа – Глава 35
пророцтв Ісаї (Подражаніє) Т. Шевченка й кантата М. Лисенка «Радуйся, ниво
неполитая» – виявляють засадничу ідейно-мистецьку й філософсько-естетичну
спорідненість, проголошуючи й утверджуючи Вічні Істини й почуття, притаманні
людству в його бутті в часі та просторі.

Це – ВІРА у ВСЕМОГУТНЬОГО БОГА;
НАДІЯ на БОЖУ БЛАГОДАТЬ;
ЛЮБОВ до навколишнього СВІТУ,
до рідної ЗЕМЛІ,
котра підіймає народи на праведні ДІЛА.
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Наталія КОСТЮК (Київ)

CТИЛЬОВА КОНЦЕПЦІЯ «ХЕРУВИМСЬКОЇ» М. ЛИСЕНКА:
НА ТЛІ ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ

КІНЦЯ ХІХ СТ.

Відповідність творів, написаних на основі канонічних текстів, жанрово-стилістич-
ним параметрам богослужбового співочого мистецтва належить до  актуальних проблем
музичної літургіки. Особливо це стосується опусів першорядних композиторів, які виз-
начили або істотно вплинули на шляхи розвитку національних шкіл. До них належить
«Херувимська» М. Лисенка, аналізу якої в контексті богослужбово-музичної творчості
кінця ХІХ – початку ХХ ст. присвячена пропонована стаття.

Ключові слова: Микола Лисенко, «Херувимська пісня», канонічний, жанр, піснеспів,
стилістика, богослужбове співоче мистецтво.

Соответствие произведений, написанных на основе канонических текстов, жанрово-
стилистическим параметрам богослужебного певческого искусства принадлежит к акту-
альным проблемам музыкальной литургики. Особенно это касается опусов выдающих-
ся композиторов, которые определили или существенно повлияли на пути развития на-
циональных школ. К ним принадлежит «Херувимская» Н. Лысенко, анализу которой в
контексте богослужебно-музыкального творчества конца ХІХ – начала ХХ ст. посвяще-
на предлагаемая статья.

Ключевые слова: Николай Лысенко, «Херувимская песня», канонический, жанр,
песнопение, стилистика, богослужебное певческое искусство.

Compliance of works written by canonical texts, genre and stylistic parameters of the
liturgical art of singing belongs to the pressing problems of musical liturgy. This is especially
true opus by prominent composers that determined or substantially influenced the development
of national schools. They include the «Cherubim» by M. Lysenko, analyzed in the context of
the Liturgical art and music of the late XIX – early XX century.

Keywords: Mykola Lysenko, «Cherubic Hymn», canonical, genre, songs, style, singing
liturgical art.

Українська церковно-музична культура кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ ст.
зараз належить до актуальних проблем, що активно вивчаються в різних аспектах,
зокрема стилістичних тенденцій у творчості багатьох композиторів і диригентів,
чия діяльність пов’язана з богослужбовою сферою. Це стосується, насамперед,
спадщини К. Стеценка та М. Леонтовича, частково Я. Яциневича, твори яких
набули пріоритетних позицій у репертуарі українських церковних хорів у період
становлення автокефалії української церкви, а іноді виконуються й російськими
колективами. Певну частку в сучасних дослідженнях займає дослідження доробку
М. Лисенка, якому, зокрема, присвячено розвідки Т. Гусарчук [2], Н. Костюк [3],
М. Юрченка [5]. У цих працях першорядна увага присвячена контекстуальним
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проблемам. Проте для осмислення загальних закономірностей розвитку
українського церковно-музичного мистецтва дедалі більше зростає потреба в
дослідженні технологічних аспектів і жанрово-стильових проблем цієї сфери
його творчості, хоча М. Лисенко долучився до процесу нарощення національного
богослужбово-співочого потенціалу тільки епізодично.

Початок зацікавлення М. Лисенка церковнослов’янською співочою традицією
датується початком 1860-х років, коли він захопився кантами, що виконувалися
в церкві Київського університету. У наступні роки активну увагу митця привертала
праця над перекладами біблійних текстів національними мовами. Так, у листах
до А. Вахнянина від 7 травня і до Старицьких від 30 квітня і 18 травня 1869 року
він висловив зацікавлення з приводу українського перекладу Псалтиря та
публікації П’ятикнижжя П. Кулішем. М. Лисенко знав і видані в Галичині й
західних державах переклади біблійних текстів, здійснені П. Кулішем та
І. Пулюєм. Йдеться про Євангеліє (Відень, 1871) і Новий Заповіт (Л., 1881;
перевидання британського Біблійного товариства в 1893, 1901, 1903, 1906, 1909,
1912, 1913 роках). Водночас не відомі факти про інтерес до богослужбових
піснеспівів. Навпаки, О. Кошиць твердив, що композитор не цікавився таким
важливим джерелом української традиції, як Ірмологіон. Більше того, навіть у
1990-х роках М. Юрченко пов’язав поштовх зверненню до релігійного пласту
національної пісенності винятково зі збіркою «Ліра і її мотиви» П. Демуцького.
Ці зауваження мають певне підґрунтя.

Насамперед, потрібно визнати, що єдиним твором М. Лисенка, який без
застережень можна зарахувати до канонічної сфери, є його «Херувимська» (1898).
Це суттєво, оскільки його інші релігійні твори для мішаного хору (видані 1993
року М. Юрченком) і до недавнього часу класифіковані як канонічні, не можуть
такими вважатися (і, до речі, у назві видання термін значно ширший – «релігійні
твори»). Так, за текстовою приналежністю кондак Різдву Христовому «Діва днесь
пресущественного рождаєт» навіть у згаданому виданні оприлюднено із
підзаголовком «Різдвяна псальма». У межах обрядової традиції його співають
всі священнослужителі посередині храму перед запаленою свічею після відпусту
і тропаря «Рождество Твоє, Христе Боже наш». Правомірність авторського
жанрового визначення – псальма, а не кондак (незважаючи на дослівне
використання канонічного тексту), – вочевидь, зумовлена усвідомленням
композитором характеру стильових закономірностей, на які він орієнтувався при
написанні цього твору.

У цьому творі не дотримано канонічних жанрових закономірностей кондака:
за формою він являє собою низку несиметричних за розміром строф (сідальних)
із незмінюваним рефреном. Об’єднуючим чинником, крім рефрену, виступає
рівноскладовість і однакова кількість інтонаційних фрагментів у кожному вірші.
Наступні після вступного і менші за масштабом строфи співають без перерви.
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При фольклоризації структура канонічних піснеспівів неодмінно руйнується.
Зокрема, відбувається довільний поділ тексту, повторення слів і фраз; домінує
триголосий склад із дублюванням верхнього голосу второю (у кантах).
Характерними ознаками псальми, що постає як фольклорна переробка біблійних
текстів і апокрифів, є варіювання та імпровізаційність у розспіві текстів,
позначених тенденцією до силабо-тонічної системи.

На цій підставі псальму «Діва днесь» у Лисенковому варіанті можна
класифікувати (за Б. Луговським) як аналог паралітургічних зразків, що походять
із церковних книг чи текстів богослужінь; музично-стилістичні риси (зокрема
мажорний лад) дають підстави побачити її витоки у сфері задушевних пісень і
хвалебних кантів (за П. Демуцьким). Та, на відміну від фольклорних зразків,
текст не домінує над мелодикою, тон висловлювання далеко виходить за межі
стримано-ліричного і позбавлений декламаційних елементів, а в мелодичних
лініях різних голосів наявні ходи на широкі інтервали.

Фрагменти з 138-о псалму – двічі повторений 7-й, 8-й, 9-й, розділений і кілька
разів повторений із різним музично-тематичним матеріалом 10-й стихи –
використано в концерті «Камо пойду от лиця Твого, Господи» 4. Саме така
жанрова визначеність, хоч і засвідчує приналежність до національної церковно-
співочої традиції і продовжує лінію хорових концертів XVIII – початку ХІХ ст.,
на час створення хору ставить його за межі канонічної обрядової сфери. В інших –
«Пречистая Діво, мати Руського краю» (псальма; мелодія з «Богогласника» 1900
року видання; перевидана П. Демуцьким у збірці «Ліра і її мотиви» 1907 року),
«Хресним древом» (кант Розп’яттю Христову; мелодія з першого видання
«Богогласника» 1790 року також опублікована у «Лірі...»), «Боже великий,
єдиний» (сл. О. Кониського) – М. Лисенко використовував авторські або ж
паралітургійні тексти, тобто працював у паралітургійній галузі.

Важливий висновок щодо стилістичних особливостей вище названих творів
належить Т. Гусарчук: «Підхід М. Лисенка до обробок цих мелодій відомий:
створення розгорнутої куплетно-варіаційної форми; поєднання фактурних
особливостей народного багатоголосся, зокрема підголоскової техніки, з
класичною гармонією та елементами імітаційної поліфонії; використання на
макрорівні варіаційного, на мікрорівні – варіантного принципів розвитку» [2,
с. 215]. Але необхідно зауважити, що всі згадані твори написано після
«Херувимської», тож зацікавлення М. Лисенка богослужбовою музичною
творчістю пов’язане саме зі створенням «Херувимської».

У «Херувимській», порівняно з іншими тогочасними зразками українського
церковно-музичного мистецтва, теж яскраво виявляється відхід від типових для
галузі засад стилістики. Цей крок був таким рішучим, що навіть В. Садовський,
який мав прогресивні погляди й поміркованість щодо характеру творчих пошуків
і виконавської адекватності найновіших музичних композицій російських
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музикантів (скажімо, М. Римського-Корсакова), відзначав «неможливість
виконання» цієї «Херувимської» під час богослужіння. Цю думку можна було би
вважати суб’єктивною, якби не зауваження О. Кошиця: «Тоді ж [1898 pоку. –
Н. К.] я хотів розучити «Херувимську» Лисенка, якої оригінал він мені
подарував... Але в хорі ця композиція прозвучала незадовольняюче, і я мусив її
залишити» [4, с. 474].

І справді, ровесниця визначної «знаменної Херувимської» О. Кастальського
(1897) багато в чому суголосна їй за ступенем новаторства, хоча ці твори
радикально відрізняються між собою за спрямуванням стилістичних ідей. На
жаль, М. Лисенко не залишив жодних коментарів щодо власного бачення мети
цього стильового експерименту, але першорядною в ньому є апробація нових
композиційних і ладогармонічних підходів на ґрунті найкращих традицій
української церковно-хорової музики кінця XVIII – початку ХІХ ст. Саме тому
зазначений твір не має аналогів у тогочасній православній духовній творчості.

М. Лисенко постає в ньому як митець із оригінальним баченням однієї з
визначальних сакрально-містичних зон Літургії. Він, хоча й не здобув підтримки
від українського духовенства й регентів (а російських митців унаслідок
очевидного українського модусу мислення й не міг зацікавити), у цьому творі
здійснив велетенський крок уперед у галузі стилістики, формотворення та
композиції, гідний інших новацій визначного композитора, а водночас
переконливо виявив саме сакральний ореол жанру, його високу літургійну
містичність.

Типізований жанровий зміст піснеспіву визначається співвідношенням
змістовності її структурних частин: споглядальної власне Херувимської пісні
(тричі повторений період, можливо, з варіаційними змінами; повільний темп) і
екстатичної «Яко да царя» з приспівом «Алилуя» (варіанти за тематичним
співвідношенням музичного тексту строф – АААВ і кода або ААВВ і кода),
динамічними й фактурними контрастами. Зокрема, у класичних для ХІХ ст.
«Херувимських» Д. Бортнянського культивується складна контрастна
двочастинна форма з явним масштабним превалюванням першої частини А (а а1
а2) В. У драматургії значну роль відіграють зіставлення туттійних і ансамблевих
епізодів, ступінь проявлення мелодичного чинника й використання підголоскової
чи імітаційної фактури. Не викликає сумніву, що композитор був знайомий якщо
не з усіма, то принаймні з визначними зразками жанру – М. Глінки (гармонічні
ефекти посилювалися барвами натуральних ладів) і П. Чайковського (розширено
глінкінське стилістичне рішення внаслідок жанрового синтезу чинників
декламаційності та кантиленності й використання риторичних фігур).

Тут, вочевидь, доцільно звернутися до «Херувимської знаменного розспіву»
О. Кастальського, яку вважають одним із перших і найяскравіших зразків «нового
стилю» в російській церковно-музичній творчості. Кастальський, на відміну від
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Лисенка, вказує джерело й витоки стилістичних принципів багатоголосого твору –
знаменний розспів. Відтак формотворення тут засноване на варіантно-
варіаційних принципах (структура – АА1А

ІАІІ + кода), а тематично-темповий і
динамічний контраст не набуває значення однієї з основних драматургічних
домінант. Фактура мелодизована (щоправда, різною мірою) у всіх її пластах, а
ритміка – максимально вільна, що залежало, як відзначав сам композитор, від
комбінацій голосів.

У «Херувимській» М. Лисенка насамперед звертає на себе увагу відмова від
домінування мелодичного чинника на користь «загального» колориту й
тембральності у початковій частині. Так само очевидним є відступ від
«дводольної» ритміки (як наслідування ритму ходи): митець використав
тридольний (3/4) і шестидольний (6/8) метри. Панує чітка, гармонічно зорієнтована
вертикаль. Але за цих умов зовсім не втрачається особливий ефект просторової
плинності, акустичної прозорості та «позамирської», небуденної настроєвості
жанру. Його створено завдяки незбагненно сміливому гармонічному плину
музичної тканини двох початкових строф (двічі повторений період), які
утворюють першу частину твору.

Втілення такого особливого «мерехтіння» простору, де «тонування» досягнуто
у процесі плавного пощаблевого голосоведення трьох верхніх голосів,
застосування майже нерухомого баса (амбітус кварти) та, на противагу цьому,
розширення діапазону цієї партії до нони в другому реченні строфи. Тому
стилістична ідея виявляється не на рівні мелодики й типового формотворення, а
у сфері інтонаційності фактури, підпорядкування кожного голосу цій фактурно-
колористичній течії.

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

Таку композиційно-драматургічну концепцію логічно вивершує четверта
строфа «Яко да Царя». Досить стрімка фактурна течія також ґрунтується на
поліфонізації тканини: М. Лисенко вдався тут до підголоскових прийомів з
арсеналу фольклорно-пісенної поліфонії та власної хорової творчості.
Примхливими у своєму плині стають лінії всіх голосів, «дихаючою» – фактура;
подекуди з’являються терцієво-секстові втори. Динамізація стосується всіх
композиційних засобів, тому формується яскрава кульмінаційна зона, що
вивершується в тріумфальній «Алилуї». У такий спосіб композитор, відійшовши
від усталеної двочастинності (варіаційно-варіантні три перші строфи – тематично
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контрастна заключна строфа «Яко да Царя») і надавши перевагу тричастинній
контрастній композиції (АВС), переосмислив типізовані структурні засади жанру
і наповнив її такою наскрізністю, завдяки якій може йтися про тенденцію до
«симфонізації» жанру.

Більше того, можна припустити, що композитор наче зумисне вдається до
прийомів, які складають виразну альтернативу основним стилістичним
тенденціям богослужбової творчості провідних російських митців. У перших
розділах очевидно панують гармонічні закони, а підголоскові вплетіння у фактуру
відсутні. У третій і четвертій строфах він послуговується імітаціями, що так
засуджувалися в церковній творчості як «спадщина західного контрапункту»
(О. Нікольський). Широко використовуючи прийоми гуртового багатоголосого
співу в інших композиціях, у «Херувимській» застосовує їх тільки в заключній
частині. Опора на мажоро-мінор теж досить своєрідна: застосовується не так
т. зв. «церковний лад» (система, заснована на поєднанні мажору й паралельного
гармонічного мінору, – в третій частині «Всякоє нині»), як досить вільну систему
на основі однойменних тональностей (Соль мажор – соль мінор у першій і другій
строфах, що, по суті, є ефектом тонального зсуву) і навіть тональностей третього
ступеню споріднення (Соль мажор – Сі-бемоль мажор).

Цілком оригінально в контексті нових тенденцій у гармонічній мові церковно-
музичних творів, які він сам теж використовує (біфункційні акорди у вигляді
співзвуч домінантової групи на тонічному басі чи субдомінантової групи на
домінантовому басі; тризвуків із секундовими і квартовими тонами), звучать
акорди з нетиповим наповненням і подвоєнням (DD2

-5 або -3; S9
-3), мінорна

домінанта в мажорі, VI2
6-5 у досконалому каденційному звороті між традиційними

К64 і D7 тощо. А оскільки більшість ускладнень типової функційності виникає
внаслідок пощаблевого голосоведення, така акордика сприймається легко і
природно. Понад десятиліття ці прийоми розцінюватимуть як особливо цінний
здобуток російського композитора О. Нікольського.

Серед прийомів, на основі яких визначають симфонічний принцип розвитку
фактурної тканини, – чергування дво- і триголосся, divisi, просторові ефекти
тощо, які забезпечують об’ємність звуку. Цими засобами широко користувався
визначний реформатор російського церковно-співочого стилю О. Кастальський,
один з очільників Московської школи. Але його перші твори, що належать до
нового напрямку – («Достойно» і знаменна «Херувимська»), були написані 1897
року, тоді він був ще тільки помічником регента Синодального хору), а всі
визначальні – композиції вже в новому столітті. Тим цікавіше, що, не знаючи
цих творів, їх застосував у «Херувимській» М. Лисенко:

1) жіночі партії та тенор і басовий унісон: «Всякоє нині», «Яко да царя»;
2) divisi: партія альтів у перших двох фразах «Яко да царя», басів – «подимем,

Царя всіх подимем»;
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3) розходження від одноголосого унісону до двооктавного діапазону з

октавним стрибком (початкові такти «Всякоє нині»); ущільнення фактури від
одного звуку до тризвуків у почерговому широкому й вузькому розташуванні
(початкові такти «Яко да царя») тощо.

До засобів того самого плану потрібно зарахувати специфічний ефект
об’ємності, досягнутий внаслідок живого переплетення голосів (із
перехрещеннями) у вузькому діапазоні і, при тому, раптовими широкими
стрибками у перших двох строфах у межах переважно тихої і дуже тихої
динамічної шкали.

Ці стилістичні й драматургічні властивості твору показують, що М. Лисенко
в «Херувимській» шукав найбільш відповідні українському музичному мисленню
шляхи розвитку національних традицій, як і в інших жанрах, до яких апелював.
На відміну від його сучасників, які прагнули віднайти нові опори в давніх
співочих церковних джерелах, він спирався на традиції композиторської творчості
кінця XVIII – початку ХІХ ст. Такий крок, вирізнивши «Херувимську» з
жанрового контексту, явно не сприяв входженню твору в процес пошуку нового
національного церковно-співочого стилю. Крім того, певними причинами
відсторонення твору від активної жанрової пам’яті в умовах кінця ХІХ ст. були
наступні: піснеспіви з українськими текстами не могли звучати у відправах на
підросійських теренах, а стилістичні особливості твору (і, мабуть, на той час
недостатній рівень диригентів, навіть О. Кошиця) не сприяли її звучанню в
українських церквах Галичини. Внаслідок першорядної уваги до виконання у
відправах аранжувань церковних наспівів і піснеспівів, зорієнтованих насамперед
на цей пласт, набуток М. Лисенка не отримав тієї оцінки, що її Б. Асаф’єв надав
здобуткам визначного російського композитора О. Кастальського, хоча цілком її
заслуговував. Ця оцінка звучить так: «У своїх обробках культових мелодіях
Кастальський, спершу інстинктивно, а потім, глибше усвідомивши сутність
народного пісенного та культового «розспівного» мистецтва, прагнув до того,
щоб поліфонічна тканина утворювалася з мелодійного (горизонтального)
поступального й обумовленого диханням руху. Живе звучання, а не механічна
підстановка середніх голосів в просторі між верхнім і нижнім голосом
організують його музику. Функції мелодичні, а не гармонічні представляють все
голосоведенню. Вокальна динаміка управляє звучністю і прийомами
формування» [перекл. редколегії] [1, с. 16]. Принципи музичного мислення й
стилістичні традиції, притаманні «Херувимській» М. Лисенка, були знову
актуалізовані наприкінці ХХ ст., сприяючи динамічному розширенню засад
української хорової творчості.
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УКРАЇНСЬКИЙ ЕПІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ
В ОРҐАНОЛОГІЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ ЛИСЕНКА

ТА РОЗВИТОК ЙОГО ІДЕЙ УКРАЇНСЬКОЮ КЛАСИЧНОЮ
ОРҐАНОЛОГІЄЮ ХХ СТ.

Розвідку присвячено дослідженню українського епічного інструментарію в орґано-
логічній концепції М. Лисенка та розвитку його ідей в українській класичній орґано-
логії ХХ сторіччя – працях Ф. Колесси та Г. Хоткевича.

Ключові слова: бандура, класична орґанологія, кобза, епічний інструментарій.
Статья посвящена исследованию украинского эпического инструментария в органо-

логической концепции Н. Лысенко и развитию его идей в трудах представителей укра-
инской классической органологии ХХ века – Ф. Колессы и Г. Хоткевича.

Ключевые слова: бандура, классическая органология, кобза, эпический инструмен-
тарий.

The article takes an attempt to studying Ukrainian epic instruments in the Lysenko’
organological conception and the development his ideas in the Ukrainian classical organology
of the XX century (F. Kolessa, H. Khotkevych).

Keywords: bandura, classical organology, kobza, epic instruments.

Наукове дослідження українського епічного інструментарію, зокрема кобзи
й бандури, в українському етномузикознавстві вперше було започатковане
Миколою Лисенком – фундатором української класичної орґанології. До вивчення
музичного інструментарію епічної традиції він вперше звернувся, аналізуючи
кобзарський репертуар у праці «Характеристика музичних особливостей дум і
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пісень у виконанні кобзаря Вересая» [5] яка з моменту своєї появи в 1873 році
стала класичним посібником з української орґанології, основними ідеями якої
широко послуговувалась як російська, так і українська класична орґанологія кінця
ХІХ – перших десятиліть ХХ ст. (О. Фамінцин, Ф. Колесса, Г. Хоткевич).

Досліджуючи репертуар О. Вересая, М. Лисенко першим з орґанологів
звернув увагу на епічний інструмент – кобзу, її морфологію та, зокрема, стрій,
який, на його думку, мав стати ключем до розв’язання всього комплексу
стилістичних засад українського музичного фольклору. Ця правильна засада,
заснована на припущенні про збереження строєм інструмента ладової специфіки
народного музичного мислення, стала основою для дальших музично-
фольклористичних досліджень Ф. Колесси, К. Квітки, С. Грици, А. Іваницького
та ін. У «Характеристиці...» М. Лисенко здійснив і реалізував спробу
комплексного розгляду кобзарського виконавства як унікального явища світової
музичної культури в єдності його трьох компонентів – музичного інструмента
(кобзи-бандури), виконавця (кобзаря) та репертуару (дум, лірницьких, побутових
пісень, танцювальних награвань тощо).

У своїй першій праці М. Лисенко характеризує кобзу побіжно, плутаючи її з
іншим інструментом – бандурою. На думку автора, кобза чи бандура «зовнішньою
формою нагадує <...> іспанську гітару (? – І. З.). Інструмент цей <...> походження
дуже давнього, бо він схожий з інструментами східних народів, наприклад біною
китайською чи індійською» [5, с. 17]. Очевидно, Лисенко мав на увазі
північноіндійський струнно-щипковий інструмент бін – найдавніший різновид
віни, що складається з округлого корпусу, виготовленого з половинки висушеного
гарбуза, довгої масивної шийки (з бамбуку), на тильній стороні якої
припасовується резонатор, виготовлений з іншої половинки гарбуза, менших
розмірів. Гриф віни має рухомі ладки (від 19 до 24), хоча середньовічна
іконографія подає їх меншу кількість (11); чотири мелодичні струни закріплено
на грифі, три резонаторні – збоку. Звук видобувають за допомогою пальцьових
плектрів – металевих гачків. На мою думку, мало ймовірно, щоб такий
конструктивно складний інструмент Індії міг стати прототипом української кобзи
чи бандури.

М. Лисенко зазначає також подібність української кобзи до бзури (? – І. З.), –
інструменту татарів Криму. Цю інформацію композитор отримав від осіб, на
його думку, добре обізнаних з побутом кримських татар, хоча сам цього
інструменту ніколи не бачив. Однак мої пошуки татарського струнно-щипкового
хордофона під цією назвою в історично-етнографічних та писемних джерелах, а
також у працях сучасних орґанологів – фахівців з татарської музики (В. Заріпової,
Д. Абдулнасирової) – не дали позитивних результатів.

Термін «кобза» М. Лисенко вважає дуже давнім, як і назву однойменного
струнного інструменту українців, запозиченого, на його думку, зі східних країн
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через половців – причорноморських сусідів українців. Повторюючи авторитетну
думку О. Фамінцина стосовно тюркського походження лексеми «кобза» 1, М. Ли-
сенко вважає сам інструмент і його назву занесеними до Європи за посе-
редництвом тюркських народів [5, с. 14]. На його думку, українські козаки
перейняли кобзу безпосередньо від кримських татарів у XV ст.

Стосовно української бандури М. Лисенко припускає її подібність до бандори
(пандори – І. З.) грецьких рапсодів. Однак і це припущення є непереконливим.
Як зазначають сучасні дослідники, пандору як грифовий струнно-щипковий
хордофон запозичено з Малої Азії, і вона була нетиповим для давньогрецької орґаніки
інструментом: грецькі рапсоди переважно користувалися лірами й кіфарами [1, с. 10].
Посилаючись на авторитетне дослідження О. Фамінцина, автор розглядає бандуру
як інструмент, що проник в Україну з Західної Європи в середині XVII ст. через
Польщу, куди був занесений італійськими музикантами. Адаптована в Україні й
перетворена на традиційний народний інструмент українців, досконаліший за кобзу,
бандура, на думку Лисенка, витіснила з ужитку останній.

У своїй пізнішій праці «Народні музичні струменти на Вкраїні» (1893)
Лисенко більш розгорнуто описує кобзу Вересая, подаючи не тільки аналіз
морфології інструмента, а й його зображення [6]. Докладно аналізуючи будову,
стрій, способи тримання (скісний і вертикальний) інструменту, автор окремо
зупиняється на проблемі приструнків, які виникли на українській бандурі (за
О. Рігельманом) лише наприкінці XVIII століття. Зіставлення кобзи О. Вересая
з бандурою, описаною О. Рубцем, приводить його до висновку, що стрій приструнків
(як і басів) не був сталим і залежав від кола виконуваного репертуару [5, c. 19]. З цим
пов’язане й сполучення Вересаєм на кобзі двох способів гри – лютневого і цитрового,
та двох способів тримання ним інструмента – з нахилом і перпендикулярно до тіла.
Перший спосіб кобзар застосовував при виконанні епосу, другий – при виконанні
танцювального репертуару. що дозволяє зробити висновок про перехрещення в його
манері гри двох різних інструментальних традицій – північноукраїнської («культури
псалтирів») та південноукраїнської («культури лютень»).

І хоча М. Лисенкові не вдалося розмежувати обидва інструменти на цитро-
(бандура) і лютнеподібний (кобза) в силу «перехідності» Вересаєвого інструмента
(притискання струн до грифа на басках у кобзи, на противагу до цитрового
способу звуковидобування на бандурі, відсутність паралельного зі співом кобзаря
ведення на приструнках мелодії, набирання акордики на басах [9, с. 49–50]), все
ж його висновки мали історичне значення.

Розвиток Лисенкових поглядів на українську кобзу-бандуру безпосередньо
продовжив Філарет Колесса – перший представник порівняльного методу в
українській орґанології, який став послідовником ідей М. Лисенка та
О. Фамінцина. Походження української кобзи-бандури Ф. Колесса розглядає в
нерозривному зв’язку з розвитком жанрів української епічної традиції, зокрема,
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думами, генетично пов’язаними з жанрами традиційної поховальної обрядової
музики українців (плачами й голосіннями), та середньовічним билинним епосом
доби Київської Русі. У роботі «Мелодії українських народних дум» [4]
кобзарському інструментарію (кобзі-бандурі й лірі) присвячено окремий розділ.
Кобза-бандура згадується також у розвідці «Українські народні музичні
інструменти» [3, c. 287–288] та в рецензії на працю М. Лисенка «Народні музичні
інструменти на Вкраїні» [2, с. 554–557].

Услід за М. Лисенком та О. Фамінциним, Ф. Колесса зазначає, що обидві назви
(кобза і бандура) вживаються в українській лексиці як синоніми для визначення
того самого інструменту, хоча в XVII–XVIII ст. «це були два окремі (за
О. Рігельманом) інструменти – сільський і міський» [4, с. 59].

Учений стисло резюмує теорію М. Лисенка і О. Фамінцина щодо походження
й появи кобзи в інструментарії українців: «Кобза була відома ще половцям, відтак
кримським татарам, від яких, за здогадами О. Фамінцина, перейняли її козаки.
У XVI ст. вона була вже загальновживаним інструментом на Україні» [4, с. 59].
Через те, що жодних відомостей про стрій і вигляд давньої кобзи не існує, «певне
лише те, що це був інструмент типу лютні, схожий на теперішню кобзу-бандуру,
що прийшла до нас з Заходу» [4, с. 59]. Англійська пандора XVI ст., обійшовши
Західну Європу, прибула з італійськими музикантами до Польщі (приблизно у
XVIII ст.), а відтак під назвою бандури поширилася в Україні. Багатша на струни
й досконаліша від старосвітської кобзи, бандура спочатку розповсюдилася по
містах, між козацтвом, а згодом перейшла до рук народних співаків. Перейнявши
назву від кобзи, бандура стала в Україні улюбленим народним інструментом.

Стосовно морфології бандури Ф. Колесса зазначає певну зміну її форми на
українському  ґрунті та збагачення додатковими струнами на деці –
«підструнками» [4, с. 60], появу яких, за О. Фамінциним, треба датувати другою
половиною XVIII ст. 2 Морфологію інструмента, а також техніку гри вчений не
аналізує, позаяк ці питання докладно було висвітлено М. Лисенком та
О. Фамінциним [5, с. 8]. Тому вчений зосередився на аналізі строїв бандур,
зокрема інструмента Михайла Кравченка, що мав 5 довгих струн (В1-В-f -F-B)
та 18 «підструнків» c1-d1-es1-f1-g1-a-b-c2-d2-es2-f2-g2-a2-b2-c3-d3-es3-f3). Довгі струни
бандури настроювалися за октавно-кварто-квінтовим принципом, приструнки –
у дорійському ладу, який, на думку Ф. Колесси, є ладовою парадигмою української
епіки [4, с. 61–62].

Кобза О. Вересая мала приструнки (6), настроєні по звуках лідійського
гексахорду, бандура, описана О. Рубцем, мала 13 приструнків, налаштованих за
звукорядом дорійського ладу. Інше настроювання мали й довгі струни – кварто-
секундове в бандурах О. Вересая й описаної Рубцем (G-C-d-g) та кварто-квінтове
в бандурі кобзаря М. Кравченка (B1-B-f-F-B). Строї бандур різних кобзарів
(О. Вересая, П. Братиці, М. Кравченка, Г. Гончаренка, І. Кучугури-Кучеренка,
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Т. Пархоменка) були доволі несхожими, як неоднаковою була й кількість басових
струн (від 4 до 6) і приструнків (від 6 до 18).

Вперше в історії вивчення кобзи й бандури Ф. Колесса звернув особливу увагу
на існування різних виконавських стилів в українській епічній традиції [4, с. 61].
Аналізуючи виконавський стиль М. Кравченка (Полтавщина), він виділяє його
як найбільш архаїчний. Скупий інструментальний супровід кобзаря обмежувався
однією або двома функціями (Т, D), використовуваними як неповні (з пропущеною
терцією), тобто як квінтовий бурдон. У цьому дослідник, перебуваючи під
впливом загальноприйнятої на той час європоцентристської концепції, бачить
зв’язок із давніми формами раннього середньовічного багатоголосся
монодичного типу і вказує на архаїчний характер рецитації, заснованої на
переході від скандування до особливого типу мелізматичного інтонування,
заснованого на вузькообсягових мелодичних побудовах поспівкового типу
(кварто-квінтового). Цей тип інтонування української епіки вчений вважає
впливом східної мелодики модального типу.

Натомість стилістику кобзарських рецитацій харківського кобзаря Гната
Гончаренка, зокрема, в його інструментальній частині, Ф. Колесса характеризує
як багатшу й різноманітнішу, яка «висувається іноді на перше місце» [4, с. 61].
Відмінності у строях інструментів, способах тримання та виконання на них
учений пов’язує з існуванням різних регіональних традицій (шкіл) бандурного
виконавства [4, с. 62]. Стрій бандур, за Ф. Колессою, обумовленний ладовою
специфікою мелодики думового епосу й опирається на модифікований дорійський
лад (з IV високим щаблем), з кварто-квінтовим принципом групування тонів,
властивим середньовічній модальності, з роздвоєним відчуттям ладотонального
центру, що «надає думам особливий середньовічний характер» [4, с. 555],
секундовою змінністю опорних щаблів. Ця риса зближує мелодику дум із давніми
шарами українського фольклору, зокрема з обрядовою пісенністю українців та
інших слов’янських народів, а також із билинним епосом Київської Русі.

Аналізуючи бандурне виконавство в його індивідуально-стильових і
регіональних відмінностях (полтавська, харківська, зіньківська, чернігівська
школи), Ф. Колесса заклав підвалини для формування нового напрямку
етноорґанології – етнофонії. Його ідеї було продовжено в орґанологічних працях
українських та російських орґанолоґів – К. Квітки, Є. Ґіппіуса, К. Верткова,
І. Мацієвського, М. Хая, Б. Яремка.

Проблему ґенези українського епічного інструментарію Г. Хоткевич висвітлює
у своїй фундаментальній праці «Музичні інструменти українського народу»
(1930), яка в українській класичній орґанології ХХ ст. стала першою спробою
системного підходу до вивчення народного інструментарію [7, с. 142]. При
дослідженні кобзи й бандури Г. Хоткевич вперше виступив прихильником теорії
автохтонності походження цих інструментів, різко критикуючи міграційну теорію
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О. Фамінцина, яку поділяли М. Лисенко і Ф. Колесса. При тому він широко
послуговується зібраним О. Фамінциним фактологічним матеріалом,
інтерпретуючи його з нових позицій. Дотримуючись методики, запропонованої
О. Фамінциним, автор намагається прослідкувати функціонування назв епічних
інструментів у різних історичних та іконографічних джерелах, ареал їх
розповсюдження, ґенезу, широко залучаючи до аналізу фольклорні музично-
поетичні джерела.

За Г. Хоткевичем, кобза і бандура належать до грифних струнно-щипкових
інструментів (лютнеподібного типу – І. З.). На противагу до міграційної теорії,
що знайшла відбиття у працях українських та російських орґанологів-класиків
(М. Лисенко, О. Фамінцин, Ф. Колесса), Хоткевич висунув ідею їх автохтонного
походження, нічим при тому її не обґрунтовуючи: «Інструмент типу лютні <…>
був запозичений слов’янами із загальнолюдської матеріально-культурної колиски.
<…> Запозичення його однією групою народів від другої <…> може відноситись
до престарих часів…» [10, с. 86].

Повністю погоджуючись із аналітичним матеріалом, зібраним у роботі
О. Фамінцина стосовно назви інструмента кобза та його функціонування в
українському середовищі, Хоткевич доповнює його новими матеріалами й
доходить висновку, що давня українська кобза мала невеликий (подовгастий)
корпус, вузьку довгу ручку (мабуть, з ладками) і була триструнною. Подальший
її розвиток, за словами дослідника, «пішов по напрямках: 1) збільшення числа
струн; 2) уширення грифу, 3) укорочення його й 4) округлення корпусу» [10,
с. 78], що привело до застосування приструнків, які цілком скасували необхідність
присутності ладків, оскільки на кобзах зі старовинних картин «Козак Мамай»
ладків не існувало 3. На інструментах, зображених на гравюрі з «Букваря»
Каріона Істоміна (1674 р.) та рисунку «Олімп з музами» з рукописної книги
«Олімп» (з панегірику 1730 р.), ладки на кобзі відсутні. Це дало підставу
Г. Хоткевичу зробити висновок про те, що «лади (ладки – І. З.) були в первісній
стадії інструмента, згодом відпали …» [10, с. 81]. У питанні про походження
кобзи Г. Хоткевич не поділяє думки О. Фамінцина і М. Лисенка про запозичення
українцями інструмента від татар Кримської Орди (ХІІІ ст.). Залучаючи відомості
Ібн Фадлана про похорони руса на Волзі (Х ст.) та Ф. Симокатти про полонених
візантійцями в VI ст. слов’ян яких він a priori вважає українцями, Хоткевич називає
первісний струнний інструмент слов’ян кобзою 4: «Ніхто ні у кого його не позичав, –
резюмує орґанолог, – так само, як ні один нарід не позичав у другого здібності
видавати артикульовані звуки. Інструмент – кузов, ручка і струни по ручці – вічний
і однаково присущий як культурним народам, так і дикунам...» [10, с. 85].

Невирішеним уважає Г. Хоткевич питання про азійське походження назви
кобзи. Орґанолог уважає, «що й без азіятів ця назва у слов’ян зустрічалася вже
давно» [10, с. 86], однак нічим не аргументує своє припущення. Автохтонним
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українським інструментом Г. Хоткевич називає й бандуру, також не наводячи
жодного обґрунтування. Інтуїтивна здогадка вченого знайшла підтвердження при
аналізі нами лінгвістичних джерел. Вступаючи в полеміку з О. Фамінциним, який
висловив думку про запозичення українцями бандури із Західної Європи в
XVI ст., Г. Хоткевич вказує на її непослідовність, хоча представники української
класичної орґанології, не наважуючись вступати в дискусію з авторитетним
російським академіком, довший час дотримувалися його концепції. Спростовує
Г. Хоткевич і Фамінцинову думку про «переможну ходу» барокової бандори по
Європі – Італії, Іспанії, Німеччині, Польщі, Україні та її пізніше вкорінення в
українському традиційному середовищі. Сприйняття чужоземного інструмента
народно-інструментальною культурою іншого народу – процес, який проходить
«поволі та ще й дуже поволі» [10, с. 93]. Орґанолог спростовує наявність
конструктивної тотожності англійської пандори з українською бандурою
порівнянням двох інструментів: «В пандорі пласке дно – в бандурі кругле; в
пандорі фестонові краї – в бандурі їх теж не може бути; в пандорі лади (ладки –
І. З.) – в бандурі їх нема. В бандурі основна признака – приструнки – в пандорі
їх нема. Словом, ні одної спільної риси …» [10, с. 94].

Основною прикметою бандури Г. Хоткевич уважає наявність коротких
мелодичних струн, закріплених на корпусі, які «винайшли» самі українці …,
бандура є чисто український винахід. Ніде й ні від кого українці цього інструмента
не позичали, а вигадали для себе самі» [10, с. 101].

Початком уживання етноніму «бандура» Г. Хоткевич називає 1580 р., де його
згадано у зв’язку з Войташком (Альбертом Длубораєм), українським бандуристом
і композитором при дворі Самійла Зборовського [10, с. 102]. Іконографія кінця
XVII – початку XVIII ст. демонструє інструмент, подібний за формою до бандури,
але ще без приструнків 5. Саме такий інструмент бачили й описали чужоземці,
які приїжджали до Росії (Берґгольц, Беллерман), називаючи його «бандурою».
Однак орґанолог зауважує, що це була ще кобза: нова назва інструмента (бандура)
«вже була, а інструмент залишався ще кобзою. Самі ж українські музики
«називали свій інструмент бандурою, а себе бандуристами; таким чином, … один
інструмент мав дві назви» [10, с. 103]. Отже, назва інструмента «бандура» виникла
набагато раніше, ніж на ньому з’явилися приструнки. Аналізуючи походження її
назви, Г. Хоткевич звертається до античних писемних джерел, в яких пандура не
вважалася новим інструментом, а була відома принаймні з ІІІ ст. до н. е. і
зустрічалася в різних транскрипціях: пандура, пандора, пандуріс, пандорос [10,
с. 104]. Зазначмо, що в часи Хоткевича ще не був відомий «Інструментальний
каталог» Ю. Поллукса (Полідевка) ІІ ст., опублікований і перекладений Є.
Герцманом, в якому автор недвозначно вказує на нетиповість цього інструмента
для грецької музично-інструментальної традиції, зазначаючи, що його
батьківщиною була Мала Азія [1, с. 10].

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



219
Близьким за назвою до української «бандури» Г. Хоткевич уважає арабський

тумбур, середньоазійський тамбур, киргизький доммер, ногайську домру,
монгольський домбур, половецький томбур, що мають, на його думку, спільне
походження [10, с. 104–105]. Лексема «бандура» відома й на Кавказі (сванський
струнно-щипковий інструмент пандурі та грузинська шестиструнна скрипка з
тією самою назвою, а також осетинський фандир [10, c. 105]. На нашу думку,
подібні зіставлення різнотипових (і різноетнічних) назв інструментів із подібними
назвами, що побутують на широких просторах Євразійського континенту, на
основі суто алітераційного принципу не мають під собою наукового підґрунтя.

Слово «пандура» широко побутувало як у Західній, так і Східній Європі,
зокрема, у слов’янському світі. Українцям лексема «бандура» була відома
незалежно від назви інструмента. Колосальний ареал розповсюдження слова
мусив мати якесь єдине могутнє джерело, яким, за Хоткевичем, міг бути санскрит,
де слово банда (bhanda – І. З.) має декілька значень, одне з яких – і значення
«музика» [10, с. 110]. «В санскриті є навіть слово «бандура», означає «приємний,
гарний», – зазначає орґанолог [10, с. 110].

Г. Хоткевич висловлює припущення, що з цього загального джерела слово
могло потрапити до мов усіх народів індоєвропейської сім’ї, включаючи й
українців, не помічаючи, що слово «бандура» можна трактувати як двокореневе.
Якщо його значення тлумачити із санскритського «banda» (bhanda – І. З.), то
етимологізації надається лише значення початкового кореня «банд». Тут
незрозумілим залишається значення другого кореня слова – «dur». Це наводить
на думку, що етимологічні витоки слова «бандура» cлід шукати не лише в індо-
арійських, а й історично пізніших, давньоіранських джерелах, враховуючи понад
тисячолітній «іранський період» історії Давньої України 6.

Для з’ясування часу виникнення приструнків на інструменті Хоткевич, окрім
писемних свідчень, наведених О. Фамінциним (Рігельман, Тім, Ломіковський),
залучає до аналізу інструменти, зображені на українських народних картинах «Козак
Мамай» (доби Гайдамаччини), на основі чого робить висновок про існування на
кобзах ХVІІІ ст. приструнків. На думку Г. Хоткевича, інструмент О. Вересая також
треба розглядати як тип кобз (довгошийкових лютень – І. З.) з приструнками, позаяк
спосіб звуковидобування на них зберігся лютневий (скорочення довжини струн).

Відтак, результати спостережень Хоткевича приводять до висновку, що в кінці
ХVІІ–ХІХ ст. паралельно існувало два різновиди бандур – з приструнками й без
них [10, c. 114].

Г. Хоткевич, a priori, уважає середньовічні струнні інструменти полянських
слов’ян, зазначені Ф. Симокаттою (VI ст.) та Ібн-Фадланоь (Х ст.), українськими
струнно-щипковими інструментами з грифом типу кобзи.

Перебуваючи, подібно до Лисенка, в полоні Фамінцинових ідей про
походження термінів «кобза» і «бандура», автор аналізує їх, не намагаючись

²ñòîðè÷í³ òà æàíðîâî ñòèëüîâ³ ïèòàííÿ ëèñåíêîçíàâñòâà

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



220 Ìóçè÷íà óêðà¿í³ñòèêà. Ñó÷àñíèé âèì³ð
глибоко проникнути в їх семантику. Спроба тлумачення слова бандура із
санскриту («banda» – музика, bandura – «приємний») є занадто далекою
паралеллю й не пояснює автохтонне походження його семантики.

Спростовуючи гіпотезу О. Фамінцина про західноєвропейське походження
бандури й азійське – кобзи, Г. Хоткевич апріорно висловив думку про їх
автохтонність, не підтверджуючи свій висновок науковою аргументацією (що,
врешті, відповідало станові розвитку тогочасної української етноорґанології).
Ідею виникнення приструнків автор не пов’язує з бандурою, вказуючи на
паралельне існування в ХVІІ – ХІХ ст. двох різних типів інструментів – з
приструнками й без них, датуючи їх появу ХVІІІ ст.

Отже, наукові ідеї обох праць Лисенка, що стосуються дослідження
українського епічного інструментарію, закладаючи фундамент української
класичної орґанології, започаткували дослідження двох різних інструментів –
кобзи і бандури, заклали підмурки їх подальшого вивчення у працях українських
орґанологів-класиків ХХ ст.
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Раїса ГУСАК (Київ)

М. В. ЛИСЕНКО ТА УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ
МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ

Статтю присвячено проблемам збереження пам’яток духовної та матеріальної на-
ціональної культури, зокрема українським народним музичним інструментам.

Значну увагу в статті приділено теоретичним працям М. Лисенка, які своїм високим
науковим рівнем не лише активізували дослідницьку діяльність видатних учених мину-
лого, а й сприяли значним науковим досягненням сучасних орґанологів України.

Ключові слова: експедиція, дослідження українських народних музичних інстру-
ментів, їх функції, репертуар, способи виконавства, науковий аналіз строю, звукоряду,
тембру, ладу, ритміки.

Статья посвящена проблемам сохранения памятников духовной и материальной на-
циональной культуры, в частности украинским народным музыкальным инструментам.

Значительное внимание в статье уделяется теоретическим работам Н. Лысенко, ко-
торые своим высоким научным уровнем не только активизировали исследовательскую
деятельность выдающихся ученых прошлого, но и способствовали значительным науч-
ным достижениям современных органологов Украины.

Ключевые слова: экспедиция, исследования народных музыкальных инструментов,
их функции, репертуар, способы исполнительства, научный анализ строя, звукоряда,
тембра, строя, ритмики.

The article is devoted to problems of preserving artefacts of the national spiritual and
material culture, Ukrainian folk music instruments in particular.

Emphasis is made on theoretical works by M. Lysenko, which scientific excellence, apart
from allowing for intensified research activities by outstanding scientists of the past, promoted
significant scientific gains of organologists in contemporary Ukraine.

Keywords: expedition, studies of Ukrainian folk music instruments, their functions,
repertoire, performance manners, scientific analysis of temperament, scale, timber, fret,
rhythmics.

Великий український композитор Микола Віталійович Лисенко майже все
своє життя присвятив українській народній творчості. В його багатогранній
діяльності неабияку роль відіграла музично-інструментальна культура:
традиційні народні інструменти, інструментальна музика, виконавці – носії
традицій.

Народна творчість завжди була супутницею його життєвого і творчого шляху.
З дитинства М. В. Лисенка оточувало сільське середовище, живий світ природи,
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образи яких він пізніше яскраво втілював у своїх творах. Народний колорит
панував і в робочому кабінеті Миколи Віталійовича, про що син композитора,
Остап, згадував: «Над робочим столом портрет Тараса Шевченка, прибраний
вишитими рушниками. Біля арки великий чорний рояль. В його полірованій
кришці, як у дзеркалі, відображаються численні фотографії на стіні – Марка
Кропивницького, Михайла Старицького, Антона Рубінштейна…» [1, с. 7], а
поруч, на етажерці, – невелика бронзова скульптура старого лірника з
поводирем… [Переклад із російської мій. – Р. Г.]. Невідомо, коли з’явилася ця
скульптурна група, проте лірник знаходився серед головних і дорогих серцю
речей майбутнього дослідника й самої ліри, й лірницьких награвань.

Згідно з літературними джерелами, найбільш пам’ятними у спогадах
М. Лисенка як збирача фольклору залишалися народні ярмарки. Перед очима
проходили різні соціальні групи населення, сценки сільського життя, а в повітрі –
загальний ярмарковий гамір, до якого залюбки вслухався Микола Віталійович.
Так описано один із значних щорічних ярмарків на Спаса в Китаєві: «Китаїв
вирує. Звідусіль стікаються, вливаючись в барвисту ріку, селяни, сліпі старці,
прочани та ченці. На майдані безугавний гул. П’яні веселощі, крики торговців,
дівочий сміх, жалібна пісня сліпого лірника – все зливається в дивну, неповторну
музику, складену найталановитішим композитором – життям» [1, с. 14]. І, власне,
в тій гущі, серед загального звучання, М. Лисенко чув гру виконавців на
традиційних народних інструментах, що було так характерно для ярмаркового
дійства, і не залишав поза увагою інструментальні мелодії, самобутнє мистецтво,
навіть, запрошуючи їх до себе.

Одного разу на Жовнинському ярмарку Микола Віталійович почув пісню «Встає
хмара з-за лиману…». Незнайома мелодія спочатку зупинила Миколу, потім усе ж
примусила пробиратися крізь густий натовп народу до виконавця – старого сліпого
кобзаря, який сидів на землі і слухав, як тужливо звучить його кобза. А по його
нерухливому обличчю з пустих очей увесь час текли сльози [1, с. 27].

Невипадково звертаємо увагу на ярмаркові згадки, бо кожна з них неповторна,
самобутня, кожна торкається пам’ятних зустрічей, знайомств з автентичними
музикантами-інструменталістами – лірниками, кобзарями, їхнім мистецтвом, що
справляло на М. В. Лисенка не лише надзвичайне кількахвилинне враження.
Роздуми про інструменти, виконавців, їхній репертуар, спів надовго залишались
у пам’яті композитора, а пізніше стали основою написання теоретичних розробок
за даною проблематикою.

Вже через роки, після навчання в консерваторіях, М. В.Лисенко, їздив на
Сквирщину. І знову ярмарок: «…Над усім цим криком, гамом тужливий спів
сліпців-лірників». Спочатку лірник виконав яку псальму, потім інший твір. Син
Лисенка згадує, що батько дуже довго слухав лірника, проте при ньому нічого,
на диво, не записав. Лише на постоялому дворі Микола Віталійович ураз взявся
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за роботу і зробив кілька ескізних нарисів: «Так воно краще виходить, –
розмірковував дослідник, – а то зразу починаєш записувати, і людина уже фальшує
у співі, а то й побоюється» [1, с. 95]. Такі приклади ще яскравіше розкривають
мистецькі грані таланту М. Лисенка.

Вплив на формування Миколи Віталійовича як музиканта, збирача зразків
народної музичної творчості мало його домашнє навчання, слухання гри
мандрівних «банд», полкового оркестру. М. Старицький згадував, що перші
паростки національного почуття в Миколи Віталійовича зародились ще під
впливом бабусі та при іграх із селянами. Під час своїх канікул та чергової поїздки
на Полтавщину до П. Чубинського 1861 р. М. Лисенко разом із М. Старицьким
знайомилися з селянами, збираючи музичний та етнографічний матеріал, любили
подовгу милуватися природою. М. Лисенко на всіх сільських гуляннях,
вечорницях завжди був зі своєю фісгармонією. Все, що бачив і чув, сам народний
настрій поступово проникали до його творчого єства. І М. Лисенко залюбки почав
записувати старовинні пісні, підбираючи до них супровід, а також складав
козачки, які з блиском виконував на фортепіано.

На нашу думку, талановитий композитор, створюючи зразки народних
танцювальних награвань для фортепіано, внутрішнім слухом чув звучання
окремих традиційних музичних інструментів. Таким висновкам є кілька
підтверджень, до яких ми ще не раз звернемося в нашій розвідці.

Наступний етап діяльності М. Лисенка, пов’язаний з активним вивченням
народної творчості, фіксацією музичного фольклору, належить уже до другої
половини XІX ст., коли вся музично-фольклористична робота поділяється на два
етапи. Перший, музично-культурний етап, був пов’язаний із діяльністю багатьох
композиторів – збирачів фольклору, другий – започаткував у науці музично-
етнографічний напрям. До першого етапу, згідно з літературними джерелами,
належали М. Римський-Корсаков, П. Сокальський, О. Сєров, М. Лисенко. Проте,
на наш погляд, збирач української народної музики Микола Віталійович своєю
фольклористичною діяльністю, що популяризувала скарбницю народної
творчості й стала початком наукового становлення музичної етнографії, належав
до двох етапів одночасно.

Цей період музичної культури дійсно характеризувався активним зверненням до
фольклору: його збирання, аранжування, використання у практичній діяльності з
метою популяризації народного багатства. Особлива заслуга в цьому була М. Лисенка.

Фольклористичну діяльність Миколи Віталійовича, що становить одну з
основних і значних віх його творчості, дослідниця З. Василенко розглядає в трьох
аспектах. Це публікація фольклорних матеріалів, зібраних із повним і детальним
збереженням етнографічної точності в різних регіонах України; підготовка та
видання народнопісенних матеріалів у вигляді, здебільшого, хорових обробок.
Третій напрям фольклористичної діяльності презентує наукові й теоретичні праці,
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розвідки, присвячені проблемам українського народного мистецтва. Власне, до
останнього авторка зараховує ґрунтовні теоретичні праці, про українські народні
музичні інструменти та інструментальну музику: думи – «Про Хмельницького і
Барабаша» (записано від кобзаря Павла Братиці), «Про Іванця Богуслвця»
(записано од забродчика Жука, переспівав С. Ніс), «Про дівку-бранку» (од кобзаря
Михайла Кравченка), «Про трьох братів азовських» (од М. Кравченка), «Плач
невольників» (од Антона Вечірського, переспівав О. Сластіон), а також видатні
етномузикологічні роботи – «Характеристика музичних особливостей
українських дум і пісень, виконуваних кобзарем Вересаєм», «Про торбан і музику
пісень Відорта» та «Народні музичні інструменти на Україні» [2, с. 105].

Необхідно підкреслити, що, насправді, всі три напрями були пов’язані з
українськими народними музичними інструментами та інструментальною
музикою. При збиранні фольклорних матеріалів дослідник звертався й до
музичного інструментарію, поєднуючи другий і третій аспекти, записував думи,
часто в супроводі кобзи, а інструментальну музику фіксував із репертуару кобзаря
Остапа Вересая і торбаніста Відорта. Власне, їм присвячено й видані збірки.

Аналізуючи діяльність М. В. Лисенка в дослідженні традиційних музичних
інструментів, можемо зазначити, що Микола Віталійович першим заклав основи
дослідження українського народного музичного інструменту в нерозривній
єдності з інструментальною музикою, виконуваною на ньому. Це підтверджується
багатьма прикладами. Один із них – це видатна його наукова праця
«Характеристика музичних особливостей українських дум і пісень, виконуваних
кобзарем Вересаєм» (1873 р.).

Її цінність полягає, в першу чергу, як було зазначено вище, в одночасному
дослідженні музичного інструменту та інструментальної музики. Так,
М. В. Лисенко спочатку описав стрій кобзи С. Вересая, висловив окремі
міркування щодо походження інструментів, їх функцій, далі – розглянув
репертуар, гру, виконавські прийоми, спів тощо.

Щодо самої музики, автор узагальнив свої спостереження над старовинною
епічною формою – думою, ліричною піснею та танцювальною музикою, де на
науковій основі проаналізовано форму, мелодику, ритміку, гармонію, відхилення
від темперованої системи на чверть тону не лише у вокальній партії, а й в
інструментальній музиці. Велику увагу вчений надавав ладовим особливостям
українських народних пісень і дум. У своїх дослідженнях М. Лисенко
започаткував і використав таку методику дослідження інструменту та
інструментальної музики, яку пізніше глибоко опрацювали Ф. Колесса в роботі
«Мелодії українських народних дум» і К. Квітка у програмі «Професіональні
народні співці та музиканти на Україні».

Цінною є стаття М. Лисенка «Народні музичні інструменти на Україні»
(1894 р.), в якій він усебічно розглянув інструменти кобзу, ліру, торбан, гуслі,
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цимбали та визначив їх роль у музичному побуті. Його цікавили історія
зародження, різновиди назв інструменту, конструктивні особливості, аналіз
строю, звукоряду, виконавські прийоми, штрихи тощо. Розкриваючи ладо-
гармонічні можливості співочого та інструментального репертуару, характер
твору, гармонізацію, звукозображальність, орнаментику, М. Лисенко, на нашу
думку, яскраво відчуваючи тембри звучання музичних інструментів, тим самим
урізноманітнював фактуру і збагачував стильове розмаїття.

Значну увагу в праці було приділено кобзарським традиціям. Говорячи про
кобзу, автор підтверджує свої погляди й міркування цікавими цитатами з
українських дум і пісень. Цей досвід сучасні фольклористи-орґанологи почали
використовувати при дослідженні не лише кобзи, а й багатьох інших музичних
інструментів.

У своїх вільних інструментальних обробках народних пісень М. Лисенко
вживає поліфонічні методи у вигляді імітацій, канонічних проведень окремих
фраз і мотивів. Основна тема думи може звучати в низькому регістрі, інколи її
продовжує друга тема в середньому чи високому регістрах. У той же час нижній
голос далі веде свою лінію в протиставленні основній темі, органічно вплітаючись
у тканину як контрапункт [3, с. 135]. Такий композиційний задум знову
підкреслює думку про відчуття М. Лисенком тембральності, колориту звучання
народного інструментального ансамблю «троїстих музик», на склад і репертуар
якого композитор  першим в Україні звернув увагу.

Микола Віталійович дуже серйозно й тонко підходив до вирішення проблем
збереження пам’яток духовної національної культури, їх наукового вивчення.
Своїми теоретичними розвідками він підняв на вищий науковий рівень
дослідження народних музичних інструментів і сприяв поглибленню наукових
досягнень не лише багатьох видатних вчених, як К. Квітка, Ф. Колесса,
М. Грінченко, а й сучасних орґанологів України.

Тому звернімося до розгляду теоретичних праць М. Лисенка, можливо,
вперше, з точки зору їх значущості для сучасних фольклористів-орґанологів і
музикознавців. «Яка то є велика потреба музикові й разом народникові, – говорив
видатний композитор, – повештатися поміж селянським людом, зазнати його
світогляд, записати його перекази, споминки, згадки, прислів’я, пісні й слів до
їх. Вся ця сфера, як воздух чоловікові потрібна; без неї гріх починати свою працю
і музикові і філологові. Фольклор – це саме життя» [3, с. 185].

У цьому аспекті слід згадати й статтю К. Квітки «К изучению украинской
народной инструментальной музыки», що не втратила свого актуального значення
для сучасного вивчення традиційної інструментальної культури. Вчений,
підкреслюючи важливість вивчення інструментальних награвань, сприйняття
традиційного виконавства, їх зв’язок з природою, навів цитату з відомого твору
«Сліпий музикант» В. Короленка: «Так, думала вона, <...> тут є якесь зовсім
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особливе, справжнє почуття; <...> чарівлива поезія, яку не вивчиш по нотах». І
Квітка влучно доповнює ці слова: «Таємниця цієї поезії (замріяно-сумні наспіви
на сопілці – Р. Г.) полягала в дивовижному зв’язку між давно померлим минулим
і природою, що вічно живе, і вічно промовляє людському серцю, свідком цього
минулого» [4, с. 255; переклад редколегії].

Свого часу М. Лисенко звертав неабияку увагу на молодих фольклористів,
науковців. Маючи величезний вплив на виховання кадрів у галузі фольклору,
М. Лисенко хотів активізувати наукову думку. Час стверджує, що це йому вдалося.
Сьогодні маємо можливість спостерігати в мистецьких вишах за підготовкою
фольклористів, їхньою творчою роботою, а також зростанням фольклористів-
науковців.

Так, за останні роки значно активізувалася робота фольклористів, зокрема
молоді, у збиранні, записі, підготовці фольклористичних збірок, а головне, –
впровадження зібраного матеріалу до практичної діяльності та популяризації
музичного фольклору серед сучасників і майбутніх поколінь. Цей факт неза-
перечний. У багатьох середніх і вищих навчальних закладах створено секції,
відділи, кафедри фольклору та етнології (мають різні назви), де студенти вивчають
основи народної творчості (вокальний та інструментальний жанри) під час лекцій
та експедицій у сільському середовищі.

Перш за все, молодь звертається до традиційного репертуару, який розгля-
дається за регіонами, жанрами, функціями, виконавськими  стилями, типологіями.
При зрушенні відповідної системи вивчення репертуару традиційних виконавців-
інструменталістів порушується цілісність сприйняття музичного матеріалу.
Репертуар необхідний для ознайомлення, детального аналізу, добору матеріалу
для транскрипцій та важливого напряму творчої діяльності – вторинного
виконавства. Як свого часу, М. Лисенко звертав увагу на аналіз мелодичного
матеріалу, сучасні науковці-орґанологи досліджують і вивчають принципи
звукоутворення, основну й додаткову аплікатури з мікроальтераціями, закриття
грифного отвору, скажімо, в духових традиційних інструментах не цілком, а лише
на ј, Ѕ, ѕ його розміру, що деякі автентичні виконавці пояснюють так: «думає
голова, а пальці просто виконують» (сопілкар Д. Гайналий, с. Вільхівці
Тячевського району Закарпатської області). Тому при ознайомленні з
особливостями сольного чи ансамблевого регіонального виконавського стилю
значну увагу приділяють традиційним виконавським прийомам.

При роботі над транскрипціями, при розгляді конструктивних особливостей
і художньо-виражальних можливостей інструменту студенти, призвичаєні до
європейської академічної музики та хроматизації, спершу часто скептично
сприймають стрій діатонічного інструмента з мікроальтераціями Тому для них
дуже важливим напрямом навчального процесу є усвідомлення строю
інструментів, здобуття й закріплення навичок слухового сприймання на основі
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засвоєння та аналізу музичного матеріалу різних стилів, тобто, свідоме «входжен-
ня» в традиційну інструментальну культуру, що колись активно практикував
М. В. Лисенко. У цьому зв’язку виникають додатково розроблені теми про
регіональні різновиди ладового строю інструментів із мікроальтераціями.
Розглядаючи теоретичні проблеми теорії і морфології ладу, студенти зацікавлено
сприймають типологію ладових структур. Усі ці питання поєднано з професіо-
нальними рисами народних музикантів-інструменталістів – традиційним ладовим
мисленням, деякими закономірностями традиційної свідомості майстрів і вико-
навців, а також специфічною пам’яттю музикантів.

Значну роль у лекційному курсі теоретиків-музикознавців НМАУ відіграє
робота з аналізу тембру, про який уже йшлося. І знову, як приклад, наведімо
слова К. Квітки: «Для того, щоб людина сучасної міської культури могла
зрозуміти, хоча б лише в межах своєї етнічної області, історичну культуру, яка
почасти збереглася в сільському побуті, вона повинна уявляти тембри голосів
музичних інструментів...» [4, с. 254; переклад редколегії]. Це тембр народних
інструментів, його якість, темброво-теситурні характеристики, а також темб-
ральні особливості традиційного інструментального виконавства. На це свого
часу звертав увагу й Микола Лисенко. Ми лише продовжуємо його спостере-
ження, міркування, думки.

Ретельно записаний матеріал дублюється й нотується. І, власне, робота
М. Лисенка з його науковим підходом до аналітичних транскрипцій музичних
творів може стати справжньою школою для молодих науковців. У своїх збірках
М. Лисенко звертав увагу на правильне тактування у творі, відповідну паспор-
тизацію, варіативність, ритміку. Сучасна молодь – майбутні фольклористи –
продовжує справу М. Лисенка. До виконання їхніх транскрипцій плануються
розширені вимоги: паспортизація виконавця, рік народження, адреса (географічна
та етнографічна), запис слів і музичного матеріалу з точною фіксацією локальних
діалектів, тактування, визначення жанру, форми, ритміки, варіацій, композиції,
науковий коментар. Усе це складає якісне фіксування, збереження народної
мелодії, для її подальшого відтворення у фольклористичному гурті.

У своїх теоретичних працях М. В. Лисенко охопив ряд таких проблем, що
мають велике професійно-пізнавальне-виховне значення для сучасних
дослідників, теоретиків, фольклористів. Цікавий приклад у вивченні й
дослідженні музичних інструментів композитор продемонстрував,
використовуючи тексти пісень, говірок, приказок тощо. Ще в 1995 р. авторка
статті на міжнародному семінарі з вивчення українських музичних інструментів
у тодішній Чехословаччині ознайомила присутніх із доповіддю «Дослідження
українських народних музичних інструментів через народну пісню». Цей напрям
мав розвиток у лекційному курсі «Інструментознавство» в Київському
національному університеті культури і мистецтв (КНУКіМ) та Національній
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музичній академії України ім. П. І. Чайковського (НМАУ) в курсі «Народна
музична творчість (орґанологічний жанр)». Традиційні музичні інструменти,
інструментальна музика, виконавці розглядаються та аналізуються за текстами
зібраних пісень, легенд, поезій, казок, привезених із різних регіонів. Ці тексти
дозволяють більш глибше розуміти традиційну інструментальну культуру та її
аспекти: суто чоловіча діяльність у традиційному музично-інструментальному
виконавстві (парубок, чабан, дід, а іноді – Петро, Іванко, Роман, Василько);
середовище чи місце, де  музикують інструменталісти (на вулиці, в лісі, під
березою, біля могили, в корчмі чи йдучи дорогою); породу дерева, з якого виго-
товляють інструменти або їх деталі. Деякі тексти знайомлять із репертуаром
народних виконавців, самобутньою народною термінологією та символікою.

Цікавий підхід М. В. Лисенко виявив при класифікації струнних інструментів
за способом виконавства: «зачіпання струн пальцями», «щипання самих по собі
струн», «перебирання на так званих ладах, притискуючи струни пальцями на
певних місцях до ручки, тобто, до грифу», відносячи до цих інструментів кобзу,
бандуру та гусла, підкреслюючи, що на гуслах – «на них лежачих грають» [5,
с. 11]. Самобутньо автор описує способи звукоутворення на бубні чи історичних
тулумбасах: «гудіння», «гримотіння», «водячи пальцем по середині шкіри чи по
краю обідка», «торохтіння від мідяних торохтілок, насаджених у прорізях обода».
Власне, завдяки знанням народної термінології, ми звернули увагу не деякі
неточні позначення в роботі М. Лисенка: так, наприклад, указано, що по струнах
цимбалів б’ють двома молоточками, колотушками. На нашу думку, молоточки
застосовуються в конструкції фортепіано, а цимбалісти використовують палички
або «пальцятка». Усі ці відомості допомагають дослідникам музичного інстру-
ментарію глибше проникнути в способи звукоутворення, специфічні виконавські
прийоми гри на традиційних інструментах.

В Україні зараз працює ціла плеяда науковців-орґанологів, які досліджують
регіональні закономірності побутування традиційних музичних інструментів. У
багатьох мистецьких вузах до навчального процесу введено дисципліни «Укра-
їнський музичний фольклор» чи «Українська народна творчість», «Інструменто-
знавство чи етноінструментознавство», що вивчають функціонування музичних
інструментів в Україні. До сьогодні збережено термін М. Лисенка «троїсті
музики», який висуває конкретні вимоги як за складом інструментів, так і за
репертуаром під час проведення різноманітних фестивалів, конкурсів, оглядів.

Окремі теми може бути присвячено формуванню індивідуальності виконав-
ського стилю традиційного інструменталіста та впливу особистості музиканта
на формування стилістичних напрямів.

Необхідною умовою для сприйняття курсу є фольклорні експедиції та виконав-
ська практика. Матеріали кожної експедиції накопичують важливу інформацію,
що торкається проблем орґанології та орґанофонії, зокрема в регіональному ас-
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пекті, допомагає інакше сприймати навколишнє середовище виконавців і зако-
номірності розвитку традиційної музичної інструментальної культури. Якщо
Микола Лисенко працював в експедиціях і впроваджував до виконавської прак-
тики хорових колективів власні обробки народних пісень, то сьогодні зацікавлена
молодь створює різноманітні за складом та регіональним спрямуванням інстру-
ментальні ансамблі «троїстих музик».

Таким чином, обґрунтовуючи напрями роботи при дослідженні традиційного
виконавця, музичного інструменту та інструментальної музики, я, здебільшого,
охопила дослідницькі аспекти М. Лисенка, хоча сучасний стан розвитку орґа-
нології з кожним роком висуває додаткові вимоги. Тому зацікавлених студентів
можна ознайомити з темами, що стосуються й проблем народної педагогіки,
соціально-психологічних аспектів сприймання традиційного музичного
інструментального фольклору. Такі теми розширяють світогляд студентів, поглиб-
люють знання загальної проблематики.

Отже, теоретичні праці М. В. Лисенка, присвячені фольклористичній діяль-
ності, зокрема народним музичним інструментам та інструментальній музиці,
покладено в основу подальших наукових досліджень; вони не втратили свого
пізнавального, науково-практичного значення. І хоча наукові розвідки залежать
від багатьох факторів, на які в статті лише частково звернуто увагу, підкреслю,
що вся науково-дослідницька робота поєднана з різноманітними аспектами
творчості видатного вченого, композитора, фольклориста Миколи Віталійо-
вича Лисенка. Ці дослідження продовжують його традиції, науковий досвід,
сприяючи вихованню сучасних фольклористів, теоретиків, музикознавців,
композиторів.
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ПРОБЛЕМИ ВИКОНАВСТВА
І РОЗВИТОК ТРАДИЦІЙ М. ЛИСЕНКА
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Наталія СЕМЕНЕНКО (Київ)

МУЗИЧНО-ОСВІТЯНСЬКА КОНЦЕПЦІЯ М. В. ЛИСЕНКА І
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ ВЕКТОРИ СТАНОВЛЕННЯ

УКРАЇНСЬКОЇ ВОКАЛЬНОЇ ШКОЛИ

У статті йдеться про фундаментальні засади музично-освітянської концепції Мико-
ли Віталійовича Лисенка, зокрема у вокальній педагогіці, реалізованої ним у його Му-
зично-драматичній школі.

Ключові слова: Музично-драматична школа М. Лисенка, вокальна педагогіка, про-
фесіоналізація музичної освіти в Україні.

В статье рассматриваются фундаментальные основы музыкально-образовательной
концепции Николая Витальевича Лысенко, в частности в вокальной педагогике, реали-
зованной им в его Музыкально-драматической школе.

Ключевые слова: Музыкально-драматическая школа Н. Лысенко, вокальная педа-
гогика, профессионализация музыкального образования в Украине.

Тhis article discusses the fundamental principles of Mykola Lysenko’s vision of professional
music education in Ukraine. That vision has been implemented by him in the School of Music
and Drama that he has founded, and especially in the field of vocal performance teaching.

Keywords: Lysenko School of Music and Drama, vocal performance teaching, professional
music education in Ukraine, the nationally specific foundation principles of vocal performance
teaching.

«Якими б об’ємними не були вже проведені ювілейні акції, в доробку Мико-
ли Лисенка все ще залишається багато нового й цікавого і для нас, і для наших
нащадків». Ця думка, виголошена міністром культури України на відкритті
Міжнародної конференції «Микола Лисенко і світова музична культура», при-
свячена 160-річчю від дня його народження (Львів, березень 2012 року), наочно
актуалізувала в ювілейний рік звернення поглядів науковців як до особистості
видатного українського композитора й музично-громадського діяча, так і до його
персоносфери.
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З метою глибинного усвідомлення історичного значення створеної М. Ли-

сенком Музично-драматичної школи для розбудови системи національної про-
фесійної музичної освіти варто звернути увагу на таку обставину: як територія
України, так і будь-який сегмент її соціокультурного життя нерідко ставали плац-
дармом для реалізації різноманітних іноземних проектів і запровадження відпо-
відних стратегій, що, будучи ініційованими далеко за межами нашої країни, звісно
ж, ігнорували їх наступну адаптацію в колах української національно-менталь-
ної громади. Ця негативна тенденція з усією очевидністю позначилася на діяль-
ності Імператорського Російського Музичного Товариства 1 в Києві. Зрештою,
така доволі усталена практика інколи навіть ставала подразливим чинником,
провокуючи певні конфліктні колізії в мистецьких колах Києва аж до виникнен-
ня, наприклад, відомої ситуації своєрідної культурної опозиції в особі М. Ли-
сенка та його однодумців.

Ця преамбула в даному контексті виконує функцію історико-культурного фону,
надаючи можливість під новим кутом зору поглянути на багатовекторну музич-
но-педагогічну діяльність Миколи Лисенка і в черговий раз наголосити на вели-
чезному значенні його Музично-драматичної школи. Зокрема, її вагомість уна-
очнює тяглість і продуктивність педагогічно-освітянських ідей Лисенка при
аналізі процесу історичного розвитку професійної вокальної освіти в Україні
аж до нашого часу.

Як відомо, ідея заснування національного за духом та європейського за рівнем
і формою, висококваліфікованого за змістом навчальних програм і методики
викладання музично-навчального закладу мала в самого М. Лисенка доволі трива-
лий інкубаційний період визрівання. Нагадаємо, що ще 1898 року він, чутливо
реагуючи на прагнення ключових постатей української театральної громадськості
в особах М. Кропивницького 2, М. Старицького та інших діячів порушив перед
владою Києва питання про відкриття Музично-драматичної школи. Сам Микола
Віталійович зауважував: «Якщо Міністерство внутренних дел, куда я слал про-
шение через Драгоманова, разрешит мне, то будет нова музична школа Лисен-
ка» [3, c. 224]. Отже, очевидно, що ця ідея формувалася поступово і, зрештою,
зросла насамперед на ґрунті власного навчання Лисенка й набутого ним особи-
стого викладацького досвіду в різних музичних навчальних закладах, а також
аналізу діючих на той час у світі моделей освітніх осередків. Наведімо перелік
тих навчальних музичних закладів, де композитор здобув персональний педаго-
гічний досвід, що сприяв кристалізації його авторської музично-освітянської
концепції:

1869–1870 – музична школа при Київському відділенні ІРМТ;
1881–1906 – Інститут шляхетних дівчат;
1893–1908 – Приватна музично-драматична школа Ст. Блюменфельда 3, де в

останній рік її існування М. Лисенкові довелося бути директором;
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1898–1904 – приватна музична школа М. Тутковського, і нарешті – 1904-

1912 – його власна Музично-драматична школа.
Слід нагадати, що час організації М. Лисенком Музично-драматичної школи

припадає на надзвичайно складний історично перехідний період в історії країни
і Європи, зокрема, що в загальному культурно-цивілізаційному поступі вияск-
равився безпрецедентною нестабільністю й суперечливістю, динамічною транс-
формацією світоглядних орієнтирів у суспільстві в цілому, подекуди контравер-
сійністю художніх тенденцій і напрямів, але й водночас позначився активними
інноваційними пошуками у багатьох сферах життя. Натомість у Російській імперії
це була доба Срібного або Платинового століття. Один із авторів терміну «срібне
століття» М. Бердяєв свідчив: «Це була епоха пробудження в Росії самостійної
філософської думки, розквіту поезії і загострення естетичної чуттєвості, релігій-
ного занепокоєння та пошуків, інтересу до містики та окультизму. З’явилися нові
душі, було відкрито нові джерела творчого життя, бачилися нові зорі, єдналися
почуття загибелі з відчуттям піднесення й надії на перетворення життя» [1, с. 140].

І саме в цей період «російського культурного Ренесансу» (знов-таки за висло-
вом М. Бердяєва), коли в тогочасному суспільстві спостерігаються хаотичні пе-
репади настроїв – від відчуття ейфорійного піднесення й містичних передба-
чень до есхатологічних передчуттів і шокуючих пророцтв, – на авансцену ху-
дожнього життя імперських культурних центрів виходять креативні особистості,
які стають носіями й провідниками нових ідеалів, виступають потужними ката-
лізаторами масштабних соціально-мистецьких проектів. До рангу саме таких
постатей належав, безперечно, і Микола Віталійович Лисенко.

Щоби ще гостріше усвідомити всю парадоксальність тієї доби, в якій діяв й
свідомо обрав відповідальну місію фундатора й розбудовника національної про-
фесійної музичної освіти Микола Лисенко, наведемо вислів Олександра Блока:
«Все змінюється: ми стоїмо перед обличчям нового й всесвітнього. <…> Ми
пережили те, що іншим випадає пережити впродовж ста років, недарма ми бачи-
ли, як у громах і блискавках стихій земних і підземних нове століття кидало у
землю своє насіння; ті з-поміж нас, кого не змила й не знівечила страшна хвиля
минулого десятиліття [написано О. Блоком у 1910 р. – Н. С.], – з повним правом
і з ясною надією чекають на нове світло від нового століття» [2, с. 453].

Та якщо в центрі Росії атмосфера на зламі століть акумулювала в собі вибу-
хову суміш із відчуттів надзвичайно сильного творчого піднесення із усвідом-
ленням гострої кризи й духовного декадансу, то на відцентрових теренах імперії
все активніше пробивалися паростки національного відродження споконвічних
ментальних покладів. І в цьому контексті мистецька й громадянська позиція
М. Лисенка – і в його композиторській, і в педагогічній сфері – це унікальний
приклад соціокультурної рефлексії та саморефлексії, що актуалізувалася у різно-
манітних культурно-мистецьких напрямах, запускаючи водночас у дію прихо-
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вані до певного часу механізми самоорганізації художньої культури й мистецтва
на тій частині російської імперії, що з давніх часів була українською.

Отже, 1904 рік – дату відкриття М. Лисенком Музично-драматичної школи 4 –
можна впевнено вважати точкою відліку становлення національної професійної
музичної освіти в Україні, зокрема вокальної.

До свого, давно омріяного ним навчального закладу М. Лисенко запросив
авторитетних співаків – спочатку солістів російських оперних сцен – Марію
Зотову 5, Олену Кончу 6, Олександра Філіппі-Мишугу 7, а невдовзі (з 1906 року)
видатну співачку й педагога Олену Муравйову 8. Необхідно наголосити, що осо-
бистості цього блискучого колективу успадкували першокласну європейську
вокальну школу. М. Зотова вчилася у Єлизавети Цванцігер (учениці шведської
співачки Генріетти Ніссен-Саломан, яка своєю чергою навчалася у самого Ману-
еля Гарсіа) у Петербурзькій консерваторії, згодом вдосконалювалась у Мілані й
Парижі. Олена Конча, учениця Камілло Еверарді 9 (у Петербурзі), пізніше вдос-
коналювала виконавську майстерність у педагога світового рівня Франческо
Ламперті та Вірджінії Ферні-Джермано в Мілані. Олена Муравйова вийшла з
класу О. Олександрової-Кочетової, яка була носієм німецької та італійської во-
кальних шкіл (навчалася в італійця Феліче Ронконі) й уславилася феноменаль-
ною колоратурою. Крім того пізніше О. Муравйова шліфувала свій виконавський
стиль у професора Леграна, К. Еверарді та Сігрід Арнольдсон (учениці М. Мар-
кезі, Д. Арто та А. Патті ) – володарки унікального голосу універсального типу
діапазоном у три октави. Очевидно, саме навчання у С. Арнольдсон дозволило
О. Муравйовій досконально оволодіти секретами розширення голосового діа-
пазону у себе самої та згодом цю практику ефективно запровадити у своїх занят-
тях зі своїми учнями. Відповідно Олександр Мишуга вийшов із класу відомого
львівського педагога Валерія Висоцького 10 (учня знаменитого Ф. Ламперті) –
вихователя славетної Соломії Крушельницької 11, Ю. Манна, А. Дідура 12 та інших
відомих співаків. Пізніше О. Мишуга набував професійної майстерності у про-
фесора М. Джованні з Міланської консерваторії, а також у Ж.-Б. Сбрілья в Па-
рижі.

Тож не важко собі уявити наскільки ґрунтовну й високопрофесійну навчаль-
но-методичну базу в галузі викладання сольного співу отримала Музично-дра-
матична школа М. Лисенка в особах названих вище педагогів. Водночас у цілісній
системі навчання в цьому закладі чільне місце посідали такі предмети як історія
культури, літератури, естетики – дисципліни, що сприяли формуванню широкої
загально мистецької ерудиції учнів.

Чітко вибудувана стратегія розвитку Музично-драматичної школи насампе-
ред увиразнилася у прицільному доборі Лисенком викладацьких кадрів – педа-
гогів, які перш за все володіли українською мовою й добре знали «традиції ук-
раїнського співу». Розвиток національних співацьких традицій як хорового, так
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і сольного співу – саме такою була магістральна, свідомо виважена лінія педаго-
гічної концепції Лисенка. Натомість, відкриваючи власний навчальний заклад,
композитор не цурався орієнтації на певні модуси викладання в Лейпцизькій
консерваторії (а Лейпциг років навчання М. Лисенка був у Європі своєрідною
музичною Меккою), де сам свого часу навчався. Він зізнавався: «Я взяв у німця…
науку про його музику, а вернувся додому, та й став за поміччю тієї науки над
своїм добром працювати, не знімечуючи своєї пісні» [5, с. 48]. Важливо й те, що
Лисенко виніс із Лейпцизької консерваторії демократичні засади організації на-
вчально-педагогічного процесу, прогресивні форми й методи викладання фахо-
вих дисциплін, а також в стінах власного закладу запровадив принцип створен-
ня міжнаціонального творчого середовища.

Центрального значення Лисенко надавав процесу підготовки саме національ-
них співацьких кадрів. Так, вже за 4 роки по відкритті Музично-драматичної
школи він зауважував: «Школа моя має добрий попит у широкої публіки міської
і …провінціальної. Особливо класи співу у трьох професорів п. Зотової, Му-
равйової і п. Мишуги. Вечори публічні відвідуються дуже людно і приймаються
дуже гучно, а оперні вистави (бо з цього року завівся у мене в школі оперний
клас) в оперному театрі з оркестром оперним роблять цілу сенсацію у городі…
Вже з моєї школи чимало співців, особливо співачок мають ангажементи в теат-
рах…» [5, с. 149].

Промовисто виглядає той факт, що на запрошення М. Лисенка стати профе-
сором співу в його новоствореній Музично-драматичній школі вже тоді всесвітньо
знаменитий співак О. Мишуга дав згоду, свідомо пішовши на розірвання важли-
вого для його сценічної кар’єри контракту.

З класу видатного співака й не менш видатного педагога О. Мишуги вийшло
понад 50 оперних виконавців, більшість з-поміж яких стали згодом окрасою світо-
вих оперних сцен – Рима, Мілана, Стокгольма, Фрайбурга, Варшави, Києва.
Найвідоміші – О. Любич-Парахоняк 13, М. Гребінецька 14, М. Висоцька, І. Стро-
ковська-Фарнашевська, В. Долинська, Г. Лєска-Арндт, Я. Королевич-Вайдова 15,
М. Донець-Тессейр 16 та ін. Втім, можливо, якщо би лишень єдиного учня він
спромігся підготувати за всю свою педагогічну біографію, то й тоді його ім’я
назавжди було би закарбовано в історії національної вокальної педагогіки. Це –
Михайло Микиша 17.

Відомо, що саме М. Лисенко, познайомившись із М. Микишею в Миргороді,
де той працював керівником самодіяльного хорового колективу, запропонував
йому приїхати до Києва і вступити до щойно відкритої ним Музично-драматич-
ної школи, де власноруч і «акомпанував йому на іспитах» [3, с. 230–231].

Навчання сольного співу М. Микиша розпочав у професора М. Зотової, а
невдовзі впродовж 1906–10 рр. вдосконалював професійну майстерність вже у
професора О. Мишуги. Сам М. Микиша пізніше згадував про своє навчання та-
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ким чином: «Школа Лисенка залишила в мене найкращі спогади. Незважаючи
на великі вимоги, в ній було легко й радісно вчитися. Створенню такої живої,
творчої атмосфери сприяв сам Лисенко та його колеги» [3, с. 231].

Педагогічні принципи О. Мишуги повністю збігалися з лисенківським ба-
ченням процесу виховання мистецької особистості. Вони ґрунтувалися не лише
на засвоєнні конгломерату технічних навичок вокального звукоутворення та інто-
нування і поетапному вдосконаленні вокальної та сценічної майстерності (роз-
ширення діапазону, вирівнювання регістрів, робота над кантиленою, артикуля-
цією тощо), а й на піднесенні загального художньо-естетичного рівня учнів,
формуванні їхньої світоглядної орієнтації. Досягненню цієї мети сприяла широ-
ка ерудиція самого маестро, його фундаментальні знання зі світової історії, літе-
ратури, естетики, живопису, музичних жанрів і стилів, якими він щедро ділився
зі своїми вихованцями. Високодуховна, всебічно освічена особистість О. Ми-
шуги, який володів кількома європейськими мовами (близько десяти!), завжди
викликала щире захоплення його оточення й заслужену повагу його учнів 18.

Натомість уроки вокалу професор принципово вів українською мовою. І це
не випадково, адже його глибоко патріотична мистецька позиція усталилася під
впливом тісного спілкування із цвітом національної мистецької еліти – М. Лисен-
ком, І. Франком, Лесею Українкою 19, М. Старицьким 20, М. Коцюбинським 21,
М. Садовським 22, М. Заньковецькою 23, С. Крушельницькою та іншими знако-
вими постатями вітчизняної культури (які, по суті, складали персоносферу і само-
го М. Лисенка), а також з П. Чайковським, В. Короленком, А. Купріним, Ф. Ша-
ляпіним, Е. Карузо.

Для сучасної української вокальної педагогіки зберігає свою актуальність той
факт, що саме із середовища Музично-драматичної школи, завдяки далекоглядній
стратегії M. Лисенка з комплектування кадрового складу, вийшли перші вітчиз-
няні теоретичні науково-методичні розробки з викладання академічного вокалу.
На щастя, величезний власний виконавський та педагогічний досвід, збагаче-
ний, зокрема і під час його праці у школі М. Лисенка, О. Мишуга спромігся уза-
гальнити в авторському науковому методі навчання сольного співу, виданому по
смерті співака його учнями у Варшаві. Свого часу професор львівської консер-
ваторії Л. А. Улуханова здійснила переклад знаменитого «Зошиту» О. Мишуги
російською мовою (рукопис ніби зберігається у бібліотеці Львівської музичної
академії ім. М. Лисенка).

Можливо, найвичерпніше про свою унікальну інноваційну систему оволоді-
ння секретами академічного вокалу сказав сам Олександр Мишуга: «Мій спосіб
науки опертий на цілком новій системі, яку я сам придумав. Спів – то продов-
жені склади мови. Всі слова треба виразно вимовляти одним безперервним зву-
ком, а голосом повинен опиратись об одну й ту саму точку при зміні голосних.
Резонансова точка знаходиться в щілині між двома верхніми передніми зубами,
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тут при помочі носового резонансу голос дзвенить найприємніше. Всі слова треба
укладати перед кінцем язика і верхніми зубами та ніколи не допускати вимови
складів і слів на корінь язика! Так треба правильно говорити і так само співати.
Дотеперішня наука співу була у великій помилці. Майже всі думають, що голос
треба укладати зараз при голосницях, а то неправда. Бо чинники вимови – то
порушування губ і кінця язика (за винятком трьох звуків – к, г, х), але то приго-
лосні і при творенні з ними складів треба голосні а, е, і, о, у укладати перед язик
і верхні зуби. Дехто з моїх учнів уміє вже застосовувати той метод у співі, і голос
у них звучить як чарівний, незвичайний якийсь інструмент. В недовгім уже часі
пущу в світ декотрих, що вчаться у мене, і почують люди, яке неоціненне і не-
зрівнянне багатство знаходиться в нашім українськім народі.

Ця наука нікому не відома ще, бо я сам до неї дійшов, а тепер хочу розповсюдити
її на публічних лекціях, на котрих будуть співати мої ліпші учні. А я буду на їх голо-
сах пояснювати, яким способом доходиться до осягнених вже результатів» [4, с. 30].

Естафету свого педагога О. Мишуги та його педагогічні настанови взяв на
озброєння його талановитий учень М. Микиша, який, розуміючи складну специ-
фіку навчання академічному вокалу, що розкривається у тривалому континуально-
му процесі емпіричної передачі необхідної інформації що називається «з рук до
рук», усвідомлюючи всю важливість збереження спадкоємності традицій націо-
нальної вокальної школи, залишив по собі ґрунтовні теоретичні розробки –
«Практичні поради співакам щодо вокальної гігієни», «Вокальна термінологія»,
«Практичні основи вокального мистецтва». Саме в останній праці, що стала
підсумковою в його викладацькій діяльності, він узагальнив безцінний педагогіч-
ний досвід вокальної школи свого знаменитого вчителя Олександра Мишуги.

І в наш час залишається очевидним той факт, що національна вокальна шко-
ла, фундаментальні основи якої закладалися визначними особистостями – співа-
ками-педагогами, які становили ядро Музично-драматичної школи М. Лисенка,
згуртовані великим митцем під одним дахом унікального музично-навчального
центру, народилась як симбіоз європейської, насамперед італійської школи bel
canto, скоригованої згідно з національною специфікою української пісенної культу-
ри, українською мовною фонетикою, з урахуванням її фонології. Зокрема процес
співу Олександр Мишуга трактував як подовжене мовлення, наголошуючи на підкрес-
лено континуальному звуковеденні під час виконання вокальної партії. Афористич-
ною стала фраза маестро: «Хто вміє говорити – той вміє співати». Таким чином,
живе розмовне інтонування (а рідною для О. Мишуги була близька до італійської
українська мова), стало в руках маестро дієвим інструментом для формування ком-
плексу виконавських критеріїв національного академічного вокалу.

Міцні професійні засади національної вокальної школи, основи якої були
закладені у київській Музично-драматичній школі М. Лисенка, що сфокусувала
та акумулювала в собі прогресивний досвід провідних європейських шкіл акаде-
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мічного співу, і до нашого часу певним чином живлять нові покоління україн-
ських співаків. Ідентифікувати спадкоємність цих традицій в сучасному процесі
вітчизняного академічного вокального виконавства, довести необхідність навчан-
ня (на крайній випадок – стажування) молодих українських співаків в Італії –
батьківщині еталонного стилю співу bel canto – таким є, на нашу думку, одне із
завдань сучасної музикознавчої науки. Адже навіть побіжний погляд на стан
сучасного академічного вокального виконавства в Україні не може не викликати
занепокоєння у фахівців. Проте – це тема окремої розмови професіоналів.
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УДК78.071.2(477)
Богдана ФІЛЬЦ (Київ)

МАРІЯ БАЙКО ЯК ІНТЕРПРЕТАТОРКА
ВОКАЛЬНИХ ТВОРІВ М. ЛИСЕНКА

У статті розглядаються особливості індивідуальної інтерпретації М.Байко вокальної
музики М. Лисенка, її поширення в концертному просторі України та європейського за-
рубіжжя. Визначаються основні риси сольного й ансамблевого виконавства цієї визнач-
ної співачки, а також мистецькі здобутки вокального тріо Даниїли, Марії та Ніни Байко
в другій половині ХХ ст.

Ключові слова: М. Лисенко, вокальне виконавство, солоспів, фольклор, обробка
народних пісень, індивідуальний стиль, образний зміст.

В статье рассматриваются особенности индивидуальной интерпретации М. Байко
вокальной музыки М. Лысенко и ее распространения в концертном пространстве Укра-
ины и европейского зарубежья. Определяются основные черты сольного и ансамблево-
го исполнительства этой выдающейся певицы, а также художественные достижения во-
кального трио Даниилы, Марии и Нины Байко во второй половине ХХ в.

Ключевые слова: М. Лысенко, вокальное исполнительство, романс, фольклор, об-
работка народных песен, индивидуальный стиль, образное содержание.
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The features of М. Baiko’s individual interpretation of vocal music by М. Lysenko and its

distribution in concert space of Ukraine and Europe are examined in this article. The basic
features of solo and ensemble performance of this prominent singer are determined, and also
artistic achievements of the vocal trio of Danyila, Maria and Nina Baiko in the second half of
ХХ century are analyzed.

Keywords: М. Lysenko, vocal performing, romance, folklore, treatment of folk songs,
individual style, figurative substance.

У багатогалузевій національній культурі України вокальне мистецтво посідає
особливе місце. Воно має давні традиції і значні здобутки в різних виявах свого
буття як у композиторській творчості, так і виконавстві – оперному й камерно-
му, не кажучи вже про обробки різноманітних жанрів пісенного фольклору або
його одноголосих мелодичних зразків, де співаки розкривають своє бачення
образного змісту та індивідуальних можливостей інтерпретації виконуваних
творів. Сприймання високих художніх якостей зразків академічної та народної
музики й поширення їх серед слухачів на рівні всенародного національного над-
бання надзвичайно багато залежить від таланту виконавців та їхнього глибинно-
го розуміння поезії і музики. «Адже поетичне і музичне мистецтво, – як слушно
відзначила знана музикознавець М. Загайкевич, – нерозривно пов’язані між
собою. Починаючи з найдавніших фольклорних зразків вони завжди кроку-
вали поруч. Звернення композиторів до літературних творів як до джерела
натхнення визначили шлях розвитку більшості масштабних і камерних жанрів
професійної музики – опери, кантати, ораторії, різного типу хорів та со-
лоспівів» [2, с. 17].

Велику кількість розмаїтих за характером і настроями романсів написав тво-
рець українського національного стилю в музиці Микола Лисенко. Найкращі з
них, мов коштовні перлини, прикрашали репертуар прославлених українських
артистів першої половини ХХ ст., таких як С. Крушельницька, М. Голинський,
М. Менцинський, О. Мишуга. Їх залюбки озвучують і сучасні виконавці, найча-
стіше звертаючись до оригінальних солоспівів славетного композитора на вірші
Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, О. Олеся, поезії зарубіжних майстрів
слова А. Міцкевича, Г. Гейне тощо.

Виокремлення з числа багатьох артистів безперечно заслуговує яскрава пред-
ставниця Львівської вокальної школи класу О. Бандрівської (доцента Львівської
державної консерваторії ім. М. Лисенка) М. Байко. Виконуючи дуже багато творів
М. Лисенка ще на початку педагогічної праці в консерваторії, вона отримала від
своєї вчительки промовисту характеристику в опублікованій рецензії на її кон-
церт-звіт у 1962 р.: «Прикмети співачки: музична інтелігенція, артистичний тем-
перамент, щире й оправдане відчуття фрази, вольове подолання технічних труд-
нощів. Голос співачки – лірико-колоратурне сопрано з хорошим приємним для
вуха шовковим тембром» [1, с. 137]. Вона співала тоді обробки М. Лисенка ук-
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раїнських народних пісень «Ой гаю, мій гаю», «Ой, Гандзю милостива», «Тихо,
тихо Дунай воду несе», «Ой я в батька єдиниця».

Відома нині львівська камерна співачка Марія Байко, народна артистка Ук-
раїни, лауреатка Національної премії ім. Т. Г. Шевченка та професор Львівської
національної музичної академії ім. М. Лисенка упродовж багатьох десятиліть
плідно працює на благо розвитку та популяризації української вокальної музики
і має в цій галузі великі, беззаперечні досягнення. Своїм мистецтвом високого
професіонального рівня та неповторного індивідуального виконавства й артис-
тизму вона здавна полонила слухачів особливим вмінням передавати різноманітні
відтінки людських емоцій і найпотаємніших порухів душі героїв, захоплювала
щирістю й природністю співу, глибокою змістовністю й музикальністю.

Марія Байко – авторитетний знаючий педагог, багатолітній член кафедри співу
Львівської національної музичної академії, вихователька багатьох відомих в
Україні і поза її межами співаків. Проте вона передусім блискуча концертна вико-
навиця численних солоспівів, обробок народних пісень, вокальних ансамблів,
зокрема багатого репертуару уславленого на весь світ вокального тріо «Сестри
Байко» у складі Даниїли, Марії та Ніни, для якого було спеціально написано
багато творів українськими композиторами. У цьому колективі вона почала працю-
вати одразу після закінчення консерваторії в статусі солістки Львівської філармонії
і співала із сестрами протягом кількох десятиліть. Таким чином, вокальна кар’єра
Марії Байко стрімко розвивалася паралельно у двох напрямках – як сольної викона-
виці і як учасниці вокального тріо, починаючи зі студентських років.

У багатому й різноманітному репертуарі вокального тріо «Сестри Байко»
почесне місце посідали твори М. Лисенка. З-поміж них найчастіше вони вико-
нували його вокальний терцет «Тече вода з-під явора» на слова Т. Шевченка,
який уперше заспівали на своєму державному іспиті, закінчуючи Львівську кон-
серваторію в 1958 році. Відтоді сестри постійно включали його у програми своїх
виступів, зокрема численних шевченківських концертів у Львові, а також у
Москві, Каневі, інших українських та закордонних містах, у тому числі на різно-
манітних міжнародних форумах, «Днях української культури» в багатьох захід-
них країнах – Франції, Німеччині, Угорщині, тодішній Чехословаччині, Бельгії,
Канаді, США (виступали на засіданні ООН) тощо. А на відкритті міжнародного
симпозіуму «Франко і світова культура», який відбувся у Львівському театрі опери
та балету в 1986 році вони співали чудовий твір М. Лисенка «Не забудь юних
днів» у триголосій версії, яка, до речі, належить авторці цих рядків. Особливо
пам’ятними для сестер Байко були виступи в Москві на концертах, де вони співали
разом з І. Козловським (аж 6 разів) починаючи з 1966 р. у Кремлівському па-
лаці, востаннє в Московській консерваторії 1981 року. А в квітні 2000 р. – теж у
Московській консерваторії – сестри Байко виконували твори М. Лисенка на ве-
чорі пам’яті Івана Козловського, присвяченого 100-річчю від дня народження
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уславленого артиста й великого українського патріота. Вела концерт О. Цалай-
Якименко. Збереглася світлина з одного з московських вечорів (1981 р.), на яких
зображено І. Козловського, сестер Даниїлу, Марію та Ніну Байко, їхнього кон-
цертмейстера – піаністку Я. Матюху та Я. Верховинця після концерту до 100-
річчя від дня народження його батька В. Верховинця.

Мистецтво Марії Байко як сольної виконавиці сформувалось у Львівській
консерваторії в класі вокалу Одарки Бандрівської, племінниці й водночас уче-
ниці славетної співачки світової слави Соломії Крушельницької, яка передала
студентці секрети виконавської майстерності й передусім переконливої інтерп-
ретації емоційно образного змісту творів. Вони полягали, насамперед, в надзви-
чайно уважному ставленні до сенсу кожного слова, природного фразування, без-
доганної дикції, в умінні всім єством пережити кожен звук і створити художню
цілісність на основі особистого індивідуального осмислення поетичного й му-
зичного тексту.

Сольний репертуар М. Байко включає близько 500 творів української і зару-
біжної класики, старогалицьких і сучасних композиторів, численні обробки ук-
раїнських народних пісень М. Лисенка, С. Людкевича, М. Колесси, А. Кос-Ана-
тольського, Є. Козака, Д. Задора та ін., солоспіви М. Лисенка, К. Стеценка, Д. Сі-
чинського, Ост. і Н. Нижанківських, В. Барвінського, С. Людкевича, М. Колес-
си, А. Кос-Анатольського, Р. Сімовича, авторки цих рядків, М. Скорика, В.Фли-
са, Ю. Ланюка та ін.

Дуже активною була концертна діяльність Марії Байко у складі вокального
тріо (вона була солісткою колективу). Сестер постійно запрошували на різно-
манітні урядові концерти, авторські вечори, творчі звіти області в Києві, плену-
ми і з’їзди композиторів, урочисті заходи, присвячені світочам української націо-
нальної культури – Т. Шевченку, І. Франку, М. Лисенку, С. Людкевичу, І. Козлов-
ському тощо. Вони з величезним успіхом концертували, починаючи з кінця 50-х
років на найбільших престижних столичних сценах, таких як Палац культури
«Україна», Київський театр опери та балету ім. Т. Шевченка, Кремлівський па-
лац з’їздів у Москві, а також низки філармоній і театрів в Україні та за її межа-
ми, столицях республік колишнього Радянського Союзу, в різних містах країн
Європи, Америки, Канаді. І всюди співачки заворожували слухачів виконанням
яскравої багатожанрової української музики, своїм самобутнім стилем співу а
cappella і з супроводом фортепіано або інструментальних ансамблів, неповторніс-
тю злагодженого злиття чудових, дуже привабливих голосів чарівних і дуже врод-
ливих українок, особливо під час виконання рідних для них лемківських пісень.

Дуже влучною і промовистою є характеристика співу сестер Байко авторитет-
ного львівського музикознавця Я. Якубяка : «У другій половині ХХ ст. впродовж
тривалого часу окрасою концертних сцен України було вокальне тріо Даниїли,
Марії та Ніни. Ясні, чисті, гармонійні між собою голоси, а особливо, виняткове
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відчуття поетичного світу української народної пісні та стилю творів україн-
ських композиторів – це ті якості ансамблю, які робили його улюбленцем
публіки та забезпечували постійну прихильність преси як в Україні, так і за
її межами. Виступи тріо в Німеччині, Бельгії, Польщі, Прибалтиці, Росії,
Канаді, США (зокрема в ООН) та інших країнах, сприймалися як тріумф ук-
раїнської пісні» [4].

Значний внесок Марія Байко зробила в галузь музичної Лисенкіани, якій вона
приділяла велику увагу протягом багатьох років у своїй сольній концертно-ви-
конавській та педагогічній практиці. В її співі завжди захоплював спосіб тракту-
вання конкретних художніх образів, закладених у творах М. Лисенка. Вона по-
мистецькому одухотворено розкривала найменші деталі поетичного й музично-
го текстів, проте неодмінно підпорядковувала їх загальному розвитку основного
змісту твору, його ідеї та жанровій специфіці. Велику роль у переконливому ба-
гатовимірному розкритті образного змісту вокальних композицій митця відігра-
вали її постійні співвиконавиці – блискучі досвідчені концертмейстери-піаніст-
ки Т. Лагола та Я. Матюха, кожна з яких вносила своє бачення можливостей твор-
чого «прочитання», тобто осмислення того чи іншого опусу й відтак доповню-
вала цілісну картину яскравого мистецького явища своїми особистими емоція-
ми й почуттями. Піаністки звертали значну увагу на підкреслення у своїй грі
таких засобів музичної виразності, наявних у фортепіанній партії, як гармонія з
її багатогранними функціями, динаміка звучання і їх змінність у відповідних
місцях твору, агогіка руху і зрештою тембральне розмаїття звучання різних
регістрів фортепіано, що інколи набирало рис оркестрового багатозвуччя.

Особливості інтерпретації Марії Байко вокальної творчості М. Лисенка зу-
мовлені різножанровою палітрою виконуваних творів, які з’являлися в її репер-
туарі в різні періоди творчого життя. Ще в студентські роки С. Людкевич залу-
чив її до участі у постановці опери М. Лисенка «Ноктюрн», яку було здійснено
на сцені оперної студії Львівської консерваторії в 1955 і 1956 роках із метою
ознайомлення львів’ян із цією оперою-хвилинкою, художні якості якої він дуже
високо цінував. У 1955 р. студентці 2-го курсу М. Байко було доручено партію
Цвіркунки, а в 1956 р. – партію Панни або ж сумної Дівчини з трояндою. Обидві
партії відтворювали контрастні образи, тож дали змогу розкрити різні за емоцій-
ною наснагою образні сфери музики. Крім того, С. Людкевич мав на меті заці-
кавити цим твором керівництво Львівського оперного театру з тим, щоб його
було включено до репертуару. Вельми цікавою є публікація З. Штундер вступ-
ного слова Людкевича до концерту камерно-інструментальних творів Лисенка
та опери-хвилинки «Ноктюрн» у Львові, датованого 1947 роком. У вступному
слові Людкевич коротко охарактеризував оперу: «…сюжет опери-хвилинки
наскрізь романтичний. Це немов би «сон літньої ночі», у який стародавня лю-
бовна історія переживається вдруге. Однак цей образ не фантастичний, а радше
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символічний, бо він демонструє і уособлює невмирущу та глибоку віру людства
в силу кохання, найсильнішого закону природи, сильнішого від смерти, бо й
поза гробом находить собі дорогу, щоб пережити ще раз давно минуле. Цю ро-
мантичну фабулу вбрав Лисенко в музику, яка ідеально підходить до неї і май-
стерно ілюструє всі різноманітні й тонкі нюанси образу. Любовні трелі Цвірку-
на та Цвіркунки, сповнена полудневим жаром арія Вакханки, призиваючої ко-
ханця, а відтак, як контраст до неї, безмежно сумовита пісня Дівчини з троян-
дою, яка все життя була одна, вишиваючи біля вікна сорочки і виглядаючи мило-
го… – усе те зображене музикою Лисенка так правдиво, вірно, характеристич-
но, майстерно і колоритно, що партії ці належать до найкращих шедеврів україн-
ської музики взагалі» [3, с. 385].

Як очевидець тих мистецьких подій можу стверджувати, що опера пройшла
з великим успіхом, а Марії вдалося чудово виконати обидві партії і переконливо
створити відмінні за емоційним змістом художні образи. Тут слід назвати ще й
факт озвучення М. Байко арії Марильці з опери Лисенка «Тарас Бульба» «Лий-
тесь сльози». Цю розлогу ліричну кантиленну арію, водночас сповнену драма-
тичної напруги в другій частині, вона виконала на другому турі конкурсу
ім. М. Лисенка в Києві 1962 року (до речі, співачка стала тоді дипломанткою
конкурсу). Крім того, вона поряд із романсом М. Лисенка «Садок вишневий коло
хати» на слова Т. Шевченка заспівала також обробку М. Лисенка української
народної пісні «Тихо, тихо Дунай воду несе». Останню після виступу М. Байко
попросив у неї і взяв до свого репертуару Б. Гмиря. На другий день М. Байко
наспівала на магнітофонну плівку на Українському радіо 11 народних пісень,
записаних М. Лисенком із голосу І. Франка. Вона виконала їх а капела, розкри-
ваючи різні за характером музики й настроєм автентичні зразки народних ме-
лодій Прикарпаття, які зберіг у своїй пам’яті великий український поет. Поміж
них пісні різних жанрів, а саме:

1. «Ой я в батька єдиниця»
2. «Ой на гору козак воду носить»
3. «Ой ненько, ненько, зацвіло серденько»
4. «Ой Гандзя милостива»
5. «Тихо, тихо Дунай воду несе»
6. «Бескиде зелений»
7. «Чоловіче, чоловіче, ти дай мені раду»
8. «Ой коню мій, коню, золотая грива»
9. «На вулиці скрипка грає»
10. «Ой з-за гори вітер віє»
11. «Ой гаю, мій гаю»
Оскільки під час вручення Премії ім. М. В. Лисенка 22 березня 2012 року

онука М. Лисенка Рада Остапівна висловила тривогу з приводу недостатньої
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популяризації творів композитора його послідовниками й, зокрема, виконавця-
ми різних профілів у своїй діяльності, то я вирішила дещо «змодулювати» свою
статтю в бік розкриття конкретних фактів озвучення співачкою вокальних творів
композитора протягом її концертного життя.

Підставою для такого рішення став надісланий мені Марією Байко хроноло-
гічний перелік виконання творів Лисенка під заголовком «Романси та пісні М. Ли-
сенка, які я виконувала у своєму мистецькому житті».

У ньому за 1962 рік є запис про поїздку в село Гриньки, де народився компо-
зитор, куди з’їхалося багато митців з України, і де вона виступала з творами
М. Лисенка, А. Кос-Анатольського, Є. Козака та ін. Збереглися світлини з таки-
ми постатями, як А. Кос-Анатольський, М. Байко, Ост. Лисенко з дружиною,
Б. Фільц та Т. Лагола, а також виступ Марії на сцені разом із концертмейстером
Т. Лаголою.

У 1961 р. вона співала на творчому вечорі педагогів консерваторії такі на-
родні пісні: «Лугом іду, коня веду», «Ой з-за гори вітер віє, калина не спіє», «Ой
ненько, зацвіло серденько», «Бескиде зелений».

У 1981 році до 125-річчя від дня народження Івана Франка М. Байко приго-
тувала свій творчий звіт, на якому прозвучали романси Лисенка в супроводі тріо
у складі Т. Лаголи, Б. Бонковського та А. Білинського «Не забудь юних днів»,
три народні пісні, записані Лисенком з голосу І. Франка – «Жалі мої, жалі», «Бес-
киде зелений», «Тихо, тихо Дунай воду несе». Крім того, разом зі струнним квар-
тетом у складі В. Дуди, Л. Глібовича, О. Петрашека та Ю. Яцинича вона заспіва-
ла пісні «Понад зелен гороньками», «Не сама я ходила», «На городі біла глина»,
«Ой там, ой там коло млина» (жартівлива).

У 1986 р. М. Байко здійснила запис у Фонд Українського радіо 22-х народ-
них пісень, записаних Лисенком із голосу І. Франка («Франкіану»). Звукорежи-
сером був Леонід Антонович Бильчинський, якого Марія Байко охарактеризува-
ла такими словами : «Л. Бильчинський – чудове вухо і людина». Наводжу назви
записаних пісень :

1. «Ой коло млина шумить діброва»
2. «Ой вийшла подолянка по воду»
3. «Ой не жалуй моя мила»
4. «Ей волошин сіно косить»
5. «Ой летіла зозуленька по Вкраїні»
6. «Ой гиля, гиля, гусоньки, на став»
7. «Ой там в полі береза стояла»
8. «Ой там, ой там коло млина»
9. «За крутими берегами по ріках»
10. «Червона калинонька, похилене деревце»
11. «Понад тими гороньками»
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12. «По садочку походжаю»
13. «Ой плинуть гусоньки»
14. «Ой світи, місяченьку»
15. «Чому, коню, води не п’єш»
16. «Ой зашуміла білая береза»
17. «Ой там за горою»
18. «Не сама я ходила»
19. «На городі біла глина»
20. «Ой на горі, горі три пташки ходили»
21. «Ой спи дитя, колишу тя»
22. «Ой їхали козаки з обозу»
У 1992 році до 150-річчя від дня народження Лисенка М. Байко підготувала

разом із Марією Крушельницькою цілу програму з Лисенкових творів у двох
відділах: перший – із фортепіанних, другий – із вокальних. Прозвучало 11 ро-
мансів:

1. «Смутної провесни» (обидва на слова Лесі Українки)
2. «Не забудь юних днів»
3. «Місяцю, князю» (обидва на слова І. Франка)
4. «Я вірую в красу» на слова. Дніпрової Чайки
5. «Ой одна я, одна»
6. «Садок вишневий коло хати»
7. «Вітер в гаю не гуляє»
8. «Ой стрічечка до стрічечки» (всі 4 на слова Т. Шевченка)
9. «Ні, мамо, не можна нелюба любить» на слова. Є. Гребінки
10. «Айстри» на слова О. Олеся
Було виконано також 6 обробок народних пісень:
1. «Бескиде зелений»
2. «Тихо, тихо Дунай воду несе»
3. «Чи ти милий пилом припав»
4. «Ой з-за гори вітер віє»
5. «Жалі мої, жалі»
6. «Ой на гору козак воду носить»
Концерт відбувся у Львівській філармонії, вів його О. Козаренко.
Того самого 1992 року М. Байко гастролювала у Франції. У концертах брали

участь французькі та українські співаки, камерний оркестр «Concerto grosso» зі
Львова під керівництвом Анатолія Абаєва. Гастролі було організовано в рамках
програми ЮНЕСКО «Чорнобиль – пізнання української музики, пісні, художніх
творів через міста» (Київ-Львів-Париж). Виконувались оркестрові твори
В.-А. Моцарта, В. Барвінського, М. Скорика, романси М. Лисенка, Я. Стеценка,
С. Людкевича, В. Барвінського, Я. Ярославенка, М. Колесси, Д. Січинського
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(п’ять із них озвучила М. Байко), О. Бобикевича, арії з опери «Запорожець за
Дунаєм» С.Гулака-Артемовского (співала У. Чайковська з Парижа) тощо. У пісен-
ному жанрі виступив український співець-бард з Кам’янець-Подільського, пере-
можець Першого Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної му-
зики «Червона рута», бас В. Жданкін, який ознайомив слухачів зі старовинними
жанрами української вокальної музики ХVІ, ХVІІ та ХVІІІ століть, зокрема ду-
мою, низкою сучасних молодіжних українських пісень. У концертах звучали
також популярні українські народні пісні в сольному й ансамблевому виконанні
Марії Байко, Уляни Чайковської та Одарки Мазурик (обидві – Париж), окрім
того – обробки українських народних пісень М. Лисенка у виконанні Орисі Бойко
(Париж). Серед багатьох художніх творів було представлено також скульптури
Володимира Одрехівського та різьба по дереву Василя Одрехівського (сина й
чоловіка М. Байко). Згодом співачка гастролювала у Франції ще декілька разів.
Зокрема, в 1996 році вона брала участь у «Днях української культури» в місті
Ґаб і Парижі в молодіжному театрі. Співала там «Бескиде зелений» та «Ой не
світи, місяченьку». У 1998 році М. Байко знову їздила з гастролями до Франції
на «Дні культури України», де в її програмі був цілий ряд творів Лисенка. Висту-
пала також як солістка у місті Ґербере, в замку Флоцеллієр (ХІІІ ст.) у місті
Лізарб’є.

У 1993 році відбулося 2 сольні концерти М.Байко в Києві – в Будинку вчених
Національної Академії наук України й Будинку вчителя – під назвою «Музика
до Кобзаря». У програмі прозвучали твори Лисенка «Садок вишневий коло хати»,
«Ой стрічечка до стрічечки», «Вітер в гаю не гуляє», «Бескиде зелений», «Жалі
мої, жалі». Того самого 1993 року вона виступала в Музеї Миколи Лисенка в
концерті, що відбувся з нагоди вручення Премії ім. М. Лисенка авторці цієї статті,
де, крім багатьох її романсів, артистка співала також солоспів «Вийся, жайво-
ронку, вийся» на вірші М. Рильського, присвячені М. Лисенку. 1993 рік запам’я-
тався М. Байко гастролями до Угорщини, де в Будапешті вона виконала твори
Лисенка – пісню «Ой не світи, місяченьку» й пісню Наталки з опери «Наталка-
Полтавка».

М. Байко популяризувала твори української вокальної класики, у тому числі
й Лисенка, в Угорщині також у 1994 р. під час гастролей до 180-річчя від дня
народження Т. Шевченка. У концертах, що відбувалися в осередку Товариства
української культури в Будапешті, вона виконала романси М. Лисенка «Садок
вишневий коло хати», «Ой стрічечка до стрічечки» (обидва на слова Шевченка),
«Не забудь юних днів» на слова Франка, а також інших українських компози-
торів на вірші Кобзаря, зосібна К. Стеценка «Плавай, плавай лебедонько», ав-
торки цих рядків «Сирітка» та «Як маю я журитися»; вона заспівала теж оброб-
ки народних пісень «Ой ненько, ненько», «Тихо, тихо Дунай воду несе», «Ой
вербо, вербо».

Ïðîáëåìè âèêîíàâñòâà ³ ðîçâèòîê òðàäèö³é Ì. Ëèñåíêà

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



246 Ìóçè÷íà óêðà¿í³ñòèêà: ñó÷àñíèé âèì³ð
У січні 1995 року разом з оркестром сопілкарів Мирослава Корчинського

відбулись її гастролі у Кракові в Польщі, де прозвучали також 4 твори Лисенка:
обробки народних пісень – «Ой піду я до млина», «Чоловіче, чоловіче», «Чому,
коню, води не п’єш» (щедрівка), «Червоная калинонька». У квітні того самого
року пройшли також гастролі тих самих виконавців у Німеччині, де в Мюнхені
було виконано вище названу програму.

У 2000 році відбулися дні Івана Франка на Львівщині, де М. Байко у багатьох
містах виконувала балади, записані з голосу І. Франка, а саме шість народних пісень
в обробці Лисенка: «Бескиде зелений», «Плине качур по Дунаю», «Ой там за го-
рою», «Тихо, тихо Дунай воду несе», «Чому, коню, води не п’єш», «Жалі мої, жалі».

2003 року співачка виступила в Рівному під час звіту Львівської мистецької
еліти, де теж виконувала твори Лисенка.

У талановитому співі Марії Байко органічно поєдналися висока майстерність
із неповторною вродженою музикальністю, поетичністю музичної інтерпретації
переважної більшості виконуваних нею творів. Її вокальному мистецтву прита-
манне джерельно чисте й тонке відчуття глибинних витоків народних пісень і
особливо багатої мелодики й ритміки лемківського фольклору, серед якого вона
зростала і який наклав відбиток на її світобачення та самобутність виконавсько-
го стилю. До речі, вона зібрала, упорядкувала та опублікувала «Антологію лем-
ківської пісні», куди увійшло 900 ретельно відібраних народних зразків. А ще
слід, без сумніву, відзначити бездоганне володіння вокальною технікою, май-
стерність динамічного нюансування, колористичність тембрових барв, а також
вишукану ліричність голосу, особливу щирість і душевність співу, тобто су-
купність емоційно-чуттєвих рис, одухотвореність, різноманітність градацій по-
чуттів та яскравий сценічний темперамент.

Багатогранна концертно-виконавська діяльність Марії Байко, визначної осо-
бистості в мистецькому світі України, впродовж багатьох років мала просвітниць-
ке спрямування. Вона свідомо концентрувала свою увагу на введення в концерт-
ний і педагогічний репертуар нових цікавих вокальних творів сучасних україн-
ських композиторів та зарубіжних класиків, на популяризації національної му-
зичної спадщини, пріоритетне місце в якій, безперечно, належить творам Мико-
ли Лисенка.
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УДК[78.071.2+37.013.4](477)
Наталія СИНКЕВИЧ, Оксана ФРАЙТ (Дрогобич)

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ФУНКЦІЇ
ОРГАНІЗАТОРСЬКО-ХОРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ М. В. ЛИСЕНКА

В статті розглядаються основні соціокультурні функції організаторсько-хорової діяль-
ності М. Лисенка, що протікала у несприятливих обставинах заборон і переслідувань з
боку царської влади, проте мала великий суспільний резонанс. Виокремлюються етно-
консолідаційна, інтеграційно-міжетнічна, музично-освітня, видавнича, пізнавально-про-
світницька, естетико-виховна, культуротворча функції. Підкреслюється їхнє значення
для національного самоусвідомлення та самоствердження українців.

Ключові слова: хор, хорова діяльність, хорові подорожі, репертуар, соціокультурна
функція.

В статье рассматриваются основные социокультурные функции организационно-хо-
ровой деятельности М. Лысенко в отрасли хорового искусства. Выделяются этноконсо-
лидирующая, интеграционно-междуэтническая, музыкально-образовательная, музыкаль-
но-просветительская, издательская, эстетико-воспитательная, культуротворческая функ-
ции. Подчеркивается их значение для национального самосознания украинцев.

Ключевые слова: хор, хоровая деятельность, хоровые путешествия, репертуар, со-
циокультурная функция.

The main social and cultural functions of Lysenko’s activity in choruses organizing are
examined in the article. Ethno-consolidating, integrative-interethnic, music-educational,
publishing, cognitive-enlightmenting, aesthetic-educational, culture-creative functions are
marked. Their importance for nation consciousness of the Ukrainians is pointed out.

Key words: chorus, choral activity, choral travels, repertoire, social and cultural function.

У праці Л. Архімович і М. Гордійчука «М. Лисенко: життя і творчість» окре-
му главу присвячено праці митця на диригентській ниві. Подається характерис-
тика Лисенка-диригента й організатора, аналізуються деякі кантати й хорові
опрацювання Лисенком-композитором народних пісень, підкреслюється енту-
зіазм хористів і слухачів, а також громадсько-політичне й культурно-освітнє зна-
чення концертно-хорових поїздок. «Кожен концерт, улаштований ним, сприй-
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мався як важлива подія і справді дійовий засіб щодо піднесення свідомості на-
родних мас. Це було особливо важливо в умовах національного визиску і гноб-
лення, які провадив царський уряд щодо українського народу» [1, c. 166]. У про-
понованій статті здійснено спробу детальнішого висвітлення різнобічності на-
прямків диригентсько-організаторської діяльності М.Лисенка з акцентом на її
націєтворчій ролі в соціокультурному контексті епохи.

«...де Лисенко не з’являвся, одразу ж складався хор, яким він і диригував»
[перекл. редколегії] – писав М. Старицький [14, с. 28]. І справді, біографія М. Ли-
сенка вражає прикладами безупинних діянь у галузі організації хорової справи.
Адже він, як ніхто до нього, покладав великі й виправдані, як показало май-
бутнє, надії на її можливості, насамперед щодо згуртування українців. Тому ця
галузь його діяльності виконувала етноконсолідаційну соціокультурну функцію.
Окрім студентського хору, яким опікувався з 1860 року, керував громадським
хором (заснований 1872 р.) – гуртком прихильників хорового співу на зразок
німецьких співацьких товариств. «В склад його увійшли студенти, учителі, лікарі,
урядовці і др. … Хор склався чималий, більш 50-ти душ, виключно чоловічий»
[3, с. 189]. У середині 80-х рр. ХІХ ст. Лисенко керував організованим ним міша-
ним хором. Також стояв на чолі хорів товариств «Громади» й «Бояна» 1.

По приїзді до Санкт-Петербурга наприкінці 1874 р., одразу «утворив «хор» з
шести осіб, який розучив спеціально гармонізовані Лисенком колядки тільки
для того, щоб проспівати їх на дому в історика М. І. Костомарова» 2 [11, с. 135].
Окрім того, 1875 року організував там аматорський хор, влаштував безкоштовні
хорові курси в Соляному містечку. Як стверджує Ост. Лисенко 3, батько «вино-
шував сміливі на той час, коли мовчало все «від молдаванина до фіна», проекти
спілкування з масами, пропаганди рідного мистецтва, пісенної творчості» [8,
с. 102]. За словами самого М. Лисенка, вже на перший його заклик «з радістю
відізвались земляки, студенти, дрібні чиновники, закинуті на північ, як сказав
би поет, «по воле рока». Саме вони й утворили кістяк, основу курсів хорового
співу в «Соляному городку» [там само]. Лисенко керував курсами разом із
В. М. Пасхаловим – талановитим музикантом-диригентом 4.

Російський хімік, педагог і музичний діяч О. Діанін зазначав: «На ці курси
щільними масами в кілька сотень, навіть тисяч осіб збиралася та молодь, що
навчалась. Соляне містечко слугувало для неї пунктом, де відбувалося живе,
життєрадісне спілкування під захопливі звуки народної пісні… Само собою зро-
зуміло, що біля Лисенка групувалася переважно українська молодь, яка й наго-
роджувала насолодою піснями свого «рідного края»» 5 [2, с. 228].

Зі слів автора цього спогаду випливає, що поринали з насолодою в стихію
української пісенності не лише виконавці-українці, а й представники інших на-
родностей. Таким чином, організаторсько-хоровій діяльності М. Лисенка влас-
тива інтеграційно-міжетнічна функція, що, на відміну від етноконсолідаційної
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єднає всіх бажаючих співати колективно, без огляду на національну прина-
лежність. Симптоматично, що Олена Пчілка, пишучи про діяльність товариства
«Боян», організованого Лисенком на зразок галицьких «Боянів», зауважує недов-
говічність київського товариства: «… воно ледве животіло років зо два… При-
чиною тому була власне «різношерстність» його членів. З українців-музик було
дуже мало, а всі інші були то росіяни, то чехи, то поляки» [9, с. 60]. Можна та-
кож припустити існування й інших причин. Одна з них полягала в тому, що не
всі чужинці прагнули тоді уподібнитися до українців, тобто не відчували пеку-
чої потреби мистецького гуртування заради спільності переконань і обстоюван-
ня свого права на окреме етнічне об’єднання для власного життєствердження.
Та й не могли неукраїнці, у котрих за природою не «обзивався-таки давній, не-
вмирущий «живець» український» [8, с. 69] (тобто, колективно-несвідоме), відчу-
ти й збагнути до кінця магію української пісні. Про це, зокрема, писала сестра
першої дружини М. Лисенка В. О’Коннор-Вілінська 6: «тільки українським ду-
шам дано те повне розуміння українського мистецтва» [5, с. 283]. (До речі, сес-
три О’Коннор мали тільки напівукраїнське походження.)

Велике зацікавлення хором із боку української та частково російської молоді
М. Лисенко, як свідчив його син, пояснював і тим, «що багато молоді сприйма-
ло участь у нашому хорі, як своє, нехай скромне, але все ж «ходіння в народ»,
дуже популярне тоді серед студентів» [8, с. 102]. Тут Остап Миколайович опи-
сав «пісенні походи», влаштовані хором дорогою до розташованого неподалік
«Соляного містечка» ІІІ жандармського відділення царської канцелярії. Про це
його батько розповідав з особливою насолодою. До заздалегідь складеного ре-
пертуару ввійшли патріотичні й із громадянсько-бунтівною тематикою пісні:
«Заповіт», «За Сибіром сонце сходить», «Про Стеньку Разина». «Спереду похо-
ду з “щитом” (офіційним гербовим папером) виступали Лисенко і Пасхалов, по
черзі диригуючи хором. Це було вражаюче видовище – сотні юнаків з “Заповітом”
біля ІІІ відділення на Літейному» [7, с. 103]. Коли хорова процесія проходила по
Невському проспекту, її зупинили, проте саме тоді, за заздалегідь розробленим пла-
ном, після знаку диригентів, «весь хоровий натовп, як одна людина, тут же, запов-
нюючи брук і тротуари, щосили затягував «Боже, царя храни». «Любо було бачи-
ти, – пише Ост. Лисенко, – що коїлось в ці хвилини з “духами” (поліцаями). Вилу-
пивши очі, піднявши руки під “козирьок”, вони, закам’янівши, стояли, як стовпи, до
того часу (хор старався на всю міць), поки виконувався гімн» [Там само].

Для солідаризації українства й піднесення національного самоусвідомлення,
як відомо, величезне значення мали організовані Лисенком хорові подорожі міста-
ми й містечками краю. Адже українцям за царату весь час прищеплювали по-
чуття етнічної меншовартості. З хоровими подорожами з’явилася можливість
популяризувати українське пісенне мистецтво, утвердити себе в амплуа співо-
чої нації, здатної до єдності думок і почуттів.
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Остап Миколайович, як батьків помічник і співучасник хорової подорожі 1902

року, докладно розповів про приготування хористів до подорожей, починаючи
від набору співаків. М. Лисенко мав на меті «створити зразковий художній хор».
Для цього сам вишукував таланти, і це йому вдавалося, адже, за висловом Ост. Ли-
сенка, «на людей з голосом у нього, як то кажуть, був нюх» [7, с. 159]. На про-
бах, при розучуванні пісень, М. Лисенко «добивався повного злиття слова й ме-
лодії», інколи прислухався до зауважень хористів. «Таким ставленням ... він ро-
бив власний твір творчо близьким виконавцям». Це сприяло тому, щоб «усі хо-
ристи засвоїли, зрозуміли і полюбили твір як свій» [7, с. 161]. «І хор під керів-
ництвом батька, дійсно, співав натхненно, до самозабуття, невільно зливаючись
з ним в одному звукооповіданні» [7, с. 160]. Цілком слушно зауважує Остап
Миколайович, що не лише популяризація опрацювань народних пісень і оригі-
нальних авторських творів була метою хорових подорожей. «Будив заспаних зем-
ляків піснями» [7, с. 164], – так писав сам М. Лисенко в одному зі своїх листів
про результат поїздки, що тривала понад місяць. У цьому полягала головна місія
його хору. Найважливішим було те, що хорова діяльність Лисенка мала значний
суспільний резонанс. Це підтверджують спогади його сучасників. «Куди б він не
приїздив із своїм  хором, скрізь прокидалось прибите російськими пересліду-
ваннями національне українське почуття, починала звучати українська мова,
українська пісня» [12, с. 171]. «Учасники Лисенкового хору (а їх перебувало за
різні часи так багато!)… були теж проповідниками національної української ідеї
в своїй сім’ї, і поскільки це було можливо, поза нею» [9, с. 109]. Хористи, зі
свого боку, щиро його підтримували, адже «належати до Лисенкового хору учас-
ники його мали собі за честь, за патріотичний повин» [9, с. 109].

Попри нестачу коштів, різні перешкоди й заборони, М. Лисенко залагоджу-
вав усі справи з чиновниками, вдаючись до різних способів, бо бачив, що народ
радо слухає концерти, добираючись із віддалених околиць. Лисенко дбав і про
народні костюми для хористів. Подорожі, здійснені в 1893, 1897, 1898, 1900,
1902 роках, крім усього іншого, відігравали потужну культуротворчу роль, оскіль-
ки підносили культурний рівень населення, формували мистецькі смаки. Після
цих виступів постало немало місцевих хорів (у Гадячі, Боришполі тощо). У спів-
праці з Лисенковими хорами постали такі визначні диригенти, як П. Демуць-
кий 7, К. Стеценко 8, О. Кошиць 9, Я. Яциневич та ін. До репертуару входили хо-
рові «десятки» самого Лисенка, його хори «Гамалія», «Іван Гус» на слова Т. Шев-
ченка, «Закувала та сива зозуля» П. Ніщинського 10. Революційних пісень «співати
прилюдно не дозволялося, та все ж такі пісні соціального змісту, як «Ой, насту-
пила та чорна хмара…», «Про Бондарівну», «Про Стеньку Разина» будили
свідомість поміж широкими масами» [11, с. 88]. У Лисенка був намір поїхати на
гастролі до Москви, Криму, на Кавказ та до Польщі (очевидно, тодішньої Східної
Галичини), проте цього не сталося.
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Хормейстерсько-організаторський хист Лисенка виявлявся не в суто адміні-

стративних справах (тим більше, не в пошуках матеріальної вигоди – тут якраз
він зазнавав збитків, значних персональних витрат), а у вмінні надихнути й заці-
кавити, згуртувати й навчити хористів, а також у власній пунктуальності й ви-
могливості щодо проведення проб і якості виконання. Якщо студентський, гро-
мадський хори та хор, утворений у Санкт-Петербурзі, були аматорськими колек-
тивами з неминучою плинністю співочих кадрів, то до хорових подорожей він
залучав найкраще вишколені сили. Їх, як зазначає учасник Лисенкового хору
Д. Ревуцький, «можна було вважати майже за професіональні щодо виучки і за-
гальної кваліфікації співців» [10, с. 87].

Виступи Лисенка з аматорськими хорами молоді упродовж 70–90-х рр. ХІХ ст.
користувалися значною популярністю в київської публіки. «Все охоче слухало-
ся..., художній успіх був величезний» [10, с. 86]. Включення до репертуару хоро-
вих пісень слов’янських народів (крім українських – чеських, сербських, бол-
гарських, хорватських та російських, власноруч гармонізованих) говорить про
широкий світогляд М. Лисенка як митця-гуманіста. Це був один із нюансів його
служіння «ідеї народовства» (О. Пчілка). Такий захід був і свідченням пізнаваль-
но-просвітницької функції Лисенкової хорової діяльності. Ось як О. Русов 11 зга-
дував про схвалення одним із чиновників Лисенкового концерту слов’янської
хорової музики в залі 1-ї київської гімназії: «...се був не тільки концерт, а й най-
кращий курс по слов’янознавству: студенти... дуже добре вимовляють слова на
слов’янських мовах, бо усе ж таки вони – люди освічені; а розкладка хорова так
відповідає духу кожного народу, що … зразу можна уявити собі, чим відрізняється
поляк од сербина, українця або великороса» [12; с. 183].

Показовим є спогад іншого учасника хору про те, що, незважаючи на про-
граму виступу, «у кожному відділі хор мусив (вимога влади) співати один номер
російською мовою». З таких номерів М. Павловський 12 пригадує «Кто свою от-
чизну любит» Главача 13, хор хамітів і семітів Рубінштейна 14, «Уж ты поле мое»,
«Ты взойди, солнце красное», «Про Стеньку Разина», «Осудари Псковичи» Рим-
ського-Корсакова» [10, с. 86]. (Як видно із цього уривку, вже відтоді російська
влада встановлювала для митців свої директиви, що пізніше в значно більших
масштабах запровадила її спадкоємниця – влада радянська.) Той самий учасник
зауважує, що «вибираючи й “обов’язкову” російську пісню Лисенко хилив завж-
ди так, щоб узяти якусь народоправську пісню (“Осудари Псковичи” 15) або роз-
бійницьку» [10, с. 86]. Це вказує на Лисенкову чітку національну позицію щодо
«старшого брата» й на такі риси натури, як відважність, впертість, здатність на-
полягти на своєму заради ідеї. Все це, безумовно, передавалося й хористам.

Після відкриття власної Музично-драматичної школи 16 М. Лисенко продов-
жував свою диригентську працю з аматорськими хорами молоді, постійно роз-
ширяючи репертуар концертів. Окрім усталеної його народно-національної час-
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тини, іншу частину складали твори західних і російських композиторів (уривки
з ораторії «Чотири пори року» Й. Гайдна, «Поразка Сеннахериба» і «Ісус Навін»
М. Мусоргського 17, хори з опер «Рогнєда» О. Сєрова й «Фіделіо» Л. Бетховена,
а також «Цигани» Р. Шумана 18 тощо).

Така всеохоплююча й ідейно спрямована щодо консолідації і просвітництва
українців хорова діяльність Лисенка неминуче мала політичне забарвлення. Тому
не дивне таке трактування його хору представниками влади: «найшкідливіший у
політичному плані … хор, …радше не хор, а гурток… хохломанів (перекл. упор.)»
[4, с. 17]. Цю сторону хорової практики Лисенка доповнює і Д. Ревуцький: «склад
хорів і робота їх мали зв’язок з прогресивно, а то й революційно настроєними
колами громадянства ... П.Демуцький завжди роздавав на співанках закордонну
літературу («Зоря» та ін.)..., там можна було обізнатися з політичними закордон-
ними новинками» [11, с. 91]. Тут ідеться про газету «Зоря галицька», що видава-
лася толі у Львові, й це був, завдяки Лисенкові, ще один «канал» для єднання
штучно розділених кордонами українців.

Не можна оминути в цьому контексті й Лисенкового листування з галичана-
ми. Так, дізнавшись від Ф. Колесси 19 про «широкі плани і заходи організації
співацьких товариств у Галичині» (Ф. Колесса інформував Лисенка про наради
й заходи у справі заснування «Союзу співацьких і музичних товариств», статут
якого затвердило намісництво 2 травня 1903 р.), він щиро радіє і вважає цю справу
природним щаблем у суспільно-культурному розвитку Галичини з її сприятливі-
шими на той час політичними умовами (у порівнянні з Наддніпрянщиною – ча-
стиною царської Росії). Це об’єднання, на думку М. Лисенка, «дасть силу і мож-
ливість виконувати ширші твори в концертнім виконанню. Звичайно, при вашо-
му конституційному житті це є конечна потреба, зміцнююча й уможливлююча
естетичні вимоги і простування. Нам про це годі й марити». [6, с. 345] Поступу
в усіх ділянках музичної культури галицького краю, безперечно, значною мірою
сприяла Лисенкова діяльність і його «заочна» наука для молодших митців-гали-
чан у листах. Гарячий прийом М. Лисенка під час його приїзду до Львова в 1903 р.
вразив наддніпрянського композитора, показав, як цінують його працю не лише
музиканти, а й широкі верстви суспільства. «Се було таке велике і чисто руське
свято, якого ще не бачила стара столиця Льва», – писав І. Франко  у статті «Ли-
сенкове свято в Австрії» [16, с. 81].

Лисенкова праця з хорами, крім усього згаданого, мала ще одну функцію –
музично-освітню. Це зазначає, зокрема, засновник лисенкознавства Д. Ревуць-
кий, описуючи рукописну хорову збірку М. Лисенка «Битові пісьні». Ця збірка,
що її склали записані Лисенком фольклорні зразки, як свідчать замітки на бере-
гах нотних сторінок, служила йому для ознайомлення співаків з основами теорії
музики. Д. Ревуцький припускає, що саме про названу збірку йдеться в одному з
листів О. Русова, де той пише про укладення Лисенком «Наставника задля хоро-
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вого співу» (на зразок посібника) «... з більш як 100 народніх пісень, поклавши
їх усі чисто на хор по педантичному пляну і з поясненіями задля учителя» [11,
с. 109].

Дбаючи також про музичну освіту дітей і вважаючи хоровий спів на народ-
ному матеріалі найбільш придатним для ознайомлення з музикою, Лисенко спо-
чатку видає в Санкт-Петербурзі 1872 року збірку «Молодощі», куди увійшли
«ігри-співи весняні: дівочі, жіночі й мішані» та інші обрядові пісні на основі
його власноручних записів фольклору впродовж 1860–61 рр. А 1908 року видає
в Києві «Збірку народних пісень у хоровому розкладі, пристосованих для учнів
молодшого й підстаршого віку в школах народних», що містив деякі пісні з «Мо-
лодощів» і триголосі розкладки інших народних пісень. Кирило Стеценко, кот-
рий опублікував рецензію на цю збірку, наводить витяги з передмови «високо-
шановного упорядчика», тобто М. Лисенка. Свою мету останній бачив як «ужи-
вання і ширення її [збірки – Н. С.] в школах людових..., даючи дітям у науку
співу шкільного здоровий, корисний матеріал, з мелодій рідної пісні» [15, с. 263].
Прагнув «провести науку шкільного співу через ціле життя народне», для чого
згрупував пісні у 5 «відділах» і додатку. К. Стеценко зауважив у цьому поділі
«дуже добре» дотриманий «принцип поступовості від легкого до більш трудно-
го», що «виявляє в упорядчикові не тільки великого знавця народної пісні, вели-
кого музику, але й свідомого педагога» [14, с. 263]. Інша цінність збірки, на дум-
ку К. Стеценка, полягає у прилученні до нотно-текстових зразків розділу істо-
ричних пісень коротких відомостей про «історичних українських героїв, про яких
складено пісні» (чого не робив ніхто до Лисенка). І взагалі доти, як пише Сте-
ценко, у шкільній співочій літературі, не існувало подібної збірки, що була б
«так артистично і ідейно» скомпонованою [14, с. 264]. Отже, організаторсько-
хорова діяльність М. Лисенка мала ще й видавничу функцію.

Попри свою неймовірну заанґажованість у творчій і громадській роботі,
М. Лисенко усвідомлював важливість уваги з боку композиторів до молодшого
покоління. Саме національні музичні імпульси мають живити дитячі душі з ран-
нього віку, а хорове виконання – єднати почуття й емоції, виховувати громад-
ську злагоду з дитинства.

І тут, у сфері музичного виховання дітей та молоді, М. Лисенко став піоне-
ром, адже першим серед українських композиторів прагнув прищеплювати хо-
рові навички разом із національними пісенними джерелами, обрядами, віруван-
нями та казками (згадаймо його оперки), виховуючи любов до них, гуртуючи
таким чином молодші покоління довкола рідних пракоренів.

У спогадах О. М. Лисенка про батька описано факт участі М. Лисенка в по-
становці вертепу силами учнів його ж Музично-драматичної школи, серед яких
були син Остап і племінник Юрко – син брата, Андрія Віталійовича Лисенка.
Хором керував Кирило Стеценко. «Батько виявляв особливий інтерес до «верте-
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пу», стежив, щоб все було «по-справжньому», як у бурсаків, що їздили з верте-
пом по містах і селах України» [8, с. 17].

Показовим є його ставлення до дитячих святкувань річниць Т. Шевченка, коли,
дбаючи про «українізацію» молодшого покоління, влаштовував такі концерти –
«прилюдні українські урочистості для дітей» (Олена Пчілка) – у себе вдома, а
також у Літературно-артистичному товаристві. Радів дитячому виконанню «За-
повіта» Т. Шевченка, багатьох українських народних пісень [10, с. 107]. Звідси
випливає естетико-виховна функція Лисенкової праці з хорами.

Національно-суспільну вагу організаторсько-хорової діяльності М. Лисенка
тяжко переоцінити. Спираючись на національно-архетипне хорове підґрунтя,
популяризував рідну пісню, запалював небайдужих жаром власного завзяття для
спільної громадської користі й водночас гуртував ідейно. Цій ділянці його не-
втомної та багатогранної праці були притаманні такі основні соціокультурні
функції, як етноконсолідаційна, міжетнічно-інтеграційна, пізнавально-про-
світницька, видавнича, естетико-виховна, музично-освітня, культуротворча.
«Особистий шлях Лисенка-диригента є яскравим свідченням того, як високе
мистецтво може впливати на такі процеси, як розвиток національної свідомості
та, врешті, державотворення» [7, с. 190]. Тому всі названі напрямки не лише
мали естетико-художню й громадянську цінність, а й були величезним вкладом
М. Лисенка в майбутнє соціально-політичне визволення України.
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Оксана ЛЕТИЧЕВСЬКА (Київ)

ЛЕВ ВЕНЕДИКТОВ – ІНТЕРПРЕТАТОР ХОРОВИХ СЦЕН
ОПЕР МИКОЛИ ЛИСЕНКА

У статті йдеться про деякі з постановок творів М. Лисенка на сцені Київського опер-
ного театру. Хормейстерська інтерпретація Л. Венедиктова розглядається як один із чин-
ників формування образно-художньої цілісності вистави та втілення рис національного
виконавського стилю.

Ключові слова: оперний хор, хорове виконавство, оперна вистава.
В статье идет речь о некоторых постановках произведений Н. Лысенко на сцене Ки-

евского оперного театра. Хормейстерская интерпретация Л. Венедиктова рассматрива-
ется как один из факторов формирования образно-художественной целостности спек-
такля и воплощения черт национального исполнительского стиля.

Ключевые слова: оперный хор, хоровое исполнительство, оперный спектакль.
The article highlights some staging of M. Lysenko’s works at the Kiev opera theatre. Choir

interpretation by L. Venedyktov is considered as one of factors of formation the creative and
symbolic integrity of performance and an embodiment of national performing style.

Keywords: opera choir, choral performance, opera performance.
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Оперна спадщина класика української музики М. Лисенка посіла важливе й

показове місце в хормейстерському репертуарі головного хормейстера Націо-
нальної опери України Льва Венедиктова. Вже в перші місяці його перебування
в Київському оперному театрі (від 1954 року) диригент В. Тольба зміг оцінити
професійні якості молодого колеги під час спільної роботи над оперою «Натал-
ка Полтавка». На репетиції В. Тольба зацікавився, хто в ІІІ дії керував за куліса-
ми чоловічим хором (головного хормейстера В. Колесника на той час не було в
театрі), зауваживши, що «вперше почув виконання цього хору на потрібному
художньому рівні, і особливо вражений його чіткою ритмічною організацією»
[9, c. 63]. Ці враження заклали підґрунтя творчої дружби та плідної співпраці
диригента й хормейстера, що продовжувалися довгі роки.

Важливою творчою подією для хормейстерів В. Колесника й Л. Венедиктова
стала участь у постановці найвидатнішої лисенківської опери «Тарас Бульба»
(сезоні 1954/55 років). Колектив постановників – диригент О. Климов, режисер
В. Скляренко, художник А. Петрицький – створили тогочасний еталон виконав-
ського прочитання твору. Безперечно, він мав відлуння в подальших зверненнях
Л. Венедиктова до партитури «Тараса Бульби» у співпраці з такими постановни-
ками як С. Турчак (1981) та В. Кожухар (1992).

Наприкінці 1950-х – на початку 1960-х років хормейстер брав активну участь
в реалізації задуманого тогочасним головним режисером театру В. Скляренком
масштабного мистецького проекту з відродження на сцені всієї оперної спадщи-
ни класика української музики. Л. Венедиктов був хормейстером-постановни-
ком вистави «Різдвяна ніч» (1958, диригент-постановник П. Дроздов), і його
натхненна робота над хоровими сценами опери, сповненими незрівняної краси
народних колядок, обрядових пісень, плачів, яку було заслужено відзначено в
рецензіях на виставу [2]. Також високі оцінки отримала створена за участю В. Ко-
лесника й Л. Венедиктова перша на сцені Київського оперного театру постанов-
ка опери «Енеїда» (1959, диригент О. Климов, режисери В. Харченко й В. Скля-
ренко) [6, с. 220].

Шлях опер М. Лисенка до втілення на сцені Київського оперного театру, як
правило, був пов’язаний із різноманітними редакторськими опрацюваннями.
У різні часи такою роботою займалися композитори В. Йориш, Л. Ревуцький,
Б. Лятошинський, В. Рибальченко, Г. Таранов, М. Скорик, поет М. Рильський та ін.

Великих змін у постановках київського театру зазнала лисенківська редакція
«Наталки Полтавки». Ще в період сезону 1935/36 років, коли йшла підготовка
до першої Декади українського мистецтва в Москві, диригентом і композито-
ром В. Йоришем, поетом М. Рильським та режисером В. Манзієм було зробле-
но редакцію, що наближала «Наталку Полтавку» до стилістики «великої опери»:
дописано музичні номери, у тому числі хорові, додано нових дійових осіб. Хоч
на московських гастролях за участю провідних виконавців театру О. Петрусен-
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ко, М. Гришка, І. Паторжинського, з чудовими танцювальними сценами, постав-
леними за консультаціями В. Верховинця, «Наталку Полтавку» було сприйнято
дуже тепло, нова редакція опери викликала зауваження вітчизняної критики.
Зокрема, Л. Архімович вважала, що дописана В. Йоришем музика була ма-
лоцікавою, а його прийоми гармонізації народних мелодій спотворили
своєрідність ладо-тональної основи народної музики, знизили її виразність
[1, с. 202]. У наступних постановках Театр відмовився від створеної В. Йо-
ришем редакції.

У сезон 1953/54 років до роботи над «Наталкою Полтавкою» долучився
В. Тольба. Його постановка ставила за мету максимальне наближення до лисен-
ківського клавіру, а для нових хорових епізодів було вирішено використати об-
робки народних пісень, зроблені самим композитором. Над новою редакцією
опери працювали композитори В. Рибальченко й Б. Лятошинський, режисери
А. Бучма й В. Манзій, художник Ф. Нірод. Головним завданням авторів вистави
було втілення народницьких ідей М. Лисенка щодо побудови музично-сценіч-
ного дійства. Л. Венедиктов як хормейстер теж не залишався осторонь вирішен-
ня постановних завдань. Окрім безпосередньої роботи над хоровим виконан-
ням, він вносив і певні редакторські корективи, зокрема, у початковий хор «Ой
там за яром». За задумом постановників цей епізод мав відбуватися на світанні,
коли селяни, співаючи, збираються на жнива. Картина розпочиналася майже у
повній темряві, поступово сходило сонце, освітлюючи народну юрбу і мальов-
ничий краєвид. Л. Венедиктов наполіг, щоб хорове звучання так само розпочи-
налося у повній тиші заспівом дев’яти тенорів, до яких поступово підключалися
інші голоси й хорові партії, відтак хор вітав світанок повнозвучним, тембрально
наповненим форте 1. Отже, хорове виконання, об’єднавши на початку вистави її
звукову та сценічну складову, народжувало оперний синтез.

На відміну від «Наталки Полтавки», генетично спорідненою з музично-дра-
матичними виставами, опера «Тарас Бульба» від початку замислювалася авто-
ром як масштабний героїчний твір, здатний піднести українську національну
ідею до рівня високих узагальнень, властивих жанру опери-драми. Важливою
ознакою інтонаційної побудови хорових сцен М. Лисенко вбачав використання
не лише фольклорної мелодики, а й мовно-фольклорної декламаційності. У цьому
композитор прагнув втілити на національному ґрунті досягнення новаторів росій-
ської оперної школи, передусім М. Мусоргського, твори якого на той час вже
ставилися на сцені київського театру. Відомо, що 1908 року М. Лисенко був при-
сутній на прем’єрі опери «Борис Годунов», де диригентом-постановником І. Па-
ліциним і хормейстером А. Кавалліні було вперше втілено заборонену цензу-
рою у Москві в Санкт-Петербурзі хорову сцену «Під Кромами». Як згадував
режисер вистави М. Боголюбов, який пізніше, 1924 року, здійснив першу поста-
новку «Тараса Бульби», після вистави він почув від композитора: «Я буду щас-
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ливий, якщо коли-небудь сцену Запорозької Січі в моєму “Тарасі Бульбі” хор
виконає так, як учора він виконав “Кроми”» [2, с. 35].

На жаль, композиторові не вдалося довести свій задум до сценічного втілен-
ня. Всупереч намаганням М. Боголюбова та П. Цесевича, який під безпосеред-
ньою опікою М. Лисенка розучив партію Тараса, тодішній антрепренер театру
С. Брикін не зміг домовитися з міською владою про втілення української опери.
За життя композитора існували лише нездійснені плани постановки «Тараса
Бульби» в театрах С. Зиміна в Москві й Маріїнському в Санкт-Петербурзі, про
що свідчить зроблений рукою композитора розподіл партій, де вказується, що
партію Тараса мав співати соліст театру український бас Федір Стравинський,
батько видатного композитора Ігоря Стравинського [8].

Уже після скасування заборони царату, політична та економічна нестабільність
кілька разів ставала на заваді втілення «Тараса Бульби» на оперній сцені. Не
довелося реалізувати свій постановочний задум геніальному режисерові Лесю
Курбасу. Перша прем’єра опери відбулася в Харківському оперному театрі (1924)
під орудою та в оркестровій редакції українського диригента й композитора
Л. Штейнберга. Крім уже згаданих М. Боголюбова й П. Цесевича, якому нарешті
пощастило створити вокально-сценічний образ Тараса Бульби, у виставі брали
участь художник Б. Петренко, співаки В. Войтенко (Андрій), В. Любченко (Ос-
тап), співак і майбутній композитор О. Чишко (Кобзар), майбутні солісти Вели-
кого театру СРСР Г. Лукашевич (Настя), М. Баратова (Марильця), М. Рейзен
(Воєвода) та майбутній режисер і літописець київського театру М. Стефанович.
Останній згадував, що образ Тараса Бульби – П. Цесевича мав багато спільного
з образом Тараса, створеним у виставі за повістю М. Гоголя видатним актором і
діячем українського драматичного театру М. Садовським – другом П. Цесевича
та М. Лисенка [5, с. 34–36].

У 1927 р. відбулося перше втілення «Тараса Бульби» на сцені Київської дер-
жавної академічної опери 2. Виставу прикрасив чудовий вокально-сценічний
ансамбль виконавців (М. Донець, Д. Захарова) та безумовний високий профе-
сіоналізм постановників – диригентів О. Орлова й М. Вериківського, хормей-
стерів А. Кавалліні й М. Тараканова. Хоча музичне виконання не викликало на-
рікань, художню єдність вистави порушувала відмінність творчих підходів до
вирішення народних сцен режисера реалістичної школи Г. Юри та сценографа
вистави А. Петрицького, котрий відмовився від традиційних «писаних» деко-
рацій і створив оформлення в конструктивно-символічному стилі [6, с. 93, 94].
Наступну постановку «Тараса Бульби» 1929 року (після переведення фінансу-
вання театру на річний бюджет, що значно розширило постановчі можливості)
було вирішено в стилі модних на той час тенденцій «осучаснення» оперної кла-
сики. Задум постановників (диригент М. Радзієвський, режисер В. Манзій, сце-
нограф І. Курочка-Армашевський) пов’язував виставу з подіями їхнього сього-
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дення – опера закінчувалася панорамою побудованого Дніпрельстану, а у фіналі
мала звучати лисенкова кантата-поема «Б’ють пороги» (на слова Т. Шевченка).
У розширеній редакції опери, створеної для цієї постановки М. Радзієвським,
було перероблено сюжет, додано нові музичні фрагменти, зокрема вперше
прозвучала народна пісня «Коло млину, коло броду», пізніше використана в новій
редакції Л. Ревуцького й Б. Лятошинського.

Епохальна робота цих композиторів і поета М. Рильського над новою редак-
цією опери розпочалася в 1930-х рр. Згідно з ідеологічними установками тих
часів авторам редакції пропонувалося висвітлити в героїчній визвольній боротьбі
козаків проти польської шляхти не так національний чи релігійний, як соціаль-
ний аспект протидії народу й панів-поневолювачів. Втім, ідеологічний тиск не
змусив Л. Ревуцького й Б. Лятошинського відійти від фольклорно-інтонаційної
основи музичної мови опери. Її було не лише збережено, а й підсилено новими
музично-виражальними засобами. Зокрема, хорова партія збагатилася новими
яскравими епізодами, створеними на народнопісенному матеріалі. Крім оброб-
ки згаданої вже пісні «Коло млину, коло броду» до партитури органічно увійшла
славнозвісна пісня «Засвистали козаченьки» 3.

Прем’єру опери в новій редакції підготували до Першої декади української
літератури і мистецтва в Москві (1936) диригент-постановник В. Дранишников,
режисер Й. Лапицький, сценограф А. Петрицький. Виконання здобуло високу
оцінку, зокрема, відзначали насичене звучання хорових сцен, над якими працю-
вав тодішній головний хормейстер театру М. Тараканов. Втім, надалі партитура
твору, за різноманітними вказівками тогочасних ідеологів ще неодноразово пе-
рероблялася та редагувалася. До наступних доопрацювань «Тараса Бульби» на
київській сцені долучалися такі митці, як диригенти Н. Рахлін, С. Столерман та
К. Симеонов, режисер М. Смолич. Уже згадувана вистава сезону 1954/55 років
за участю диригента О. Климова, режисера В. Скляренка (учня Л. Курбаса), хор-
мейстерів В. Колесника й Л. Венедиктова увійшла до історії Київського театру
як підсумок творчих пошуків авторів редакції та постановників опери. У цій
редакції було вилучено хоровий фінал, що мав місце в попередніх версіях, і за-
вершенням опери стала симфонічна картина «Штурм Дубна», спеціально ство-
рена Л. Ревуцьким і Б. Лятошинським.

Кульмінаційним пунктом сценічної історії постановок «Тараса Бульби» на
київській сцені стала її вистава 1981 року під орудою С. Турчака (в сезоні 1969/
70 диригент лише поновлював оперу), створена у співдружності з режисером
Д. Смоличем і хормейстером Л. Венедиктовим. У цій виставі з особливою си-
лою втілилась характерна для виконавського стилю С. Турчака енергетика, що
заряджала артистів і слухачів особливою емоційністю, адже романтичність, інтуї-
тивне «сердечне» відчуття мистецтва – невід’ємні риси українського культурно-
го менталітету. За оцінкою В. Рожка, хорові сцени відігравали першорядну роль
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у реалізації провідної драматургічної лінії вистави – від мотивів мук і страж-
дань народу через народження протесту до утвердження героїки визвольної бо-
ротьби. Це сприяло втіленню послідовного розвитку всіх ліній драматургічної
структури твору. «Хор у виставі прозвучав не тільки як яскраво індивідуалізова-
на “колективна дійова особа”, але й як могутня, незборима сила» [4, с. 114].

Київській постановці «Тараса Бульби» судилося стати достойною презента-
цією українського оперного мистецтва на європейських теренах. Хоча «етногра-
фічна» (за означенням відбіркової комісії) опера М. Лисенка дещо «не вписува-
лась» у формат класичного оперного фестивалю у Вісбадені (ФРН, 1982), її ви-
конання, а особливо звучання хорових сцен, справило настільки сильне вражен-
ня, що її залишили в програмі київської трупи разом із такими виставами, як
«Хованщина» М. Мусоргського, «Катерина Ізмайлова» Д. Шостаковича та «Лю-
чія ді Ламмермур» Ґ. Доніцетті. Про великий успіх «Тараса Бульби» на музично-
му фестивалі свідчать неодноразово цитовані відгуки німецької газети «Wiesbaden
Tagenblatt»: «Музика М. Лисенка захоплююча і при цьому доступна і народна
без всякого примітивізму, а фольклорний елемент несе в ній водночас глибоку
силу і постійну емоційність». «Степан Турчак <…> дав можливість познайоми-
тись із рідкісним національно своєрідним зразком оперної літератури. <...> Тріум-
фальний успіх вистави по праву поділили ансамбль солістів, хор, оркестр і ди-
ригент» [5, с. 5]. Хор театру заслужив на окрему увагу преси. Після виконання
«Тараса Бульби» та інших заявлених на фестивалі опер та сама газета відзнача-
ла: «Чудовий хор, керований Л. Венедиктовим, переконує не тільки силою зву-
ку, а й чудовим піано. Чистота і музикальність довершені. Оперний хор із Києва
залишає сильне враження, він, здається, є характерною особливістю українського
оперного мистецтва» [7, с. 9].

1992 року відбулося нове звернення Л. Венедиктова до партитури «Тараса
Бульби». Цю першу постановку опери в незалежній Україні було здійснено ди-
ригентом В. Кожухарем, режисером Д. Гнатюком, як художнє оформлення ви-
користано чудові писані декорації А. Петрицького з постановки 1955 року, по-
новлені Ю. Білоненком. Якщо сценічне втілення опери орієнтувалося на кла-
сичний зразок В. Скляренка – А. Петрицького, то виконавська інтерпретація
хорових сцен була пройнята тим самим духом, що й попередня, створена
Л. Венедиктовим у співпраці із С. Турчаком. Краса й духовна наснага народ-
ної пісні, її глибока змістовність надали можливість Л. Венедиктову синте-
зувати етнографічно-зображальну й героїко-романтичну сфери в інтерпре-
тації хорових сцен.

Звучання хору у виставі збагачується специфічними виражальними засоба-
ми, притаманними виконанню хорових обробок народних пісень, такими, як
яскраві динамічні та штрихові контрасти, властиві жартівливим пісням, варіацій-
ний розвиток динаміки від piano до forte, поєднаний із поступовим тембраль-
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ним насиченням хорової фактури – ліричним пісням, артикуляційне підкреслення
метро-ритмічних формул танцювальних жанрів у масово-святкових епізодах.

Героїко-романтична спрямованість інтерпретації втілювалася засобами хо-
рової виражальності, характерними для цього стилю: застосуванням крайніх
точок динамічного діапазону – напруженого, стриманого pp і патетичного, екс-
пресивного fortissimo, поступового crescendo у побудові хорової фрази, широ-
ким використанням агогічних нюансів, зокрема патетичного ritenuto в кульміна-
ційних і кадансових фрагментах. Л. Венедиктов, як завжди, приділив увагу тем-
бровому забарвленню інтонацій, їх національно-стильовій визначеності, адже
за твердженням хормейстера, – «безтембровий звук є позанаціональним» 4.

За задумом М. Лисенка, основна драматургічна функція хору в опері – відоб-
разити народ як активний дійовий персонаж музичної та сценічної драматургії,
як це відбувається в першій дії (сцена з Кобзарем) або у сцені козацької ради.
Також хор застосовується для відображення колористичних моментів драматур-
гічного розвитку – жанрово-побутових (сцена в Тарасовій хаті), або лірико-пси-
хологічних (закулісний хор «Коло млину, коло броду»).

У першій картині, експозиції музичної драми, на тлі протистояння двох во-
рожих сил – польської шляхти та українського народу – вперше з’являються го-
ловні герої опери: Тарас і його сини. Символічно, що в редакції Л. Ревуцького–
Б. Лятошинського ця дія починається піснею Кобзаря, народного співця, образ
якого є романтичним уособленням народного духовного лідера. Сповнену дина-
мізму й рішучості репліку чоловічого хору – «Треба рятувати волю й славу!» –
виокремлено постановниками як локальну кульмінацію цього епізоду, ця реплі-
ка сприймається як народне волевиявлення. Вступ хору позначений твердою ак-
центованою атакою та динамікою forte. Хормейстерові вдалося створити ком-
пактне, виважене в співвідношенні горизонталі й вертикалі, насичене звучання
чоловічого хору. Підсилена дублюванням в оркестрі тембрально виразна басова
партія підкреслює героїчне забарвлення вступу. В наступних тактах виконавські
засоби хорового звучання образно підкреслюють ситуацію протистояння, зав’язку
драматургічного конфлікту – на сцені з’являється загін поляків, і неосподівана
пауза перериває звучання хору у високій теситурі, а далі – раптове p наочно відтво-
рює реакцію натовпу на появу «ворога».

На відміну від попередніх патріотичних закликів, у виконанні другої пісні
Кобзаря «А мій батько орендар» панує легкість, танцювальність, на сцені панує
вдавана веселість, – народ намагається відвести увагу поляків від постаті народ-
ного співця. Жартівлива народна пісня стає центром жанрової сценки, що рап-
тово вклинюється в тканину музичної драми. Її внутрішньо відсторонений ха-
рактер, підкреслена емоційна нейтральність, обезбарвлення хорового звучання
утворюють значний контраст із наснаженим тембровим колоритом попереднім
епізодом.

Ïðîáëåìè âèêîíàâñòâà ³ ðîçâèòîê òðàäèö³é Ì. Ëèñåíêà

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



262 Ìóçè÷íà óêðà¿í³ñòèêà: ñó÷àñíèé âèì³ð
Після прощання Тараса із синами й ліричної розповіді Андрія про зустріч із

прекрасною панянкою відбувається повернення до сфери героїчної патетики.
Пісня Кобзаря та Остапа з хором «Ой чи довго ще нам» звучить як гімн визволь-
ної боротьби. Відчуття спільного піднесення й рішучості в цьому епізоді, тема-
тично пов’язаного з другою темою увертюри, підкреслює хорова фактура –
звучність повного складу чоловічих і жіночих голосів без поділу divizi в партіях.
Визначена диригентом-хормейстером виконавська інтерпретація цього хорово-
го епізоду знаменує наростання емоційної хвилі. Як відзначає Л. Венедиктов,
«хор мав завдання лаконічно, природньо перейти від жанрового колориту попе-
реднього епізоду до пафосу справжньої героїки. Це насправді глибоко вражаю-
ча метаморфоза – зміна настрою всього натовпу» 5. У хоровому виконанні пе-
рехід від жанрової до героїчної сфери відбувався завдяки динамічним і тембро-
вим змінам характеру звучання – від напруженого pianissimo до рішучого
fortissimo.

Образи польської шляхти в опері супроводжуються характерними фанфар-
ними інтонаціями мідних інструментів. У звучанні групи чоловічого хору (об-
раз польських комісарів) панують окличні, «гонорові» інтонації, гострі ритмічні
акценти.

Друга дія опери – святкування в хаті Тараса з нагоди повернення синів після
завершення навчання. У колі родини й друзів продовжується розвиток основних
образів. Водночас ця родинна сцена узагальнено відображає картину народного
життя, стосунки батька з дітьми, драму матері, що розлучається із синами. На
відміну від першої дії, героїко-патетичний акцент змінює лірико-психологічний.

Піднесено-святковий хор «Слава», завдяки динамічному та емоційному на-
повненню претендує на роль хорової кульмінації другої дії. Композитор викори-
стовує тут тематизм, наближений до славильних жанрів. У зверненні гостей до
господарів відчутні урочисто-віншувальні інтонації колядок. Контрастні проти-
ставлення звучання груп хору, поєднання гомофонно-гармонічних і поліфоніч-
них епізодів асоціюються із семантикою панегіричного хорового концерту. Ви-
конавські засоби інтерпретації Л. Венедиктова спрямовано на створення загаль-
ного святкового настрою. Для втілення музичної драматургії має особливе зна-
чення використання звучання мішаного хору, що контрастує з похмурим коло-
ритом чоловічого хору в першій дії. Хормейстер знайшов особливий світло-ся-
ючий тембр жіночих голосів, співзвучний із настроєм Тараса: «Навіть кров за-
грала, ніби років із двадцяток з плеч упав!».

За хором-привітанням слідує традиційна загальна хорова сцена, що складається
з пісенних і пісенно-танцювальних епізодів. Жанрово-колоритне тло передає різні
градації емоційного стану героїв – від радості зустрічі до драми розставання.

Жартівлива пісня «Ой дівчина горлиця», що виконує Тарас із хором, змальо-
вує ще одну рису героя опери. Йому властиві не лише мужність і патріотизм, а й
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весела, жартівлива вдача. У виконавській інтерпретації Л. Венедиктова точна,
легка хорова артикуляція підкреслює жартівливо-танцювальний характер дано-
го фрагменту.

Зовсім інший настрій вирізняє звучання хору «Коло млину, коло броду».
В цьому зворушливому епізоді відтворено глибоку драму жінки й матері, що
розлучається з дітьми. Поліфонічно-підголоскова фактура цієї пісні визначила
поступовий розвиток динаміки й тонке нюансування її звучання. Закулісний спів
хору був стишеним, майже «безтілесним» («чим тихше, тим краще», – говорив
Л. Венедиктов 6 ). Однак із появою експресивних реплік солістки посилюється
відкрита емоція, зростає динаміка (від piano до forte). Диригент трактує звучан-
ня цього хору як «емоційний перелом» музичної драматургії. Прийом переходу
від жанрової до героїчної сфери, вже використаний хормейстером у першій дії,
повторюється, але цього разу емоційність хорового звучання несе більш «осо-
бистісне» забарвлення, значно виразніше й сильніше змінює лірико-побутовий
колорит народної сцени на героїчний, кульмінаційною точкою якого стає заклик:
«На Дубно!».

Найцікавіша й найяскравіша хорова сцена в опері – Запорозька Січ, козацька
рада. Її специфіка полягає у виокремленні чоловічого складу хору. Образна сфе-
ра, що втілює героїчну, розгульну стихію Запорозького війська, вимагає гранич-
ної насиченості, експресивності, масштабності хорового звучання. Ця сцена
висуває особливі вимоги як до якості голосів, так і до кількісного складу чолові-
чої групи. У реальних умовах існування багатьох оперних колективів немож-
ливість виконати ці умови заважає брати в репертуар «Тараса Бульбу», так само
як і «Хованщину» М. Мусоргського, ряд опер Р. Ваґнера тощо. Однак Л. Вене-
диктов, постійно дбаючи про голосовий склад свого хору, заздалегідь підготу-
вав колектив до виконання творів, що потребують подвійного чоловічого скла-
ду. Звучання хору та окремих його груп у сцені козацької ради, за задумом М. Ли-
сенка, має бути максимально наближеним до народної мови, живого емоційного
спілкування. Інтерпретація хормейстера розв’язала це завдання через надання
окремим групам хору інтонаційної персоніфікації, разом із тим не порушуючи
єдиної образної сфери картини.

Розпочинають сцену впевнено-рішучі акорди хору «Гей, не дивуйте, добрі
люди», написаного на основі відомої народної пісні. У подальших речитативних
репліках хору (про необхідність скликати раду), хормейстер, імітуючи пульсу-
ючі звукові хвилі схвильованого натовпу, підсилює акцентуванням відокремлені
за часом вступи басової та тенорової партій.

Натомість у хоровому звучанні в сцені виборів отамана було підкреслено
елементи персоніфікації. Кожен із трьох гуртів козаків, які пропонують свого
кандидата, має власну лінію мелодичного й динамічного розвитку. Окрема гру-
па хору (баси) створює образ січових дідів – старих досвідчених козаків. Її зву-
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чання відзначається «поважністю», стриманістю. Однак, на відміну від попе-
редніх втілень «Тараса Бульби» (зокрема, вистави 1937 року), в сучасній редакції
та виконавській інтерпретації В. Кожухаря –Л. Венедиктова не акцентується
соціальне розшарування козацького війська, хоча розподіл хору утворює мож-
ливості для контрасту у виконанні. Різноманітність поведінки різних груп зоб-
ражується в сцені як жива реакція народу, об’єднаного спільною метою – підго-
товкою до битви з ворогом, що логічно підводить до одностайного заклику всіх
хорових груп «Рушаймо всі!».

Якщо сцена ради – хорова кульмінація опери, що найповніше втілює уза-
гальнений образ козацтва, гордий і незалежний дух народної стихії, то заключ-
ний хор «Засвистали козаченьки» стає провідним лейтмотивом цієї стихії. Впер-
ше прозвучавши в увертюрі до опери в інструментальному викладі, мелодія пісні,
вже в могутньому виконанні чоловічого хору, набуває особливого значення. Куль-
мінаційна роль цього хору в музичній драматургії знайшла переконливе втілен-
ня в інтерпретації хормейстера. Продиктовану автором ремарку «хор поступово
заповнює сцену» в хоровому звучанні підкреслено дуже повільним збільшен-
ням динаміки – від p до ff та зростаючим тембровим наповненням. Важливим у
виконавській інтерпретації Л. Венедиктова було створення образу «вільної, ши-
рокої народної пісні» [Л. В.; 9], що досягалося з допомогою хоровою кантилени
із застосуванням безперервного ланцюгового дихання. Виконання цього епізоду
ускладнює поєднання ритму маршової ходи й «широкого дихання» вокальної
фрази. Досягнувши органічної єдності, хормейстер у співпраці з диригентом
вистави створили емоційно-піднесене звучання та узагальнено-змістовне напов-
нення цього епізоду, що набув домінуючого значення у створенні образно-вико-
навської цілісності вистави.

Натхненні енергетикою національної самосвідомості, хорові епізоди «Тара-
са Бульби» підтвердили велику силу впливу на слухачів і під час концертних
виступів хору та оркестру Національної опери. Приміром, під час закордонних
гастролей із Дев’ятою симфонією Л. Бетховена (диригент В. Кожухар) виконан-
ня «на біс» увертюри «Тараса Бульби» з хором «Засвистали козаченьки» мало
таку силу впливу на слухачів, що овації, за спогадами Л. Венедиктова, «затьма-
рювали навіть враження від геніального бетховенського опусу» 7.

Сценічне життя «Тараса Бульби» відобразило всі зміни історико-культурної
ситуації в Україні, що відбувалися від часів написання твору композитором до
сьогодення. Постановка опери на київській сцені, здійснена В. Кожухарем,
Д. Гнатюком і Л. Венедиктовим у перші роки української Незалежності, спові-
дувала найкращі виконавські традиції театру й наблизила до слухачів первісне
джерело духовної наснаги твору М. Лисенка.

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



265
Література :

1. Архимович Л. Українська класична опера. / Л. Архимович. – К., 1957. – 311 с.
2. Боголюбов Н. Шестьдесят лет в оперном театре. Воспоминания режиссера // Н. -

Н. Боголюбов. – М. : Всероссийское театральное общество, 1967. – 302 с.
3. Радченко Р. Перша українська опера [про постановку опери М. Лисенка «Різдвя-

на ніч»] / Р. Радченко // Колгоспне село. – 1958. – 12 жовтня; Його ж. Прослу-
хайте «Різдвяну ніч» / Р. Радченко // Молодь України. – 1959. – 15 берез.

4. Рожок В. Стефан Турчак / Володимир Рожок. – Х., 1994. – 204 с.
5. Станішевський Ю. Оперний театр Радянської України / Юрій Станішевський. –

К. : Муз. Україна, 1988. – 247 с.
6. Стефанович М. Київський державний ордена Леніна академічний театр опери та

балету УРСР ім. Т. Г. Шевченка : Істор. нарис / М. Стефанович. – К. : «Мистецт-
во», 1968. – 273 с.

7. Хор Національної опери України ім. Т. Шевченка / Національна опера України
ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 16 с.

8. Щербанюк І. Микола Лисенко та Микола Гоголь / І. Щербанюк // Студії мистецт-
вознавчі. – 2005. – Число 2. – С. 57–68.

9. Яворский Э. «Волшебная флейта» и не только / Э. Яворский // Вениамин Тольба.
Портрет дирижера в воспоминаниях современников. – Нежин: ООО «Гідромакс»,
2009. – С. 61–65.

УДК 069:929Лис+378.6:78
Ольга НЕПОСЄДОВА (Київ)

З ІСТОРІЇ ТВОРЧОЇ СПІВДРУЖНОСТІ

Доповідь розкриває багатогранний зміст більш ніж 30-літньої творчої співдружності
меморіального будинку-музею М. Лисенка та КІМ ім. Р. Гліера. На різноманітних прикла-
дах аналізуються основні напрямки і форми партнерства: навчальний, виховний, просвітниць-
кий. Результат спільної діяльності – збереження і розвиток кращих традицій національної і
світової культури, активна участь у процесі творення музичної теорії сьогодення.

Ключові слова: музей, інститут, співдружність, М. Лисенко, музика, виховний процес.
Доклад раскрывает многогранный смысл более чем 30-летней творческого содруже-

ства мемориального дома-музея Н. Лысенко и КИМ им. Р. Глиэра. На различных приме-
рах анализируются основные направления и формы партнерства: учебный, воспитатель-
ный, просветительский. Результат совместной деятельности – сохранение и развитие
лучших традиций национальной и мировой культуры, активное участие в процессе со-
здания музыкальной теории современности.

Ключевые слова: музей, институт, содружество, Н. Лысенко, музыка, воспитатель-
ный процесс.

The report reveals the multifaceted meaning more than 30-year creative collaboration
memorial house-museum of the composer and R. Glier Kyiv Institute of Music. The key trends
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and forms of partnership: training, educational, enlightening are analized. The preservation
and development of the best traditions of national and world culture, active participation in the
making of music theory today is a result of collaborative activities.

Keywords: museum, institution, community, Lysenko, music, educational process.
Меморіальний будинок-музей М. В. Лисенка – особливий з-поміж усіх ме-

моріальних музеїв України. В ньому жив і творив не просто талановитий україн-
ський композитор, піаніст, хоровий диригент, педагог, науковець, музично-гро-
мадський діяч. Лисенко – фундатор української світської професійної музики, і
саме це викликає особливе ставлення до нього як до творчої особистості, люди-
ни, громадянина.

Нам дуже пощастило, бо лисенків будинок зберігся від руйнівного впливу
часу, революцій, воєн, ідеологічного пресу, перекручування історичної правди
під тиском різних обставин. Нам пощастило, бо зберігся не тільки будинок, а й
ті меморальні пам’ятки – особисті речі, меблі, книжки й ноти, музичні інстру-
менти, які створюють справжнє відчуття Будинку, а не лише музею.

Нам пощастило, бо меморіальний будинок-музей М. В. Лисенка стоїть між
меморіальними будинками М П. Старицького та Лесі Українки і разом з ними
створює чудову історико-культурну оазу в центрі Києва – Музей видатних діячів
української культури. У ньому працюють не просто кваліфіковані науковці, а
люди, безмежно віддані своїй справі – нелегкій, копіткій, яка потребує глибоких
знань, творчого натхнення, принциповості, сміливості.

Нам пощастило, бо цей затишний куточок старого Києва ще не відібрали, не
понівечили, не забудували сучасні можновладці, обтяжені лише грошима та ба-
жанням їх примножувати і не обтяжені ні знаннями, ні культурою, ні пам’яттю,
ні совістю, ні патріотизмом, ні інтелігентністю.

Окрім традиційних форм музейної роботи – науково-дослідницької та про-
світницької, музей прагне до розширення своєї ролі в соціумі, впровадження
нових форм діяльності, які відповідають його осoбливостям. Адже Меморіаль-
ний будинок-музей М. В. Лисенка має суттєві відмінності від інших меморіаль-
них музеїв. І це зумовлено не лише історичною роллю Лисенка як очільника
національної мистецької школи, а й тим, що він музикант. На відміну від твору
літературного, твір музичний для сприйняття його пересічною більшістю лю-
дей, повинен прозвучати. Тому одним з основних напрямків діяльності Музею
Лисенка з перших днів існування стало виховання молодих музикантів-вико-
навців, композиторів, музикознавців.

Величезну роль відіграє Музей і у творчому житті Київського інституту му-
зики ім. Р. М. Глієра 1. Різноманітні форми активного співробітництва Музею
видатних діячів української культури – Меморіального будинку-музею М. В. Ли-
сенка з найстаріших професійних мистецьких навчальних закладів країни,
скріплені офіційною Угодою, поєднують названі установи понад три десяти-
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ліття. Спробуємо проаналізувати основні аспекти цього партнерства: навчаль-
ний, виховний, просвітницький.

Навчальний аспект співробітництва Музею та Інституту, перш за все, пов’я-
заний із вивченням життя і творчості М. В. Лисенка. Вже давно стали традицій-
ними уроки-екскурсії з творчої біографії митця для студентів Інституту усіх спеці-
альностей, розроблені на його замовлення лекції зі спеціальної проблематики,
наприклад: «Родовід Миколи Лисенка», «Микола Лисенко і родина Ревуцьких»,
«Виконавська діяльність М.Лисенка», «Микола Лисенко у колі творчої інтелі-
генції України» та інші. Такі заходи, проведені співробітниками Музею для сту-
дентів і викладачів Інституту, були і є важливим доповненням знань про Лисен-
ка, суттєвим підвищенням їхньої професійної кваліфікації, оскільки дуже часто
наведені факти були новими, ще невідомими навіть музикантам-професіоналам.

Відзначмо також ще дві форми глибоко змістовного і професійно вагомого
спілкування – проведення «Лисенкових читань» за участю кабінету української
музики Інституту й науковців Музею, де присутні знайомилися з новими публі-
каціями в галузі лисенкознавства та участь викладачів і студентів у різноманіт-
них заходах останнього (презентаціях нових видань, наукових розвідок, вико-
нанні невідомих творів тощо). Участь молодих «глієрівців» у таких акціях не-
можливо переоцінити. Вони долучаються до розуміння живої історії нашої куль-
тури, осмислення постаті Миколи Лисенка в суспільстві, понять професіоналіз-
му у глибинному сплетінні всіх його складових для успішної реалізації мистець-
ких прагнень. Особливо пам’ятні серед них: презентація повного видання листів
композитора до 160-річчя від дня його народження, блискуче проведена Р. Ско-
рульською, та презентація першої, невідомої редакції фортепіанного концерту
Л. М. Ревуцького, яка відбулася в Музеї восени 2011 року. На останню було за-
прошено студентів 4-го курсу фортепіанного факультету, поміж яких четверо –
лауреати міжнародних і всеукраїнських конкурсів. Зовсім нове відчуття, розу-
міння творчості відомого з дитинства композитора-класика, музику якого вони
всі грали як піаністи й вивчали в курсі історії музики, збурило і, безумовно, зба-
гатило їхні душі – посилаюся на висловлювання наших студентів безпосеред-
ньо після акції. Тут важливо підкреслити роль музейниць у популяризації не
лише музики Лисенка, а й українського музичного мистецтва і музичного мис-
тецтва взагалі. Це цілком збігається із завданнями Інституту як осередку форму-
вання високо професіональних молодих українських митців.

Як випливає з наведених фактів співробітництва Музею та Інституту, суто
навчальний та виховний зміст роз’єднанню не піддається, у чому й полягає їх
головна цінність.

До поняття «навчальний аспект» належить і величезна концертна робота, що
відбувається в Музеї за участю «глієрівців». Для студентів це не тільки момент
професіонального виховання в найширшому його розумінні, а й виконання кон-
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кретних вимог предметів навчального плану (виконавська практика, лекторська
практика, навіть практика з музичного менеджменту для студентів факультету
музичного мистецтва). Меморіальний будинок-музей М. В. Лисенка є однією з
найважливіших і найулюбленіших баз практики Інституту.

У Музеї впроваджено широкий спектр музичних програм: тематичні кон-
церти, творчі зустрічі молоді з відомими виконавцями, відкриті уроки, сольні
концерти й концерти виконавських класів, прилюдні репетиції конкурсних і дип-
ломних програм, концерти-презентації нових творів, дисків, нотних та музико-
знавчих видань.

Зміст концертних програм при всій різноманітності міцно пов’язаний з тра-
диціями Миколи Лисенка, багатоплановістю його творчої особистості та твор-
чої діяльності. Акцент свідомо ставиться на виконанні української музики, кла-
сичної і сучасної, перших творів молодих композиторів. І, безумовно, творів
Лисенка. Але особливості багатогранної в художніх проявах постаті Миколи
Лисенка спонукають до створення концертних програм, у яких виконуються твори
зарубіжної класики й сучасних авторів, композиції, що входили до репертуару
Лисенка-виконавця, опуси, пов’язані з музикою Лисенка певними стильовими
паралелями. Музей є партнером Інституту в реалізації майже всіх творчих про-
ектів – «Видатні дати музичного календаря», «Педагог та його учні», «Молоді
музиканти – композиторам України», «Молоді музиканти – дітям України».
У Музеї обов’язково відбуваються концерти щорічного творчого звіту
«глієрівців» – міського фестивалю мистецтв «Шевченківський березень».

У Музеї в рамках програми фестивалю щорічно відбуваються концерти з
творів українських композиторів, які, за традицією, починаються з музики Ли-
сенка, концерти «З української музичної шевченкіани», а також тематичні кон-
церти, присвячені визначним датам музичного календаря.

Згадуючи найбільш цікаві програми виступів глієрівців у Музеї минулих років,
відзначмо концерт «Фольклор та професійна творчість», родзинка якого поляга-
ла у виконанні спочатку певної народної пісні, а після того вона ж звучала у
творі академічної музики, здебільшого інструментальному. Лекція-концерт, при-
свячений 110-річчю М. Вериківського та В. Косенка (2006), у виконанні студентів
і викладачів відбувся в Музеї для методичного об’єднання викладачів музичних
шкіл Київської області. На ньому ж відбулася презентація компакт-диску з тво-
рами Вериківського й Косенка, який дуже потрібний для виховання маленьких
музикантів.

У розвиток виконавського напрямку поширення творчої спадщини Лисенка
Музей зважився навіть на власні театральні постановки. 21 березня 2000 р. у
приміщенні Будинку вчителя в рамках «Шевченківського березня» відбулася
прем’єра опери «Ноктюрн», поставленої за участю студентів тоді ще КДВМУ
ім. Р. М. Глієра (клас Т. Коваль) та учнів Київського державного хореографічно-
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го училища. Вистава мала помітний успіх. За минулі роки змінилося вже чотири
склади виконавців. Музейний «Ноктюрн» побачили на шкільних, вузівських та
клубних сценах, у Музеї мистецтв ім. Б. і В. Ханенків та Музеї «Київська форте-
ця». У програмі Міжнародного мистецького фестивалю «Фарботони» 18 травня
2002 р. «Ноктюрн» було представлено в Національному музеї-заповіднику
Т. Г. Шевченка в Каневі. А 2007 р. Музеєм разом з ВМГО «Молода Просвіта»
було організовано творчий конкурс серед учнів Державної середньої художньої
школи ім. Т. Г. Шевченка на тему цього спектаклю «Микола Лисенко і його ос-
тання опера «Ноктюрн». З-поміж трьох десятків живописних і графічних робіт,
представлених на конкурс, чотири роботи поповнили фондову колекцію Музею.

2002 року – на честь 160-річчя від дня народження М. Лисенка – за ініціати-
вою Музею в рамках VIII Фестивалю мистецтв «Шевченківський березень» було
проведено творчий конкурс на найкраще виконання творів української музики й
на найкращу музикознавчу роботу з лисенкознавства для студентів Київського
державного вищого музичного училища ім. Р. М. Глієра. Конкурс відбувався у
два тури за спеціально розробленими умовами. Журі для кожної спеціальності
очолювали видатні українські виконавці й композитори: Р. Лисенко, Б. Фільц,
В. Кирейко та ін. Нагородження переможців та урочистий концерт відбулись у
великому залі Будинку вчених. Найвищою ж нагородою для найкращих учас-
ників конкурсу стала надана Музеєм Лисенка можливість відвідати нашу націо-
нальну святиню – Музей Т. Г. Шевченка в Каневі та виступити в ньому.

Унікальною є програма Музєю «Стелимо дорогу шитим рушником», яка пре-
зентує перші в житті авторські концерти композиторів-початківців і перші сольні
концерти юних виконавців. Серед інших, у Музеї М. Лисенка починали свій
професійний шлях «глієрівці»: композитори Богдана Працюк, Ярослав Одрин-
Кльоц – нині вже члени НСКУ, піаністка Аліна Халікова, лауреатка 2-ї премії
Міжнародного конкурсу оперних співаків ім. Соломії Крушельницької 2009 р.
Вероніка Коваль та багато ін.

З огляду на 120-річчя видання Лисенкового клавіру «Наталки-Полтавки»
Музей зважився на спробу постановки цього безсмертного твору – знову ж си-
лами вокалістів-глієрівців. Головний адресат цього проекту – молодь київських
шкіл і вузів, яка далеко не завжди в сьогоднішніх умовах має можливість відвідати
театр, молодь, спілкування якої з класичним мистецтвом настирливо витісняється
вельми сумнівними «шедеврами» шоу-бізнесу. Гасло цього проекту – «Україн-
ська музична класика від молоді – для молоді», як і інші програми «глієрівців» –
«Молоді музиканти – дітям України», «Молоді музиканти – композиторам Ук-
раїни».

Справжнім відкриттям для музичної громадськості стало виконання студен-
тами КДВМУ ім. Р. М. Глієра в Музеї М. В. Лисенка чудової, але, на жаль, мало
відомої в нас музики Стебана Мокраньца, засновника сербської професійної
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музики (2007). Ідея проведення концерту в рамках Днів Сербії в Україні згурту-
вала «глієрівців», Музей і Посольство Сербії в Україні, співробітники якого дуже
допомогли в його організації і були почесними гостями цього дуже помітного
заходу. Подібність історичної ролі двох чудових слов’янських митців, глибоке
занурення в національний фольклор, жанрові паралелі дали можливість цікавих
творчих зіставлень у програмі «Стебан Мокраньц – Микола Лисенко. Два кла-
сики». Подія ця мала продовження, оскільки прекрасні твори С. Мокраньца не
могли не зацікавити викладачів КДВМУ свіжістю, красою звучання, високим
професіоналізмом. Камерний хор Інституту (художній керівник – Зоя Томсон)
звернувся до одного з найвидатніших його творів – «Руковеті», за виконання
якого одержав Ґран-прі на Міжнародному конкурсі (2010).

Подібних пам’ятних прикладів творчої співпраці Музею та Інституту можна
наводити безліч. Всі вони зумовлені високими та благородними цілями поєднання
теорії і практики в навчанні, вихованні, розвитку творчої ініціативності, сміли-
вості, відповідальності, високого професіоналізму молодих українських музи-
кантів, активно залучати їх до процесу музичного просвітництва, до творення
музичної історії сьогодення.

У всьому, що зроблено й робиться співдружністю Музею та Інституту для
розвитку майстерності молодих музикантів яскраво висвітлюється головна тра-
диція – робити все можливе для творчого зростання нових і нових поколінь та-
лановитих нащадків Миколи Лисенка.

УДК 39(477.65)+784.4+316.7

Олександр ПОЛЯЧОК, Олександр ТЕРЕЩЕНКО (Кіровоград)

ФОЛЬКЛОРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ І
ПОСЛІДОВНИКІВ М. ЛИСЕНКА НА ЄЛИСАВЕТГРАДЩИНІ

У статті зібрано відомості про записування народних пісень в останній третині ХІХ –
першій третині ХХ ст. у колишньому Єлисаветградському повіті Херсонської губернії
(нині Кіровоградська область) М. Лисенком та, головною мірою, його послідовника-
ми – фольклористами-аматорами А. Грабенком (Конощенком), О. Волошиним (Хведо-
ровичем), С. Тобілевич. Зроблено загальний огляд їх збирацького доробку, здійснено
спробу визначити місце цих записів у соціокультурному та науковому (етномузикологіч-
ному) просторі, зокрема з’ясувати міру їх достовірності шляхом критичного аналізу та
порівняння з сучасними експедиційними матеріалами.

Ключові слова: М. Лисенко, А. Грабенко (Конощенко), О. Волошин (Хведорович),
С. Тобілевич; Єлисаветградщина, с. Обознівка, с. Кардашева; фольклор, записи народ-
них пісень, збірки народних пісень, аналіз етномузичних джерел (текстологічний, по-
рівняльний).
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В статье собраны сведения о записях народных песен в последней трети XIX – пер-

вой трети ХХ в. в бывшем Елисаветградском уезде Херсонской губернии (ныне Кирово-
градская область), выполненных Н. Лысенко и – главным образом – его последователя-
ми, фольклористами-любителями А. Грабенко (Конощенко), А. Волошиным (Хведорови-
чем), С. Тобилевич. Сделан общий обзор результатов их собирательской работы, предпри-
нята попытка определить место этих записей в социокультурном и научном (этному-
зыкологическом) континууме, в частности, выяснить степень их достоверности путем
критического анализа и сравнения с современными экспедиционными материалами.

Ключевые слова: Н. Лысенко, А. Грабенко (Конощенко), А. Волошин (Хведорович),
С. Тобилевич; Елисаветградщина, с. Обозновка, с. Кардашева; фольклор, записи народ-
ных песен, сборники народных песен, анализ этномузыкальных источников (текстоло-
гический, сравнительный).

This article contains information about the fixation of folk songs in the last third of the
nineteenth – the first third of the twentieth century in the former county Elisavetgrad Kherson
province (now Kirovohrad region) made by M. Lysenko and, mainly, by his followers – amateur
folklorists A. Grabenko (Konoschenko), A. Voloshyin (Hvedorovich), S. Tobilevich. A general
overview of the results of their collecting work is made together with an attempt to determine
the location of these records in the socio-cultural and scientific (ethno-musicological)
continuum, in particular, find out the degree of reliability by a critical analysis and comparison
with modern expeditionary materials.

Key words: M. Lysenko, A. Grabenko (Konoschenko), A. Voloshyn (Hvedorovych),
S. Tobilevych; Elisavetgrad Region, Oboznivka village, Kardasheva village; folklore, fixation
of folk songs, collections of folk songs, analysis Ethnomusical sources (textual, comparative).

У статті «Микола Лисенко як збирач народних пісень» (1923) К. Квітка зау-
важує, що «проти загального рівня музично-етнографічних поняттів у тогочаснім
українським осередку Лисенко був велетнем» [5, c. 18]. Дійсно, Лисенко не лише
написав низку теоретичних праць із українського фольклору, записав і гармоні-
зував для різних виконавських складів кілька сотень народних пісень, а й зробив
значний внесок у розвиток та вдосконалення методичних прийомів і засобів
музичної фольклористики.

Водночас, як відзначає К. Квітка на підставі здійсненого ним детального ана-
лізу лисенкової фольклористичної спадщини, «великий Лисенків збір народніх
мелодій не є діло тільки його самого, але в певній мірі й діло його ідейних сорат-
ників, видатних діячів української культури на инших полях, що були теж глибо-
ко перейняті любов’ю до рідної пісні» [6, c. 9]. Серед них було чимало тих, хто
походив або тривалий час жив на Єлисаветградщині, хто спричинився до за-
писів музичного фольклору краю. І це не лише корифеї українського театру
М. Кропивницький 1 та М. Садовський 2, які виступають, насамперед, як рес-
понденти, носії фольклору, а й учні М. Лисенка, його помічники та послідов-
ники Андрій Грабенко (Конощенко або Коношенко), Софія Тобілевич та Олек-
сандр Волошин (Хведорович) 3. У нашій розвідці буде приділено увагу саме
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цим постатям, фольклористичну діяльність яких наразі вивчено далеко недо-
статньо.

З-поміж трьох названих записувачів фольклору Єлисаветградщини найбіль-
ший внесок як в українську фольклористику, так і в популяризацію народно-
пісенної творчості зробив Андрій Михайлович Грабенко (Конощенко, 1857–
1932) 4. Упродовж життя він записав понад 400 пісень, з яких 300 було опубліко-
вано трьома зошитами по 100 пісень у кожному 5. Значна частка цих матеріалів
представляє фольклор колишнього Єлисаветградського повіту Херсонської гу-
бернії, зокрема рідного села Конощенка – Обознівки, а також сіл Тернівки,
Кардашівки, Шмітової Карлівки, хутора Громухи, містечок Ровного, Ревуцького
та Бобринця. Поодинокі записи здійснено ним і в самому Єлисаветграді.

Перше, що вигідно вирізняє збірки Конощенка від сучасних йому видань –
це наявність паспортів запису (точні відомості про місце побутування твору та –
іноді – про особу, від якої цей твір записано). У попередників Конощенка, у тому
числі й у М. В. Лисенка, така інформація додається до нотацій лише подекуди,
до того ж Микола Віталійович часто обмежується лише регіональною атрибу-
цією (Полтавщина, Волинь і т. п.). Конощенко, як правило, подає біля пісні вка-
зівки на варіанти – щоправда, текстові, а не музичні – з інших джерел (Лисенко,
Хведорович, Рубець, Коціпіньський та ін.).

По-друге, на відміну від багатьох збирачів того періоду, які зосереджувалися
майже винятково на фіксуванні музичних творів «верхнього шару» (пісень-ро-
мансів, нескладної побутової лірики, жартівливих, танцювальних тощо), у Ко-
нощенка поряд із необрядовим фольклором великою мірою презентовано ка-
лендарні й весільні пісні. У трьох конощенкових сотнях українських пісень, по-
ряд із загальновідомими тоді й тепер творами («Ой п’є чумак, п’є», «Ой на горі
гречка», «Ягілочка» та ін.), бачимо зразки доволі рідкісні (як-от «Ой чумаче,
чумаче, життя твоє собаче» та ще цілу низку розкішних чумацьких пісень, стро-
карську «Ой давно, давно я в батька була», цікаві коляди навколоцерковного
побутування, ігрові веснянки тощо).

Серед записаних Конощенком творів є й такі, що нині повністю вийшли з
ужитку і не збереглися в пам’яті навіть найстарших носіїв традиції – людей 1900-
1910-х рр. народження. Так, наприклад, ані в с. Рівному, ані у навколишніх се-
лах фольклорні експедиції 1990-х рр. не зафіксували жодних згадок про жнивні
обряди й відповідні пісні; поміж тим у Конощенка міститься записана там «робіт-
нича» пісня «Од куріня до куріня риба-жаба лізла», котра є класичним зразком
розповсюдженого на Лівобережжі Дніпра жнивного мелотипу, а отже, непря-
мим підтвердженням полтавського походження цих поселень, заснованих пере-
селенцями в кінці 18 ст.

Цінність збирацького доробку Конощенка тяжко переоцінити. Це – чи не
єдине джерело того часу, котре містить нотації народних мелодій передстепово-
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го Правобережжя, виконані на такому рівні, що дозволяє провести їх ритмоти-
пологічне визначення та історико-стильове порівняння із сучасними польовими
записами музичного фольклору Кіровоградської області. Сучасні польові мате-
ріали в тих самих населених пунктах цілковито підтверджують достовірність
записів, звісно, з корекцією на огріхи слухової фіксації. В абсолютній більшості
наспівів із мірною ритмікою тактові риски виставлено згідно з цезурами в сила-
бічних віршах, натомість, у акцентно-динамічних зразках тактування здійснено
за звичними артифіціальними нормами. Прагнення по-різному відбити в нотаціях
різні типи ритміки свідчить про глибоке розуміння А. Конощенком сутності рит-
мічних закономірностей українського пісенного фольклору.

Матеріали Конощенка не містять свідомих фальсифікацій і підробок, якими
рясніють багато видань другої половини XIX ст. (О. Рубець та ін.). Недоліки
нотацій Конощенка, що не мав професійної музичної освіти, загалом менш
суттєві, ніж у багатьох його сучасників і навіть наступників. Сприйнявши го-
ловні ідеї М. Лисенка щодо способів відображення народнопісенної ритміки,
А. Конощенко зумів уникнути культуртрегерського впливу, залишаючись увесь
час на позиціях сумлінного дослідника.

На жаль, збірки Конощенка є на сьогодні бібліографічною рідкістю, оскіль-
ки за 100 років жодного разу не були перевидані – лише окремі пісні час від часу
включалися до різних тематичних зводів, зокрема до науково-популярної серії
«Українська народна творчість». А тим часом, вони стали б у пригоді не тільки
науковцям, що вивчають етномузичну культуру українців (зокрема центрально-
го регіону), а й – супроводжувані коментарями спеціаліста – могли би бути своє-
рідною складовою хрестоматії з музичного фольклору Кіровоградщини 6.

Слід також порушити питання про розшук і публікацію понад 150-ти досі не
надрукованих творів, записаних А. Конощенком. Це нарешті дозволило б склас-
ти цілісне уявлення про його особистий збирацький внесок у формування дже-
рельної бази вітчизняної музичної фольклористики.

Інший респондент М. Лисенка з Єлисаветградщини – вчитель і чиновник за
родом служби, аматор на ниві фольклористики й палкий популяризатор усього
українського Олександр Волошин (1855–1933) 7. Він упорядкував «Збірничок
українських пісень з нотами» (перше видання «типографии Е. И. Фесенко» в
Одесі 1896 року, потім були наступні видання). «Авторство Волошина було схо-
ване під псевдонімом «Александр Хведорович» (Хведором звали батька авторо-
вого). Для цього видання Волошин вдатно вибрав сотню пісень з Лисенкових
збірників, а почасти з своїх власних записів; збірничок був виданий дуже деше-
во і в дуже великій кількості примірників; він багато спричинився до поширен-
ня української народньої пісні в масах» [6, c. 16]. Таким підходом – насамперед
загальнокультурним – пояснюється, чому в збірці Волошина не подано інфор-
мацію, звідки саме походить той чи інший твір, від кого пісню записано чи з
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якого джерела передруковано. Зауважмо принагідно, що більшість власних за-
писів у Хведоровича тактовано не «за Лисенком» (не за силабічними групами), а
по-шкільному. У деяких піснях (як-от № 55) виставлено виконавські нюанси (ком-
позиторська воля). Це ще раз підкреслює загальнокультурну, а не дослідницьку
спрямованість даної збірки.

Про своє знайомство з Лисенком Волошин розповів у листі до К. Квітки:
«М. В. приїхав якось до Єлисавету разом із своєю дружиною, досить гарною
співачкою, й дав вокально-музичний концерт. Після концерту громада вітала М. В.
в тісному колі «своїх людей» у господі Ів. Тобілевича (Карпенка-Карого). Тут
М. В. грав нам на роялі свої музичні твори і навіть співав (власне кажучи, пока-
зував, як треба співати) деякі пієси з своєї «Музики до Кобзаря», як от «Гетьма-
ни», «Минають дні, минають ночі», тощо» [6, c. 15].

Поза сумнівом, це була та сама зустріч, яку описав А. Грабенко  [8, c. 288–
289]. Відомо, що з шести мелодій, записаних Лисенком під час зустрічі, одну
записано від Грабенка, одну – від М. Садовського. І. Сікорська й Л. Єфремова
припускають, що мелодії решти пісень теж були зафіксовані від М. Садовського
[10, c. 64–67]. Однак, є підстави вважати, що принаймні пісню «Ой на горі васи-
лечки сходять» насправді було записано від Волошина. У збірці останнього її
видано під № 6. Пізніше Волошин став надсилати композиторові власні запи-
си 8.

Серед сучасних польових записів, здійснених на Кіровоградщині, знаходимо
безліч варіантів (не тільки текстових, а й насамперед музичних), близьких – а не
раз і майже тотожних до поданих у «Збірничку» О. Волошина, але, як правило,
записаних у гуртовому виконанні 9. Узагальнюючи аналіз волошинської сотні та
її порівняння з матеріалами фольклорних експедицій останніх двадцяти років,
виділимо декілька характерних моментів: велика група представлених у «Збірнич-
ку» центральноукраїнських ліричних пісень давнішого шару 10 (наддніпрянська
народнопісенна класика, соціальна й побутова) та балади (№ 1, 6, 7, 14, 16, 28,
29, 30, 32, 36, 40, 64, 73, 76, 77, 81) – це твори, неодноразово записувані й під
час сучасних фольклорних експедицій у передстеповому Правобережжі, майже
виключно від  виконавців 1900–1930-х років народження. Є також серед новітніх
польових надходжень із прикордонних районів області й поодинокі відповідни-
ки до вміщених у «Збірничку» ліричних пісень старшого шару, що не поширені
на всій Кіровоградщині, але компактно побутують у суміжних теренах – на Пол-
тавщині (№ 66, 74) та Поділлі (№ 89).

Чималу групу фіксованих і нині творів складають у Волошина зразки пізнішо-
го шару – здебільшого пісенно-романсового складу, в тому числі й також і на-
півписемного походження (№ 2, 17, 20, 34, 51, 52, 53 та 97).

І, нарешті, такі, що й сьогодні активно виконуються людьми 1930–1950 рр.
народження та здебільшого входять до репертуару клубно-самодіяльних колек-
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тивів (№ 3, 9, 21, 22, 23, 24, 33, 47, 67, 68, 99). Проте розглядати сучасні версії
цих творів слід уже не так у контексті фольклору, як – великою мірою – в річищі
складних процесів формування масової культури 11.

Одне з головних завдань фольклористів-популяризаторів кінця XIX ст. поля-
гало в тому, щоб показати багатство й красу сільської української пісенності
несільській громаді. Серед таких діячів – послідовників М. В. Лисенка – Софія
Віталіївна Тобілевич, яка залишила один із найбільших за обсягом у фольклори-
стиці того періоду доробок (близько тисячі записаних пісень). Відомо, що спра-
ву збирання фольклорних матеріалів С. Тобілевич розпочала 1883 року саме на
прохання М. Лисенка. Тоді до нього від імені Краківської академії наук, яка на
той час практикувала видання українського фольклору (в основному збірок ло-
кально-монографічного характеру) звернувся польський фольклорист Чеслав
Нейман 12. Під ініціалами Z. D. (Зофія Дитківська – дівоче прізвище Софії Віта-
ліївни) у збірці пісень, опублікованій Нейманом в «Zbiуr wiadomości do
antropologii krajowej» (вид. Краківської Академії наук, т. VIII, 1884), подано 17
пісень. Тексти записала С. Тобілевич, мелодії з її голосу – Лисенко.

Згодом Софія Віталіївна докладає багато зусиль щоб опанувати й запис ме-
лодій. «Наука Миколи Віталійовича, – згадувала С. Тобілевич, – допомогла мені
записати чи не всі ті пісні, що я знала, і українські, і польські, та мелодії до них.
Записуючи, я завжди згадувала Лисенка, його вказівки: як ділити такти, як за-
значати форшлаги, що завжди зустрічаються чи не в кожній українській пісні.
Мушу сказати, що під впливом спогадів про Миколу Віталійовича я все своє
життя записувала пісні, українські й польські» [9, c. 22].

Очевидно, що певний модус музичного сприйняття фольклору склався в С. То-
білевич також частково на основі пісень з її рідного Поділля, частково під вра-
женням від співу корифеїв українського театру. Народнопісенний репертуар
братів Тобілевичів, М. Кропивницького, М. Заньковецької, М. Садовської та
інших митців представлено в записах С. Тобілевич багатьма зразками. Вони
демонструють певні уподобання театральних діячів щодо усної творчості наро-
ду. Так само записи С. Тобілевич – це передусім документ, що свідчить про її
індивідуальне сприймання фольклору. Крім того, не можна забувати, що С. То-
білевич не мала достатньої музичної підготовки для запису мелодії на слух у
польових умовах, як це блискуче робив М. В. Лисенко. Записи мелодій вона
здійснювала вдома, награючи при цьому пісню на піаніно (свідчення Г. К. Сидо-
ренко).

У 1880-х роках, коли Софія та Іван Тобілевичі здебільшого проводили час на
хуторі Надія, поблизу с. Кардашева (тепер с. Миколаївка Кіровоградської об-
ласті), Софія Віталіївна записала 19 пісень з цього села (тож після її рідного
Плискова народнопісенний репертуар Кардашевої представлено найкраще).
Характер записів свідчить про те, що тексти пісень було зафіксовано з голосу
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народних виконавців, натомість мелодії, скоріш за все, – з пам’яті записувачки,
можливо, значно пізніше.

Як зауважує С. В. Мишанич, активне «фіксування мелодій належить до по-
гребищенського періоду її діяльності, коли умови режисерсько-хорової роботи
змусили впритул зайнятися цією справою. Уміння не лише записати мелодію
народної пісні, а й аранжувати її для мішаного хору засвідчує непогану музичну
підготовку Софії Віталіївни та говорить про те, що роботу по записуванню ме-
лодій народних пісень вона розпочала значно раніше. Доказом, правда, непря-
мим, що підтверджує цю думку, є її зошити 1894 року, в яких після номера кож-
ної пісні залишено місце для мелодії. Очевидно, мелодії пісень вона записувала
в окремих нотних зошитах, як це послідовно витримане у подальших матеріа-
лах; однак, ці перші записи не збереглися» [9, c. 35].

С. В. Мишанич справедливо ставить питання: на якому рівні здійснені фоль-
клорні записи С. Тобілевич? Поза сумнівом, кожен з її записів потребує вдумли-
вого критичного ставлення, зокрема порівняльного аналізу в контексті пізніших
надбань – лише після такої експертизи можна включати (або не включати) той
чи інший зразок до повноцінного наукового обігу, до основної джерельної етно-
музикологічної бази.

На жаль, серед пісень із Кардашевої немає жодної обрядової. Тут представ-
лено, в основному, зразки родинно- та (значно менше) соціально-побутової лірики
пізніших шарів – із симетричними наспівами, за малої кількості розспівів. Такі
пісні нотовано досить вдало, без помітних огріхів. Наприклад, пісня «Ой світи,
місяцю, ще й ясна зоря», в записі якої викликає сумнів хіба що підвищення VІІ
щаблю – але це можна пояснити ймовірною взаємодією традиційного народно-
го стилю з романсовим, що не раз спостерігається в українському фольклорі
новіших часів. Серед сучасних записів цієї пісні близькі версії (ритмічно то-
тожні, інтонаційно варіантні – однак гуртові, отже багатоголосі) зафіксовано в
с. Розумівка Олександрівського району та с. Василівка Онуфріївського району
[останню надруковано у збірці «Стародавні пісні Степової України та Східного
Поділля» – Кіровоград, 1998. – С. 54].

Натомість поодинокі давніші мелодії записано С. Тобілевич надто схематич-
но. Так, запис пісні «Ой з-за гір, з-за гір вилітав сокіл» – однієї з «класичних»
ліричних пісень Центральної України – виглядає як гранично спрощена, схема-
тизована версія. Серед сучасних записів немає жодного зразка аж так позбавле-
ного внутріскладової мелодики. Обов’язковий для таких пісень розвинений ру-
батний заспів у С. Тобілевич відсутній. В ансамблевій частині мелодичний рух
стисло конспектує лінію верхнього підголоска.

Далеко не завжди С. Тобілевич дотримується лисенкових настанов щодо так-
тування (замість ділити на такти за силабічними групами – переважно намагаєть-
ся вкласти ритм у «шкільні» розміри). Вельми показовим зразком із точки зору
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адекватності відображення в записах С. Тобілевич традиційної степової пісенності
є чумацька пісня «Ой воли ж мої половії». Найвірогідніше, в записі С. Тобілевич
порушено семантичну будову тексту, а отже – й мелодичну форму. Сумнівною є
поява VII# щаблю. Наспів ніби скомбіновано з інтонацій, притаманних кільком різним
творам цього жанру – але в цілому музичний образ чумацької пісні відтворено вда-
ло. Збережено розспівність у зачині, є спроба передати мелодичні варіанти.

У пісні «Ой приїхав братик та до сестриці в гості», записаної від Оксани
Шкарапути, зустрічаються штучні, неприродні звороти в мелодичній лінії, VII#,
не притаманний місцевому стилю (зате притаманний писемній музиці) розподіл
тривалостей між складами під час розспівів. За схематизованою мелодією ледь
можна пізнати відому в регіоні «Ой летіла галка з глибокого яру», текст якої має
близькі поетичні блоки.

Пісня «Ой під горою, під кам’яною» своєю ритмікою й мелодичним конту-
ром збігається з відомою «Ой там на горі». Версія С. Тобілевич позбавлена інди-
відуальних рис, розспіви реалізовані в дусі писемної української музики, її впли-
вом пояснюється й поява VII# – наївне застосування гармонічного мінору із зу-
пинкою на домінантовому тоні в кадансі.

Текст пісні «Ой було в вдови дві дочки» перекликається з класичною місце-
вою баладою «Служила Настя в пана» (старша сестра топить меншу, пані то-
пить наймичку). «Вальсова» ритміка, яку бачимо в мелодії, характерна для творів
пізнішого шару, але, в принципі, ймовірна. Більшість мелодичних зворотів умо-
глядна, таких не знає інтонаційний словник місцевої традиції.

Записаний С. Тобілевич поетичний текст пісні «Ой у полі озеречко» цілкови-
то збігається у своїй структурі з «живими» варіантами цього твору. Натомість
ритміка суттєво викривлена, різниться й контур заспіву. Складається враження,
що записувачка згадувала призабуту мелодію, яку їй зрештою вдалося передати
на письмі лише в загальних рисах. Навряд чи мелодія із зошиту С. Тобілевич
насправді побутувала в Кардашевій у такому вигляді (тільки останній сегмент
пісні нотовано коректно).

Нарешті, пісня «І сюди гора, і туди гора», що записана від І. Тобілевича (варі-
ант із с. Кардашева), є цікавим ладоінтонаційним варіантом повсюдно відомої в
регіоні пісні. Від поширеного нині суттєво відрізняється системою ладових опор
та певною «інтелігентною» вишуканістю мелодичного контуру – вочевидь, це
сольна версія, що об’єднує основну лінію («т. зв. «бас») і підголосок.

Отже, розглянувши й порівнявши доробки всіх трьох збирачів, можемо кон-
статувати наступне: незважаючи на певну недостатність спеціальної освіти, от-
римавши від Майстра лише ключові настанови, кожен із них спромігся зробити
вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки про народну пісню. Їхня збираць-
ка робота тим цінніша, що цими трьома постатями майже вичерпується список
осіб, хто наприкінці XIX – у першій половині ХХ ст. доклав бодай яких-небудь
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серйозних зусиль до справи вивчення народнопісенної культури Єлисаветград-
щини/Кіровоградщини. Тому необхідно дбайливо ставитися до кожного їх запи-
су, ретельно (втім, критично, без жодної іконізації) досліджувати їхню спадщи-
ну, старанно – на основі всебічного аналізу – відбираючи кожен вдалий зразок;
реконструювати записи сумнівні – і тим самим, поряд із матеріалами сучасних
експедицій, рухати справу формування цілісної картини, що якнайповніше ре-
презентувала б традиційну етномузичну культуру регіону.
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ФОЛЬКЛОРНІ ТРАДИЦІЇ МИКОЛИ ЛИСЕНКА
У ТВОРЧОСТІ ФІЛАРЕТА Й МИКОЛИ КОЛЕСС

Тема публікації розкриває суть фольклорних традицій Миколи Лисенка в творчості
Філарета й Миколи Колесс. Науково-творчі зв’язки М. Лисенка з родиною Колесс відкри-
вають новий етап у розвитку музикознавчої думки в Україні, зокрема музичної фолькло-
ристики, ідучи в річищі загальноєвропейських тенденцій.

Ключові слова: етномузикологія, листування, Лисенко, родина Колесс, лемківське
весілля.

Тема публикации раскрывает суть фольклорных традиций Николая Лысенко в твор-
честве Филарета и Николая Колесс. Научно-творческие связи Н. Лысенко с семьёй Ко-
лесс открывают целый этап в развитии музыковедческой мысли в Украине, а именно
музыкальной фольклористики, идя в русле западноевропейских тенденций.

Ключевые слова: этномузыкология, переписка, Лысенко, семья Колесс, лемковская
свадьба.

The publication’s topic highlights the essence of the folk traditions of M. Lysenko in the
works by F. and M. Kolessa. Scientific-creative contacts of M. Lysenko with this family open
the whole period in the development of musicological thought in Ukraine, namely music studies
of folklore following the course of the West-European tendencies.

Keywords: ethnomusicology, correspondence, Lysenko, Kolessa’s family, Lemkis’
wedding.

Серед видатних послідовників Миколи Віталійовича Лисенка вагоме місце в
історії українського етномузикознавства займає родина Колесс – вчений-фольк-
лорист Філарет Колесса та його син, композитор і диригент Микола Колесса.
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Вони були не просто продовжувачами лисенкової лінії, а й внесли багато влас-
ного, неповторного в розвиток української музичної культури. Саме любов до
народної творчості, самобутніх народних звичаїв та обрядів об’єднала цих мо-
гутніх метрів української музичної культури. У стосунках Миколи Лисенка та
родини Колесс знайшли відображення глибока драма української нації, яка ви-
мушена була існувати в різних географічних і політичних реаліях. Західна час-
тина України розташовувалася на теренах Австро-Угорської, а східна – Росій-
ської імперій. Це впливало на філософсько-світоглядні та політичні особливості
у важливих питаннях естетичної оцінки українського фольклору, відображення
в ньому національного менталітету, стильових особливостей, ритму, ладу, про-
блем класифікації, тобто фактично найбільш суттєвих питань на перетині наук
етномузикології та музикознавства, які й до сьогодні не втратили свого значен-
ня. Вчені вперше стали стверджувати, що не фольклор слід «підтягувати» до
чужих канонів, а в самому фольклорі шукати формотворчі засади.

Такої думки дотримувався й сам Микола Віталійович. Народні мелодії з їх
оригінальністю й національною своєрідністю визначили стиль і спрямування
творчості М. Лисенка, стали для нього постійним і невичерпним джерелом натх-
нення. Він завжди прагнув до стилістичної єдності власної музики з народною.
Розуміючи фольклор як специфічне відображення об’єктивної дійсності, ком-
позитор надавав йому великого значення у своїй творчій діяльності.

Микола Віталійович усе життя змагався за національну самобутність україн-
ського мистецтва і пов’язував це з боротьбою за народність. Саме у своїх фольк-
лористичних працях М. Лисенко вперше висвітлив такі важливі питання теорії
національних мелодій, як інтонаційна структура, метро-ритміка, багатоголосся
та ладо-гармонічна будова. Його думки вплинули на праці фольклористів П. Со-
кальського, Ф. Колесси, Дм. Ревуцького, К. Квітки, М. Грінченка та ін.

У розвідці «Характеристика музичних особливостей українських дум і пісень
у виконанні кобзаря Вересая» М. Лисенко обстоював естетичні й музично-стилі-
стичні особливості українського фольклору. Він наголошував, що при гармоні-
зації народних пісень необхідно знаходити для них музичну мову, позначену
симетричністю метро-ритмічної будови самої мелодії. Він вважав це однією з
національних рис українського фольклору. І згодом присвятив даному питанню
теоретичний лист до редакції газети «Заря», в якому переконливо довів, що саме
метро-ритміка української народної музики позначена багатством, розмаїтістю
та оригінальністю національного рисунку.

Багато цінних думок із цього приводу він висловив у листах до Ф. Колесси.
Їхні взаємини на ниві розбудови теоретичних позицій українського фольклору і
є темою даної статті.

Листи М. Лисенка до Ф. Колесси належать до кінця XIX – початку XX століть,
тобто до часу, коли Філарет Михайлович ще тільки починав свій шлях як ком-
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позитор і фольклорист. Отже, Микола Лисенко був старший товариш і вчитель,
а Філарет Колесса – молодший товариш і учень. Проте листи вчителя позначені
лагідним і дружнім тоном. Характерне в них те, що, висловлюючись проти шаб-
лонів «казенної австрійської школи», що впливало суттєво на роботу юного вче-
ного Ф. Колесси і його колег – галицьких музикантів, Микола Лисенко в епісто-
лярії дає цінні поради щодо гармонізації народної пісні за законами тієї самої
пісні, а не під страхом сухих шкільних приписів, правил та заборон. М. Лисенко
відверто говорить про ті помилки, які він сам, на його гадку, робив замолоду на
тому шляху. Він писав: «Кращих контрапунктистів, як наш люд співаючий, не
вигадаєте, і на диво усе це без консерваторій, без підручників гармоній велемуд-
рих. Який то в ньому сидить запас музикального чуття, здібності, творчості!» 1.

Обидва митці особисто бачилися двічі – в 1903 р. під час святкування 35-
річного ювілею Лисенка та в 1908 р., коли Ф. Колесса проїздом був в експедиції
на Полтавщині й відвідав Миколу Віталійовича в Києві. Ставлячись із симпа-
тією до молодого галичанина, Лисенко інколи зауважував йому, що той у своїй
творчості недостатньо придивлявся до національного елементу, підпорядкову-
ючи його законам тогочасного західного музикування. Щоб довести свої поло-
ження й показати хибний шлях, на якому перебував Ф. Колесса у своїй твор-
чості, Лисенко вдавався до широких і глибоких теоретичних екскурсів, з’ясову-
вав закони музичної будови українських мелодій. Власну творчу працю він ро-
зумів як служіння вітчизні й своєму народові. «Не моє особисте «я» мені любе в
моїх роботах, – писав Микола Віталійович в одному з листів до Філарета Колес-
си, – бо я освічений собі чоловік і перейнятий глибокою ідеєю добра до моєї
вітчизни, роблю і працюю на користь їй. Під цим стягом тільки і повинно ходити
й ділати» 2.

Науково-творчі зв’язки Миколи Лисенка й Філарета Колесси відкрили цілий
етап у розвитку музикознавчої думки в Україні, зокрема музичної фольклористи-
ки. Тривале листування з композитором було для Ф. Колесси важливою школою
професіонального зростання. М. Лисенко давав молодому колезі настанови й
поради щодо музичної творчості, націлював на актуальні проблеми фольклори-
стики. Під його безпосереднім впливом Ф. Колесса створив свої найкращі цик-
ли обробок «Обжинки» (1898), «Гагілки» (1901), збірку «Наша дума» (1902),
ряд хорових творів на слова Т. Шевченка – «Якби мені черевички», «Ой умер
старий батько» та ін. Як популяризатор творчості Миколи Лисенка і борець за його
принципи Ф. Колесса виступив у своїх перших етномузикологічних і музикознавчих
працях «Кілька слів про збирання і гармонізування народних пісень з доданням листів
Миколи Лисенка», «До питання про український музичний стиль».

На жаль, листування обох митців залишилось однобічним, оскільки листів
Ф. Колесси до М. Лисенка поки що не віднайдено, за винятком окремих черне-
ток. Цю прогалину компенсували наукові розвідки Ф. Колесси, які є ніби діало-
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гом не тільки з Миколою Лисенком, а й творчою громадськістю, відповідаль-
ною за тодішній стан культури в Україні. Значною працею вченого була його
робота «Ритміка українських народних пісень». Філарет Колесса збагнув важ-
ливість проблеми практичного доведення цієї роботи на широкому фольклорно-
му матеріалі, залучивши до своїх досліджень не тільки український фольклор, а
й творчість інших народів. Велику увагу вчений приділяв зв’язкам із літератур-
ною творчістю, однак пріоритет завжди віддавав фольклору як основі писемної
літератури.

Цілий цикл виданих праць Ф. Колесси («Мелодії українських народних дум»,
1910 – 1913; «Про ґенезу українських народних дум», 1921; «Формули закінчен-
ня в українських народних думах», 1935) – нова важлива сторінка в історії вив-
чення українського народного епосу. Маючи велику кількість музичних записів
дум, вчений значно збагатив мелодичну сферу в своєму дослідженні, уявлення
про особливості їх стилю, про їх творців і носіїв. Він висунув цікаву гіпотезу
про генетичний зв’язок українських дум із найдавнішим речитативним жанром
української народної творчості – народними голосіннями. І саме за цю роботу
«Мелодії українських народних дум» Віденський університет у 1918 р. надав
Філаретові Колессі звання доктора філософії.

Серйозністю свого ставлення до фольклору композитор зобов’язаний реко-
мендаціям Миколи Лисенка, і саме ці листи сприймалися як справжні теоре-
тичні розвідки, в яких стисло й водночас ясно викладено закономірності україн-
ського музичного фольклору. «Не кожна пісня українська є діатонічна; до неї й
мірка повинна бути інакша, м’якіша, але все ж не пересадно хроматична в її
гармонізації, до якої, приміром, дійшла гармонізація європейських творів, сло-
вом, остільки, оскільки сам матеріал мелодійний пісні тоє припускає», 3 – писав
Микола Лисенко до Філарета Колесси. Він радив йому глибоко вивчати творчість
народу й доводив, що без знання життя народу і його фольклору не можна почи-
нати роботу ні музикантові, ні філологу.

Філарет Колесса не тільки сам прислухався до порад старшого колеги, а й
зумів прищепити і також своєму синові (названому на честь Лисенка Миколою)
любов і повагу до класика української музики, навчив слідувати його найкра-
щим традиціям.

Про інтерес Миколи Колесси до фольклору свідчить насамперед велика
кількість обробок народних пісень для різних виконавських складів. Упродовж
1932–1936 рр. він осмислює пісенну творчість Лемківщини, Гуцульщини, Поліс-
ся. Опрацьовуючи лемківські народні пісні («Чи то мі ся видят», «Одкаль павич-
ка летіла», «Повідж же мі», «Високий брежок», «Там на горі», «Зозуленька ку-
кат», «Ой горами волоньки», «Співаночки мої», «Люляй же мі, люляй» та ін.),
М. Колесса спирався на творчу спадщину М. Лисенка, вироблену ним при опра-
цюванні великої кількості фольклорних мелодій.
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Матеріалом для хорових опрацювань М. Колессою волинських пісень слугу-

вала збірка його батька «Українські народні пісні з Волині». М. Колесса звер-
нувся до давніх обрядових пісень – веснянок і весільних («Весна наша», «Ой
травко-муравко», «Соловейко», «Ой у полі два дубки», «Ой вийди місяцю»), па-
рубоцьких («Ой чиє то сіно»), козацьких («Козак їде», «Ой ти лучино»). У цих
хорових розкладках композитор показав усе багатство народного співу Волині. Ме-
лодика цих творів «диктує» засоби виразності й має основне смислове навантажен-
ня. У застосуванні поліфонії різних видів вони вдало поєднують принципи, сфор-
мовані М. Лисенком, сприяють вияву багатих поетичних образів, розкривають особ-
ливості музичного мислення поліщуків («Ди лєцелі гусоньки через сад», «Ой там на
чяр», «Ой поля, ви поля», «С-под явора стежечка», «Повінь, повінь» та ін.).

Сюїта для хору і струнного квартету «Лемківське весілля» – це опрацювання
лемківських народних пісень, які належать до весільного обряду, і тих пісень,
що найчастіше виконуються на весіллі. Усі пісні, які використав М. Колесса,
записав його батько Філарет Колесса на Лемківщині упродовж 1911–1913 рр. і
впорядкував у збірці «Народні пісні Галицької Лемківщини», присвятивши його
Лисенкові. М. Колесса зберіг автентичність усіх мелодій, однак деякі пісні опра-
цював для інструментальних весільних музик – гудаків.

У сюїті автор не відтворює цілісного весільного обряду. Його мета – показа-
ти своєрідність і специфічність лемківського фольклору через весільну тради-
цію. З-поміж двадцяти номерів сюїти п’ятнадцять – це хорові частини різно-
жанрових пісень: обрядові («Вербина, вербина», «Здалека-сме приїхали», «Ей
шуміла лещіна», «Пустьте же нас», «Ой, ци я мамонько» та ін.), ліричні й ліри-
ко-драматичні («На високій горі», «Ей, до Львова доріженька»), жартівливі («Ей
оженься, Янічку», «Єще-єм ся не оженив»). Велика професіональна майстерність
дає себе відчути у використанні хорових голосів, у тонкому відчутті тембрових
і динамічних особливостей кожного голосу зокрема. Наспівні мелодії сюїти самі
по собі вокальні, а вибір теситури, в якій викладається та чи інша музична дум-
ка, завжди спирається на врахування виконавських можливостей співаків. Еле-
ментарні поспівки, які гармонізуються жорсткими вертикальними співзвуччя-
ми, заворожуюча стихія ритму, що походить від архаїчних обрядів минулого,
шумові ударні призвуки – всі ці елементи виразової системи яскраво характери-
зують новий підхід до фольклору.

Оскільки весільний обряд охоплює різні події і за формою наближається до
театральної постановки, основними учасниками цього дійства є два хори, які
уособлюють представників двох родів – від молодого і молодої. Хор супровод-
жує і пояснює найважливіші події весільного обряду, співає обрядові, величальні,
ліричні, жартівливі пісні. Інструментальні номери сюїти – «Гудаки» виявляють
спорідненість з інструментальною традицією лемків, у яких основними інстру-
ментами були скрипки і бас.
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1. «Гудаки» – інструментальний номер;
2. «На високій горі» – чоловічий хор;
3. «Заквітла, заквітла» – мішаний хор;
4. «Ой оженься Янчику» – чоловічий хор;
5. «Єще-єм ся не оженив» – чоловічий хор;
6. «Вербина, вербина» – мішаний хор;
7. «Здалека-сме приїхали» – мішаний хор;
8. «Ей шуміла ліщина» – жіночий хор;
9. «Пустіть же нас» – мішаний хор;
10. «Ой ци я мамонько» – мішаний хор;
11. «Гудаки» – інструментальний номер;
12. «Бив мене муж» – мішаний хор;
13. «Гудаки» – інструментальний номер;
14. «Ей до Львова доріженька» – мішаний хор;
15. «Де ти мене, Василенку, поведеш» – жіночий хор;
16. «Пані млада наша» – мішаний хор без супроводу;
17. «Не виступили з кута» – мішаний хор;
18. «Гудаки» – інструментальний номер;
19. «Ой Янчик, Янчик» – чоловічий хор;
20. «Гудаки» – інструментальний номер.
Микола Колесса прагнув продемонструвати особливості індивідуального

музичного стилю, своєї музичної мови через поєднання яскравих стильових еле-
ментів народної музики минулих часів. М. Гордійчук називає «свідомим бажан-
ням, автора фольклоризувати гармонічну мову, зокрема в її ладовому аспекті
<...> автор не цитує справжніх пісенних чи танцювальних мелодій, але усі сти-
льовизначальні елементи випливають з фольклору. Композитор активно пере-
творює ці елементи і подає у власній своєрідній трансформації» [6, c. 227].
Б. Фільц вказує, що «гармонічна мова Микола Колесси, яка є наслідком глибоко-
го проникнення митця в ладову специфіку, та усвідомлення ним своєрідності
українських народних пісень, становить найхарактернішу рису його твор-
чості» [14, c. 23].

Його творча спадщина охоплює різні жанри: твори для симфонічного оркестру
(серед них – 2 симфонії, «Українська сюїта»), фортепіанні композиції, камерні
твори, прелюдія і фуґа для орґана, мелодекламація в супроводі фортепіано й
симфонічного оркестру, музика для театральних вистав та кінофільмів, роман-
си, пісні, дуети, терцети тощо. Але найвагоміша частина музичного доробку
Миколи Колесси представлена хоровими творами.

Отже, обробки народних пісень Філарета й Миколи Колесс стали якісно но-
вою сторінкою в історії української музики, результатом власного авторського
підходу й переосмислення традицій Миколи Лисенка, які сформувалися в XIX
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столітті. Це стосується музичної мови, форми та жанрових перевтілень. Саме
постать Миколи Лисенка стала фундаментом, на якому ґрунті постала епоха ук-
раїнського національного Відродження.
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ЛИСЕНКІВСЬКІ ТРАДИЦІЇ НА ПРИКЛАДІ
ФОРТЕПІАННОЇ ТВОРЧОСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ С. БОРТКЕВИЧА

(ДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ)

У статті розглядається прояв лисенківських традицій у формуванні українського пе-
дагогічного репертуару на прикладі фортепіанного циклу для дітей «Маріонетки»
С. Борткевича під кутом зору його дидактичних особливостей.

Ключові слова: історія української музики, фортепіанна педагогіка, С. Борткевич,
фортепіанний цикл.

В статье рассматривается проявление традиций Н. Лысенко в формировании укра-
инского педагогического репертуара на примере фортепианного цикла для детей «Ма-
рионетки» С. Борткевича с точки зрения его дидактических особенностей.

Ключевые слова: история украинской музыки, фортепианная педагогика, С. Борт-
кевич, фортепианный цикл.

Manifestation of M. Lysenko’s traditions in the Ukrainian pedagogical repertoire forming
on the example of piano collection «Marionettes» by S. Bortkewych from the point of view of
its didactic peculiarities is investigated in the article.

Keywords: history of Ukrainian music, piano pedagogics, S. Bortkewych (Bortkiewicz),
piano collection.

Факт заснування М. Лисенком у 1904 році Музично-драматичної школи у
Києві мав вагоме стратегічне значення, він працював на перспективу України,
на виховання молоді, її залучення до осягнення музичної спадщини та здобуття
фахових навичок. Від цієї події бере відлік створення у вітчизняній музиці пер-
ших зразків фортепіанної педагогічної літератури для дітей (М. Лисенко 1, В. Ко-
сенко, С. Людкевич, В. Барвінський 2, Ф. Надененко, В. Пухальський, Л. Ревуць-
кий, М. Тутковський, Б. Кудрик, С. Шевченко). Серед згаданих митців цілком
заслужено має стояти ім’я С. Борткевича, чий великий фортепіанний доробок
становлять твори не лише для дорослих, а й для юних музикантів.

Постать Сергія Борткевича (1877–1952), уродженця Харківщини, поступово
стає відомою українському слухачеві, починаючи від 2000 року, коли Чернігів-
ський симфонічний оркестр під орудою Миколи Сукача вперше виконав програ-
му з деяких його творів. Зацікавлення ними привертає увагу й науковців. Зокре-
ма, К. Лебедєва, спираючись на матеріали спогадів композитора, реконструює
його біографічний і творчий шлях [1]. В іншій статті, аналізуючи цикли мініа-
тюр «З казок Андерсена» тв. 30 і «Роман» тв. 35, та сама авторка відкриває ху-
дожній світ митця в контексті доби 1920-х – 1930-х років [2]. Захищена у 2008
році кандидатська дисертація харків’янки О. Чередниченко цілісно розглядає
фортепіанну творчість С. Борткевича в ракурсі «продовження класико-роман-
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тичної традиції на основі жанрової палітри та особливостей музичної мови, що
залишається в межах закономірностей тонального мислення» [3]. Художній спа-
док нашого співвітчизника налічує багато опусів, з яких домінуюче місце зай-
має фортепіанна музика, що пояснюється здобутою ним піаністичною освітою,
а також яскравою долею концертуючого виконавця.

Біографія С. Борткевича рясніє виступами в багатьох провідних мистецьких
центрах Європи, там само друкуються і його твори, приходить популярність. Як
і М. Лисенко, Сергій Борткевич здобував освіту в Лейпцизькій консерваторії,
навчаючись по класу фортепіано, переймаючись духовною аурою німецького
міста. Альфред Рейзенауер, учень Ф. Ліста й педагог Борткевича, зумів захопи-
ти його своїм палким ставленням до мистецтва фортепіанної гри, що можна відчу-
ти за наведеними К. Лебедєвою рядками зі спогадів композитора: «Я насолод-
жувався можливістю слухати його гру в його помешканні, коли він сам, не на
замовлення, мав бажання грати... То була найчарівніша фортепіанна гра, котру я
коли-небудь чув» [1, c. 45].

Фортепіанний цикл «Маріонетки» тв. 54 було опубліковано 1938 року в Лейп-
циґу видавництвом Н. Зімрока. Призначений для виконання юними музиканта-
ми, про що свідчить авторський підзаголовок «9 легких п’єс для фортепіано»,
він складається з дев’яти мініатюр, програмні назви яких відображають коло-
ритні образи маріонеток, неодмінного атрибуту ярмаркових дійств та об’єкту
допитливих очей дитини. Обрані композитором персонажі – Дівчина-росіянка,
Козак, Іспанка, Тиролька, Циганка, Маркіза, Китаянка, Петрушка-Арлекін, Плю-
шевий ведмедик, – зображені яскраво, з підкресленням тієї чи іншої притаман-
ної їм ознаки.

Так, перша п’єса «Дівчина-росіянка», написана в простій двочастинній формі,
має наспівний, неквапливий характер. У ній Борткевич підкреслює інтонаційну
спорідненість мелодики з російською народною піснею, типовою для неї пла-
гальною основою. Сама мелодія доволі архаїчна, охоплює діапазон квінти, ста-
тично повторюючись. Таким самим максимально спрощеним постає і тональ-
ний план твору: a-moll – C-dur – a-moll. Виразною деталлю «ліплення» образу
стає застосування композитором у гомофонно-гармонічній фактурі підголосків,
що імітують наприкінці фрази ініціальний мотив. Ця мініатюра виховує вміння
відчувати у фактурі тематичні утворення та співвідношення між ними з точки
зору тембру й динаміки.

Друга п’єса «Козак» контрастує попередній: ремарка Allegro con brio вказує
на запальний танцювальний характер. Твір написано у три-п’ятичастинній формі,
незначний контраст поміж розділами якої досягається тональним зіставленням
щоправда далеких тональностей C-dur – E-dur. Перед юним виконавцем тут по-
стає завдання досягти синхронного звучання акордової фактури, що пронизує
всю п’єсу.
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Образ пристрасної іспанки в третій п’єсі С. Борткевич передає через жанр

хабанери, якому притаманний дводольний метр із залученням пунктирного рит-
му на першій долі та накладенням на нього кантиленно розвинутої мелодії, що
містить наприкінці фрази прикрасу у вигляді тріолі. Композитор, дотримуючись
жанрової моделі хабанери, крім тріолі, використовує для мелодичного розспіву
ще й квінтолі. Колорит підсилюється й ладовою вібрацією натурального й підви-
щеного VII щаблів мінору. При вивченні цієї п’єси педагогові необхідно попра-
цювати з учнем над кантиленою, її фразуванням, відповідно й динамічним ню-
ансуванням, ритмічною співрозмірністю тріолей, квінтолей у контексті інших
тривалостей.

У четвертій п’єсі «Дівчинка з Тиролю», присвяченій змалюванню веселого,
життєрадісного образу тирольської дівчини, автор звертається до пісенного жанру
йодль, типового для тієї місцевості. Характерним для нього є швидке переклю-
чення голосових регістрів, тобто чергування грудних і фальцетних звуків. Борт-
кевич, власне, застосовує означений прийом на прикладі фортепіанної фактури
у крайніх розділах п’єси, тричастинної за формою. Із цього прийому виплива-
ють і піаністичні труднощі, з якими зустрінеться початківець. Зіткана зі стрибків
тема першого розділу викладається двоголосо, так само, як і її супровід. Нова
тема, що з’являється в контрастному середньому розділі Un poco più mоsso, теж
двоголоса, проте без стрибків. Тому важливим завданням при вивченні є досяг-
нення синхронності звучання як у межах кожного фактурного шару, так і поміж
ними. У репризі мініатюри супровід динамізується за допомогою ритмічного
подрібнення та штрихові staccato, який у поєднанні зі зв’язним звучанням теми
виховує штрихову координацію.

Наступна п’єса – «Циганка» – створює враження темпераментного, пристрас-
ного танцю волелюбної дочки свого народу. Легкий у своїй стрімкості танець
досягається темпом Vivace, в якому тема, базуючись на синкопованому ритміч-
ному малюнкові, барвисто прикрашається численними форшлагами, що іміту-
ють брязкальця на бубенцях. Для юного музиканта саме форшлаги у швидкому
темпі й використаний композитором прийом martellato становлять найскладні-
ший момент при засвоєнні твору.

У шостій п’єсі «Маркіза» стилізовано жанр менуету, французького тридоль-
ного танцю в галантній манері доби бароко. Його стриманий граціозний харак-
тер полегшує учневі проведення тематичних осередків у різних голосах факту-
ри, що розпочинається каноном і містить низку ритмічних імітацій у наступно-
му викладі. Інтонаційно рельєфна п’єса буде корисною для відпрацювання
штрихів legato і staccato. У сьомій п’єсі циклу екзотичність образу китайської
танцівниці досягається опертям тематизму на пентатонічну ладову основу b-c-
d-e-fis. Скерцозного типу фактура, збагачена нетрадиційними (через один звук)
форшлагами, впродовж усієї мініатюри розташована у верхньому регістрі, сим-
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волізуючи звучання китайських дзвіночків. У творі перед учнем постає завдан-
ня точного фіксованого штриха staccato й опрацювання форшлагів.

Передостання п’єса «Плюшевий ведмедик», написана у простій тричастинній
формі, порівняно з іншими, маловиразна з погляду тематизму через статичність
мелодичної лінії, яка охоплює діапазон лише терції. Викладена в низькому регістрі
вона змальовує образ іграшкового ведмедика, оживленого в дитячій уяві. Твір
спонукає до здобуття навичок моторності піаністичної гри початківців, особли-
во це стосується партії правої руки, де багаторазово повторюється ритмічна гру-
па з двох шістнадцяток і вісімки. Також у п’єсі вперше у всьому циклі зустрі-
чається перехрещення рук, і ознайомившись з ним, учень поліпшить свою коор-
динацію рухів на клавіатурі. Сприятиме цьому і штрихова диференціація, при-
таманна фактурі середнього розділу (остинатний супровід у верхньому шарі з
коротких на три звуки мотивів legato з останнім на portamento та двотактові
мелодичні фрази в нижньому повністю на legato).

Завершує цикл майстерно з погляду характеристичності написана п’єса «Пет-
рушка-Арлекін», що образністю перегукується з персонажем однойменного ба-
лету І. Стравинського та рахманіновським Полішинелем. У Борткевича спосте-
рігається прагнення театралізувати свого героя в рамках мініатюри, окреслити
його характеристику багатопланово, як тільки це можливо в обраному форматі.
Саме такою метою зумовлено формотворення: наявність вступу й коди, побудо-
ваної на його матеріалі, а також розділів, контрастних за темпом та образністю,
що двічі чергуються. Тема вступу (Allegro), представляючи появу балаганної
маски Арлекіна, його рвучкі рухи, містить два елементи. Перший – одноголосий
мотив на цілотоновій ладовій основі, другий – та сама цілотонова основа, зібра-
на у крещендовий тремолюючий кластер із наступним його «вигуком». Поява
першої теми Meno mosso, allegretto, написаної у формі розширеного періода (12
тактів) змінює настроєве коло в напрямі капризного танцю персонажа, його
підскоків, виражених у музиці численними синкопами та штрихом staccato. По-
ява розділу Vivace переводить плин музичної тканини в річище захопленості
героя танцем, що набирає чимдалі швидших обертів: підскоки відходять на дру-
гий план, натомість з’являється віртуозна лінія інтонаційно примхливо виписа-
них шістнадцяток. Їй на зміну повертається перша тема Meno mosso, відновлю-
ючи капризний настрій початку танцю Арлекіна з його підскоками і кривлянням
та наступним проведенням швидкого розділу, що, раптово перериваючись фер-
матою, переходить у коду. Дидактичний потенціал цієї п’єси розкривається у
вмінні інтерпретаційно вибудувати наскрізну драматургію з шести образно контраст-
них епізодів, оволодінні технічною стороною фактури (подвійні ноти, дрібна пальцева
техніка у фігураціях, тремоло), зміною темпів та широкою палітрою динаміки.

Отже, програмний фортепіанний цикл «Маріонетки» тв. 54 С. Борткевича
продовжує типову рису його творчості – схильність до жанру програмної мініа-
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тюри, об’єднаної в цикл, що спостерігаємо, наприклад, у циклах композитора
«З мого дитинства» тв. 14, «Маленький мандрівник» тв. 21, «З казок Андерсе-
на» тв. 30. Враховуючи вікові особливості юних музикантів, С. Борткевич звер-
нувся у творі до зрозумілої, цікавої дітям тематики, змалювання лялькових пер-
сонажів, вистави з якими показували на ярмарках. Опора на програмність спри-
чинила добір характерного кола музично-виражальних засобів, таких як великі
стрибки в мелодії, що наслідують специфічний прийом співу в йодлі («Дівчина з
Тиролю»), імітація звучання дзвіночків («Китайський»), ладова перемінність
паралельних мажору й мінору («Козак») тощо. Разом із образним мисленням
п’єси розвивають і піаністичний апарат, техніку (звуковедення кантилени,
подвійні ноти, дрібна пальцева техніка, акордові послідовності) юних виконавців.
Отже, «Маріонетки» С. Борткевича вочевидь збагатять вітчизняний педагогіч-
ний репертуар для фортепіано, ознайомлюючи дітей із персонажами ярмарково-
го театру.
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СКРИПКОВИЙ КОНЦЕРТ О. ЗНОСКО-БОРОВСЬКОГО
У СВІТЛІ СТИЛЬОВОЇ АУРИ МИКОЛИ ЛИСЕНКА

Стаття спрямована на розгляд творчих і світоглядних принципів М. Лисенка, таких
як романтизм світосприйняття, фольклоризм, концертність мислення, та їх проекцію на
Скрипковий концерт О. Зноско-Боровського. Концерт, заснований на українських на-
родних темах, а також авторській стилізації, наближеній до національного пісенного
мелосу, продовжує традиції українського народного лірико-епічного симфонізму і де-
монструє втілення ментального начала та творчих позицій М. Лисенка.

Ключові слова: творчі принципи М. Лисенка, романтизм світосприйняття, фольк-
лоризм, концертність мислення, Скрипковий концерт О. Зноско-Боровського.

Статья направлена на рассмотрение творческих и мировоззренческих принципов
Н. Лысенко, таких как романтизм мировосприятия, фольклоризм, концертность мыш-
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ления, и их проекцию на Скрипичный концерт А. Зноско-Боровского. Концерт, осно-
ванный на украинских народных темах, а также авторской стилизации, приближенной к
национальной песенной мелодике, продолжает традиции украинского народного лири-
ко-эпического симфонизма и демонстрирует воплощение ментального начала и твор-
ческих позиций Н. Лысенко.

Ключевые слова: творческие принципы Н. Лысенко, романтизм мировосприятия,
фольклоризм, концертность мышления, Скрипичный концерт А. Зноско-Боровского.

The article is directed to view the creative and world outlook principles of M. Lysenko,
such as a romanticism in the world perception, the folkloricism, the concert thinking, and their
projection on the Violin concert by Oleksandr Znosko-Borovskyi. The concert that based on
Ukrainian folk themes and also author’s stylization, which approaches to national song melodic,
continues traditions of Ukrainian folk lyric-epic symphonicism, and demonstrates a realization
of the mental basis and creative positions of M. Lysenko.

Key words: the creative principles of M. Lysenko, a romanticism in the world perception,
the folkloricism, the concert thinking, Concerto for violin by O. Znosko-Borovskyi.

Вивчення традицій Миколи Лисенка в музикознавчій науці ХХ століття ста-
новить ціле поле дослідження, яке й до сьогодні цілком не охоплене. Якого б
українського композитора постлисенківської доби не розглядати, в його музиці
так чи інакше можна виявити перетин із традиціями великого класика. Від твор-
чості М. Лисенка беруть початок різні напрямки, зокрема театральний (прояв-
ляється в опуклості, багатогранності образів) і стилістичний. Стилістика компо-
зитора докорінно пов’язана з українською ментальністю, в його творчості роз-
кривається глибоке розуміння національного на рівні самоідентифікації. Авторсь-
ка музична мова М. Лисенка, за словами О. Козаренка, «підсумувала багатові-
кові національні музично-семіотичні процеси і водночас стала підставою їх даль-
шого розгортання в артифіційному мистецтві <…> В творчо-активній свідомості
Лисенка відбулося зімкнення кількох мовно-стильових блоків – селянського і
міського фольклору; західноєвропейського та російського музичного професіо-
налізму; давньоукраїнської артифіційної музики» [3, с. 62].

Музична мова М. Лисенка як фундатора національних традицій виявляється
в стилістиці плеяди композиторів-послідовників (М. Леонтовича, К. Стеценка,
Я. Степового, С. Людкевича, О. Кошиця, П. Козицького, М. Вериківського, Л. Ре-
вуцького, Б. Лятошинського та ін.), що відбувається на генетично-підсвідомому
рівні. Творчість композиторів першої третини ХХ століття, за висловом О. Ко-
заренка, «є цілісним етапом стабілізації і розвитку Лисенкової моделі-канону
національної музичної мови, що не заперечує розмаїтості її втілень в авторських
семіотичних системах» [3, с. 135]. Продовжуючи свою думку, музикознавець
зазначає: «Включеність авторської мови Лисенка (як і його спадкоємців – особ-
ливо Б. Лятошинського) у глобальні музично-семіологічні процеси забезпечила
присутність архетипових етнохарактерних знаків у сучасній українській музиці,
їх наскрізну дію у всій історії національної музичної культури» [3, с. 37].
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Серед світоглядних принципів Миколи Лисенка, що втілилися в подальшо-

му розвитку української музики, виділимо три:
1) романтизм світосприйняття;
2) фольклоризм, що характеризується якісно новим підходом до осмислення

фольклорного матеріалу;
3) концертність як принцип мислення.
Ідея розвідки полягає у спробі прослідкувати зазначені творчі принципи

Миколи Лисенка у Скрипковому концерті однієї з маловивчених у вітчизняному
музикознавстві композиторських постатей ХХ століття – Олександра Зноско-
Боровського. Митець стояв у рядах носіїв сучасного мистецтва, був послідовни-
ком модерністських пошуків європейської та радянської традицій. Дотримую-
чись творчих засад вчителів – І. Белзи, Левка Ревуцького, а також провідних ком-
позиторів радянського простору – Б. Лятошинського, С. Прокоф’єва, певною
мірою І. Стравинського, Д. Шостаковича, О. Зноско-Боровський виступає й на-
щадком класичних традицій, закладених М. Лисенком. Творча спадщина О. Знос-
ко-Боровського представляє яскраву стильову палітру, широкий жанровий спектр,
розкриває концертність мислення та образну багатогранність.

Найбільший доробок О. Зноско-Боровського – у сфері інструментальної твор-
чості, що особливо виявилося в 1950-х роках, коли композитор звернувся до
концертного жанру, а також створив більшість своїх композицій, пов’язаних із
фольклорним українським матеріалом та народною тематикою.

Скрипковий концерт ор. 26, написаний протягом 1951–1955 років, можна вва-
жати одним із найяскравіших в українському скрипковому репертуарі 1 вітчизняних
музикантів. Його присвячено Науму Будовському 2, талановитому українському скри-
палю, виконавцеві концерту та інших творів композитора. Названа композиція ста-
ла першим зверненням О. Зноско-Боровського до концертного жанру, одного з його
найулюбленіших. Композитор створив у концертному жанрі 6 неповторних за темб-
ровим вирішенням опусів: окрім скрипкового – концерти для віолончелі (1968–1969),
гобоя (1970–1971), флейти (1973), тромбона (1975), валторни (1976).

Художню довершеність і високий технічний рівень Скрипкового концерту
свого часу відзначали українські музикознавці, у тому числі М. Гордійчук,
називаючи твір О. Зноско-Боровського серед композицій інших митців тих
років (концерти С. Людкевича, В. Рождественського, Д. Клебанова, Г. Жу-
ковського, В. Гомоляки, Ю. Знатокова, П. Глушкова, М. Гозенпуда). Їх кон-
цепційна спрямованість не завжди кореспондувала вимогам масового радян-
ського мистецтва: «лише деякі з них відповідали високому рівню радянсько-
го виконавського мистецтва. Цим можна пояснити те, що українські концер-
ти не посіли належного місця в репертуарі наших скрипалів. До числа вда-
лих творів даного жанру потрібно віднести Концерт для скрипки з оркест-
ром О. Зноско-Боровського» [1, с. 49].
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Скрипковий концерт являє собою лірико-епічну композицію, засновану на

класичних засадах 3-частинного циклу, де І написано в сонатній формі, ІІ – у
складній 3-частинній, а фінал – у формі рондо. Твір можна розглядати за різни-
ми параметрами. Спробуймо простежити в ньому втілення творчих принципів
М. Лисенка.

Зупинімся на першому з них: романтичність  світо сприйняття .
Романтизм світогляду, взагалі властивий українському національному мен-

талітету, виявлявся в ідейному й тематичному змісті творів М. Лисенка, в жанро-
вій системі, стилістиці, формотворенні, емоційній виразності образів, романтич-
ному пафосі. Композитор творив у характерних для романтизму жанрах, згада-
ти хоча б симфонічні твори (фантазію, увертюру), безліч фортепіанних компо-
зицій (мініатюри, програмні п’єси, рапсодії, скерцо). При тому він зумів збагатити
традиційні романтичні жанри новою національною характерністю, музичною
інтонаційністю та стилістикою, що сприяло становленню їх національних різно-
видів. Творчість М. Лисенка музикознавці окреслюють як кульмінаційний етап
розвитку українського музичного романтизму. У ній остаточно сформувалась,
як стверджує Л. Корній, «модель українського музичного романтизму» [4, с. 27].

Романтичність світосприйняття була властива і творчій постаті О. Зноско-
Боровського. Для нього характерним стало гармонійне сприйняття навколишньо-
го світу, незважаючи на обставини часу, в який жив митець. Скрипковий кон-
церт наочно розкриває ці риси, адже у творі відсутнє психологічне загострення
образів, конфліктна драматургія. В основі концерту лежить відверте, безпосереднє
відображення світлих теплих почуттів, відтворення жанрових картин, звернення до
образів українських просторів, народного побуту, що проглядає крізь емоційну підне-
сеність звучання, широту мелодики, насиченість оркестрової палітри. Романтичний
тон висловлювання пронизує майже всі теми концерту й особливо виявляється у
блискучій темі вступу та схвильованій героїко-ліричній головній партії І частини.

Приклад 1.
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Романтичність стилю глибоко пов’язана з національною музичною мовою, з
опорою на фольклорні джерела, що проявляється у творчості обох композиторів.

Другий принцип: фольклоризм .
Фольклоризм Миколи Лисенка позначений новим ставленням композитора

до народних джерел. «Фольклорне зацікавлення Лисенка існувало паралельно з
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композиторською творчістю до кінця його життя й мало вирішальне значення
для його музики» [4, с. 20]. Слідом за романтиками, він сприймав український
фольклор як безцінний скарб, де розкривається світогляд і духовність народу.
Новаторством М. Лисенка при опрацюванні фольклорної музики виявилося гли-
боке проникнення в її природу, осягнення особливостей народного музичного
мислення, народної мелодики, ладової системи, ритміки, які він творчо перео-
смислював і втілював у своїх композиціях. Особливий вплив на музику М. Ли-
сенка мав український епос. Звідси випливає тісний зв’язок його творів із героїч-
ною та епічною образністю й типовими особливостями, такими, як оповідність,
експресивно-драматична загостреність, емоційна піднесеність образів, кар-
тинність. З фольклорною традицією пов’язано й використання засад народного
багатоголосся, народної поліфонії.

Можна твердити, що в цьому плані М. Лисенко посідає важливе місце у твор-
чості О. Зноско-Боровського, який теж ретельно ставиться до народно-націо-
нальної спадщини. Це проявляється в любові до української пісні, рафінованому
відборі фольклорного матеріалу, тонкому підході до опрацювання тем 3.

Тематичний матеріал Скрипкового концерту спирається на національну
пісенність. Зв’язок із фольклором проявляється на кількох рівнях: цитування
народних українських пісень, авторська стилізація та найвища форма узагальнен-
ня, що розкривається на інтонаційному рівні, наближеному до народного україн-
ського мелосу. В основі твору лежать українські народні пісні: наспівна сумно-
лірична «Ой попливи, вутко» (побічна тема І частини), лірико-епічна «Не
співайте, півні» (перша тема ІІ частини), жартівлива «Була в багача» (друга-
 тема фіналу). Авторські теми за інтонаційним складом близькі до україн-
ського народного мелосу. Тому весь концерт, незважаючи на контрастність
музичного матеріалу, сприймається як єдине ціле, написаний в одному стильо-
вому зрізі.

Окрім специфіки роботи з фольклором, впливи традицій М. Лисенка виявля-
ються на гармонічно-ладовому рівні, що відзначається як в опорі на класичну
тональну систему, так і у використанні народних ладів, що розкриває ладове
багатство тем. Наприклад, гуцульський лад, який вияскравлює тему коломийки
у фіналі циклу (див. приклад 2).

Поряд із класичною гомофонно-гармонічною системою значну роль відіграє
поліфонія, де відчувається її народно-пісенна підголоскова природа, що яскраво
виявляється в ліричних епізодах твору. Наприклад, для обробки фольклорної
теми побічної партії І частини О. Зноско-Боровський творчо використовує прийо-
ми народної поліфонії, що помітно в самостійності голосоведення та багатстві
мелодичних ліній (дтв. приклад 3).
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Приклад 2.

З фольклорною традицією пов’язані й особливості мелодики обох україн-
ських митців. Так, домінуючим у Скрипковому концерті О. Зноско-Боровського
стає наспівно-вокальний тип мелодики.

Третій принцип: концертність .
Концертність стилю, як типу мислення здобула нову якість у творчості Ми-

коли Лисенка. Це втілювалося в його вмінні яскравого подання матеріалу, кон-
трастного зіставлення полярних образів, їх картинності. Можна згадати дві фор-
тепіанні рапсодії, що стали неперевершеним втіленням стилю концертного ро-
мантичного твору. Їх побудовано на принципі контрастного розгортання матеріа-
лу, що реалізується в межах двочастинної форми, де перша – повільна, епічно-

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



297
Приклад 3.

го чи лірико-епічного оповідного характеру, а друга – швидка, танцювальна.
Нерідко у творах М. Лисенка співіснують контрастні образи – ліричні, комічні
та героїчні («Різдвяна ніч»), лірико-психологічні та героїчні («Тарас Бульба»),
ліричні й гумористично-сатиричні («Енеїда»).

На принцип контрасту спирається й О. Зноско-Боровський у Скрипковому
концерті. Цей принцип розкривається як на макрорівні – у зіставленні частин
циклу, де І – жвава, героїко-лірична, ІІ – повільна, лірико-епічна, реприза якої,
викладена у вигляді каденції соліста, стає драматичною кульмінацією твору, кон-
трастуючи швидкому динамічному святковому фіналу, – так і на рівні зіставлен-
ня тематизму в межах однієї частини. Наприклад, головній темі І частини схви-
льовано-героїчного характеру, побудованій на широкому мелодичному диханні,
що складається з інтонаційно-ритмічних формул, характерних для української
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народної музики, протиставляється побічна тема, відзначена поетичністю вик-
ладу та проникливим ліричним тоном.

Основним засобом розвитку тем стають контрастні зіставлення регістрів і
тембрів оркестру. Фінал, що структурно наближається до рондальної форми, в
основі має моторно-танцювальну тему, створену композитором на інтонаціях
західноукраїнських (лемківських) пісень (пр.4):

Приклад 4.

Цій темі контрастує інша, на матеріалі української жартівливої народної пісні,
в розвиток якої вплітається темпераментна коломийка, що вносить яскраве ла-
дове розмаїття в енергійний характер завершальної частини циклу.

Драматургічні засади Концерту апелюють до лисенківських принципів теат-
ралізації образів: яскраві теми несуть особливе енергетичне наповнення, їх зміна
подібна до перегортання мальовничих полотен. Відзначмо й властивий обом ком-
позиторам метод наскрізного тематичного розвитку та ознаки симфонізації у
проведенні матеріалу. У творах М. Лисенка часто спостерігається модифікація
матеріалу, що виявляється в інтонаційному перетворенні тем, як наприклад, у
деяких хорових поемах.
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Об’єднальною ланкою Концерту О. Зноско-Боровського стає закличний мо-

тив скрипки зі вступу твору, який не тільки проходить крізь усю І частину, а й
готує і пронизує весь фінал, надаючи єдності й цілісності циклу.

Великої ролі в Концерті набуває оркестрова партія, палітра якої збагачується
могутнім звучанням мідних духових і ударних, що пов’язано з відтворенням ге-
роїчних і лірико-епічних образів, тим самим нагадуючи аналогічні фрагменти з
творів Миколи Лисенка: згадаймо хоча б увертюру й сольні епізоди з опери «Та-
рас Бульба» (пісню Тараса «Гей, літа орел» із ІІ дії, аріозо «Що у світі є святіше»
з V дії).

Скрипкова партія в Концерті, сповнена віртуозності, насиченості різноманіт-
ними прийомами, тонко взаємодіє з оркестром. Використання народних тем,
відтворення звучання «трембітних фанфар» (у фіналі) та інструментальних
прийомів гри, властивих народному ансамблю «троїстих музик», значно поси-
лює національний колорит твору.

Отже, на прикладі Концерту О. Зноско-Боровського можна спостерегти, як
лише в одному творі перевтілюються ментальне начало та світоглядні принципи
Миколи Лисенка. Продовжуючи традиції українського народно-епічного, ліри-
ко-епічного симфонізму, що кореняться творчості українського класика, Скрип-
ковий концерт поповнює ряд найяскравіших опусів Олександра Зноско-Боровсь-
кого, заснованих на взірцях багатої української фольклорної спадщини.
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Ольга КУШНІРУК (Київ)

НАЦІОНАЛЬНІ ЧИННИКИ
СИМФОНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ О. ЯКОВЧУКА

(до питання про лисенківську традицію)

У статті розглядається сприйняття лисенківської традиції інтелектуального осмис-
лення музичного націоналізму у симфонічній творчості О. Яковчука на прикладі симфо-
нічної поеми “Золоті ворота” та Першої симфонії.

Ключові слова: націоналізм у музиці, авторський стиль, інтелектуалізм.
В статье рассматривается восприятие традиции Н. Лысенко интеллектуального ос-

мысления музыкального национализма в симфоническом творчестве А. Яковчука на
примере симфонической поэмы «Золотые ворота» и Первой симфонии.

Ключевые слова: национализм в музыке, авторський стиль, интеллектуализм.
This article is devoted perception of M. Lysenko’s tradition connected with intellectual

comprehension of Nationalism in Music in the works for orchestra by A. Jacobchuk (poem
«Golden Gate» and Symphony № 1).

Keywords: Nationalism in Music, composer’s individual style, intellectual character.

Постановка проблеми. Стратегічне значення діяльності і доробку Миколи
Лисенка для української культури, особливо музичної, є твердженням аксіома-
тичним. Щоправда, як засвідчив виступ Наталії Крюґер, етнічної українки, кот-
ра представляла Німеччину на міжнародній науковій конференції «Постать Ми-
коли Лисенка у світовому історико-культурному контексті» (28–30 березня
2012 р., Київ, Музей М. В. Лисенка), ім’я нашого класика в Європі не таке й уже
відоме, як би нам того бажалося. Згадана конференція під гучним мотто «світо-
вого контексту» присвячувалась 170-літтю від дня народження композитора і за
своєю суттю вилилась у традиційно локального колориту подію, хоч і під пат-
ронатом держави. Із заявлених п’ятдесяти чотирьох доповідей, лише чотири були
із зарубіжжя: три підготовлені українцями за походженням, отже зацікавленими
особами (Н. Крюґер, Н. Калуцка, Ю. Вілінський) і одна авторства громадянина
Чехії (П. Каліна). Крім того, особисто виголошувалась лише доповідь згаданої
Н. Крюґер. Отже, реально міжнародного статусу, як і «світового контексту», кон-
ференція не здобула, лишившись черговим зібранням «до дати» з новим, або й
не зовсім новим лисенкознавчим дискурсом. На мій погляд, одним із шляхів
популяризації, виходу музики Лисенка у європейський простір є необхідність
повного включення його творів до англомовного Інтернет-ресурсу найбільшого
сайту музичної літератури Petrucci Music Library (//imslp.org), де вже трохи ви-
кладено доробок Ф. Блуменфельда, С. Борткевича, Д. Бортнянського, С. Гула-
ка-Артемовського, В. і П. Сокальських, К. Шимановського (представленого вод-
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ночас як українського, так і як польського композитора), Ф. Якименка, деяких
інших. Водночас із цим слід подбати і про випуск на компакт-дисках його ком-
позиторської спадщини в англомовному дизайні etc. Адже, погодьмося, єдина,
поки що, випущена англійською мовою книга-альбом Т. Булат і Т. Філенка – це
надто мало для міжнародного резонансу імені нашого класика.

Пасіонарна особистість Миколи Лисенка дала для української музики надзви-
чайної сили потужний імпульс до розвитку, поклавши початок інтелектуально-
му усвідомленню її національно-ціннісних засад. Відповідно такий ментальний
досвід музичного націоналізму плекався сучасниками Лисенка та композитора-
ми наступних поколінь, моделюючи нові реальності звукового континууму. На
етапі розвитку української музики кінця 20-го ст. (середина 1970-х – 1990-ті рр.)
заслуговує на серйозне осмислення композиторський доробок Олександра Яков-
чука (нар. 1952 р.), прикметний саме інтелектуальним підходом в розумінні тра-
диції, в інтровертивному прочитанні фольклорних шарів, та виразно індивіду-
альний за авторським стилем. До того ж, його життєвий сценарій деякими фак-
тами кореспондує із лисенківським.

Метою статті є показати тяглість лисенківської традиції інтелектуального
осмислення музичного націоналізму на сучасному етапі розвитку української
музики на прикладі симфонічної творчості Олександра Яковчука (поема «Зо-
лоті ворота» та Перша симфонія).

Виклад основного матеріалу. Закінчивши у 1976 році Київську державну
консерваторію по класу композиції Анатолія Коломійця, учня Л. Ревуцького,
відчуваючи деякі прогалини в галузі оркестровки, О. Яковчук через деякий час
вирішив поїхати на композиторські семінари в підмосковне містечко Іваново,
щоб вдосконалити свої знання. До речі, подібну обставину зустрічаємо і в біогра-
фії Лисенка (навчання оркестровці у М. Римського-Корсакова у Петербурзькій
консерваторії). Там молодого композитора доля звела з професором Москов-
ської консерваторії Ю. Фортунатовим і молдавським композитором П. Рівілісом,
котрі допомогли пізнати закони «живого» дихання симфонічної партитури, фун-
даментальні принципи її написання, як-от дотримання послідовності обертоно-
вого ряду, тембровий баланс тощо. Буваючи щоліта в Іваново протягом 1980–
1987 років, Яковчук позбувся своєї фобії щодо оркестрування, результати ж цього
не заставили на себе чекати.

Першим твором Яковчука у згаданому жанрі, що відбувся як художньо до-
вершене явище, слід розцінювати симфонічну поему № 2 «Золоті ворота» (1982),
приурочену до розгорнутого в масштабах держави святкування 1500-річчя засну-
вання Києва 1. До цієї дати з’явилась ціла низка творів українських композито-
рів: опера-ораторія «Київські фрески» та «Музичне приношення Києву» І. Кара-
биця, ораторія «І нарекоша ім’я Київ» і кантата «У Києві зорі» Л. Дичко, «Ода
Києву» для баса, мішаного хору та оркестру Б. Алексєєнка, симфонія № 3
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«В стилі українського бароко» Л. Колодуба, симфонія № 3 «Дніпровські райду-
ги» Г. Ляшенка, симфонія № 10 Г. Таранова, симфонічна поема «Пагорби Киє-
ва» Я. Лапинського, симфонічна фреска «Київська Русь» О. Канерштейна, кон-
церт для фортепіано з оркестром «Симфонічні танці» А. Штогаренка та ін. Вико-
навська доля поеми Яковчука, у порівнянні з вищеназваними композиціями, ви-
явилась непростою, з нальотом драматизму: пролежавши чотирнадцять років,
партитура вперше прозвучала не на рідній землі, якій вона, фактично, присвячу-
валась, а далеко за океаном – навесні 1996 року під орудою визначного дириген-
та і колишнього киянина, незабутнього Володимира Колесника її інтерпретував
симфонічний оркестр Торонто у філармонійній залі міста – Massey Hall. В Ук-
раїні поему спромоглися озвучити аж у 2005 році (через двадцять три роки після
створення!), включивши до програми МузикФесту, де національну прем’єру
здійснив оркестр Національної радіокомпанії України під темпераментною ба-
тутою Вікторії Жадько.

З певної точки зору, «Золоті ворота» можна вважати прологом до усієї сим-
фонічної творчості Яковчука, у якому відбито духовно-ціннісні орієнтири ху-
дожнього світобачення митця. Зокрема, пам’ять про минуле своєї батьківщини,
повагу до нього, він вбачає як підвалину національної гідності українців. За-
гальний пафос поеми скеровано на створення величного образу Золотих воріт –
символу мужнього, незламного духу їх оборонців у криваві часи навали орди
хана Батия на Київську Русь. За драматургічним чинником поема не відходить
від традиційного підходу у трактуванні сонатної форми, опертого на чіткість
розмежування її розділів, усвідомлення розробки як центру колізії, дзеркальну
репризу. Проте тематична і темброва виразність образів, відчуття духу музично-
го розвитку змушують придивитися уважніше до авторського почерку Яковчу-
ка, щоб зрозуміти оригінальність рис його оркестрового мислення.

Перш за все, твору притаманна атмосфера сивої давнини через впроваджен-
ня композитором архаїчного колориту. Наприклад, у вступі, де поступово наби-
рає зримих обрисів, умовно кажучи, тема «Золотих воріт», симптоматичним є її
невагомо-прозорий, наче завуальований димком континуальної віддаленості, фон
з окремих почергово зависаючих у просторо-часі чистих квінт (струнні й арфа),
яким кореспондують репліки на чистих квартах у дерев’яних духових інстру-
ментів, що згодом оформлюються у тему. Вона так само показова архаїчним
характером завдяки невеликому діапазонові із центруванням навколо звуку «ре»
та паралелізму у русі голосів.

Уособлююча захисників Києва головна партія розгортається як цілісний розділ
із логічним наростанням оркестрового масиву до кульмінації – вияву неухиль-
ного наміру русичів вберегти рідну землю від понівечення татарською ордою.
Після першого проведення у нижньому регістрі скрипок на тривожному супро-
воді альтів, що переходить до дерев’яних духових, тема набирає потужного зву-
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чання у tutti (труба, дерево, скрипки, альти). Їй на зміну приходить такий же, на
високому градусі динаміки, туттійний виклад теми «Золотих воріт», автор цим
хоче наголосити нездоланність народу у своєму прагненні. Образне навантаження
побічної партії покликане відобразити роздуми, можливо, сумніви перед неми-
нучим зіткненням із ворогом, що спостерігається у дорученій соло віолончелям
темі, метрично ослабленій за допомогою синкоп (ц. 10).

Власне, зіткнення ворожих таборів зосереджено у розробці, яку композитор
розпочинає восьмитактовим унісонним проведенням tutti нової теми – образу
чужинського війська, його зібраному в кулак безжальному наміру сплюндрува-
ти, знищити, не лишити позаду себе нічого живого. Яковчук, проте, будує її на
інтонаціях теми «Золотих воріт», що досить непросто ідентифікувати з прооб-
разом. Перед слухачем постає ударно-бартоківського зразка, нависаюча своєю
загрозливістю тема, після короткої ремінісценції фонового матеріалу зі вступу
поеми переходячи у фазу активного ритмічно-тембрового варіювання. Компо-
зитор поєднує ударність характеру теми із новим тембровим оформленням, до-
ручаючи її литаврам та виопуклюючи варіативний потенціал саме ритмічного
чинника у розробці. Притаманний поемі принцип лейтмотивності, помітний у
спорідненості титульних інтонацій кожної теми, сприяє становленню кульміна-
ційної зони. Так, у загальній масі чуємо інтонації лейтмотиву у групі дерев’яних
духових (ц. 20), у флейт, кларнетів одночасно з бас-кларнетом, валторнами, ту-
бою, котрі ведуть «пом’якшений» варіант (образ побічної партії) – ц. 21, у струн-
них (ц. 22), валторн і труб (ц. 24).

Досягши піку, плин музичної тканини переходить у річище оцінки змальова-
них подій: початок репризи символізує поява хоралу на темі «Золотих воріт».
Обираючи дзеркальний спосіб репризності, Яковчук надає епічній концепції
твору глибшого смислу. Побічна партія виглядає тут як морально «спустошена»,
знекровлена подіями протистояння двох ворожих сил. На фоні других скрипок і
альтів, що прийомом гри con legno та у межах контрольованої алеаторики створю-
ють стан заціпеніння, моторошної тиші після битви, побічна партія, просторово
розведена у протилежні регістри, виринає імітаційним дуетом віолончелей та пер-
ших скрипок, що «знеособлений» трельним нашаруванням кожного звуку. Порівня-
но з експозицією реприза головної партії, підсилена тембром труб, і поєднуючись із
темою «Золотих воріт», органічно утверджує апофеозне завершення твору.

Симфонічна поема «Золоті ворота», незважаючи на довгий шлях до слухаць-
кої аудиторії, серед композицій, написаних до знаменної дати у житті українсь-
кої столиці, зайняла одне з почесних місць в осмисленні митцями прадавнього
минулого України. Крім того, в особистій творчій біографії Яковчука вона стала
рушійним важелем до започаткування його роботи в жанрі симфонії, позначено-
му бажанням знайти нову художню якість у втіленні суспільно вагомих задумів
та результативністю такого наміру.
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Як цілком слушно стверджує О. Зінькевич стосовно процесів в українській

музиці 1970–1980-х років, «жанрова домінанта змістилась в зону симфонії <...>.
Ніякий інший жанр не веде себе настільки “самокритично” – запекло “спереча-
ючись” зі своїм стереотипом, наполегливо прагнучи не до само повтору, а до
оновлення. Практично кожна нова талановита симфонія виступає як жанроутво-
рююче явище: на рівні жанру, драматургії, типології» [1, c. 160–161]. До таких
промовистих прикладів відноситься вже Перша симфонія Яковчука «Біоритми
Чорнобиля», розпочата в 1986 році, одразу після страшної катастрофи в житті
України – вибуху атомного реактора на Чорнобильській АЕС. Трагічна подія, на
яку миттєво відгукнувся композитор, спричинила інтенсивний резонанс у
суспільстві, середовищі інтелігенції, особливо в колі літераторів (поеми «Чор-
нобильська Мадонна» І. Драча, «Сім» Б. Олійника, «Біль і пам’ять» М. Луківа,
роман «Марія з полином у кінці століття» В. Яворівського, документальна повість
«Чорнобиль» Ю. Щербака, збірка оповідань «Діти Чорнобиля» Є. Гуцала тощо).
В усіх названих творах тема принесеної мирним атомом біди, що розчахнула
життя на «до» і «після» катастрофи, висвітлюється як пересторога людству про
його діяння, необдуманість яких може мати фатальні, незворотні наслідки для
всього сущого на планеті. У симфонії Яковчука втілено особистий досвід митця
у цій події та сприйняття її апокаліптичного характеру для землі і людей, а також
віру в майбутнє для них.

Праця над симфонією одночасно тривала у двох варіантах – для струнного
оркестру з ударними та для великого симфонічного оркестру. Перший з них,
«екстракт» симфонії, композитор завершив того ж таки року, а його прем’єра
відбулась 9 жовтня 1990 року у рамках Першого МузикФесту (під назвою «Біо-
ритми» без жанрової атрибуції, Київський камерний оркестр під орудою Арка-
дія Винокурова) у Будинку вчених НАН України. Другий варіант Яковчук до-
опрацьовував до 1988 року. Його першопрочитання здійснив симфонічний ор-
кестр Національної радіокомпанії під керівництвом Володимира Шейка в На-
ціональній філармонії України у 2006 році. Наступного року був випущений диск
із записом симфонії (CSF Inc. Productions), куди ввійшли ще Друга симфонія та
поема «Золоті ворота».

На відміну від поеми «Золоті ворота», де автор спирався на засади епічного
симфонізму, концепція Першої симфонії підпорядковується новим для тогочас-
ної радянської, а в її рамках української, музики принципам лірико-медитатив-
ного симфонізму (Г. Канчелі, А. Тертерян, В. Сильвестров та ін.), поєднаним із
драматичним типом, отже, репрезентуючи діалектичний тип симфонії (термін
І. Ковбас [2, с.19]). Своєрідність авторського бачення простежується, перш за
все, у відході від жанрового стереотипу обов’язкової чотиричастинності циклу.
Свій задум Яковчук укладає в рамки двочастинної структури, хоча по суті, по-
чатковий епізод Tempo rubato другої частини претендує на самостійне драма-
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тургічне місце у циклі як ліричний центр твору. Загалом, якщо в першій частині
останнє слово залишалось за силами зла, то друга частина твору поступово ут-
верджує надію і віру, досягаючи у коді катарсису. На притаманну симфонії
цілісність музичного тексту впливають виопуклені три фази дієвості та дві те-
матичні арки, перекинуті поміж обома частинами, а також розвинута система
інтонаційних зв’язків (в ролі інтонаційного ядра опиняється мала секунда, по-
роджуючи різноманітні за характером та образним спрямуванням теми).

«По-театральному» рельєфний тематичний пласт насичений багатьма вираз-
ними музичними образами, що випромінюють потужну енергетику авторського
«я». Першим з них означимо «мотив долі», що непідвладний змінам, проходить
тричі протягом твору у вузлових драматургічних точках – на початку експозиції,
відкриваючи розробку (тт. 77–84) та провіщаючи у другій частині коду-резюме
(тт. 227–230). Його сигнальну експресію митець віднаходить у гостро дисоную-
чому фонізмі співзвуччя c-g-as-des, яке тричі підняте по малих терціях і ритміч-
но підкреслене синкопованим ритмом, у звучанні tutti набирає зловісного не-
відворотністю фатуму забарвлення.

Головна партія мислиться композитором як образ тривоги, образ бентежного
духу. Одразу після «теми долі» тут уперше оркестровий масив поступається мо-
нологічним реплікам солюючого інструменту 2. З погляду формотворення її екс-
позиційний виклад виражений тричастинною структурою, де крайнім розділам,
уособленим альтовими соло, контрастує середній (тему провадять флейти, гобої,
засурдинені труби у супроводі всього оркестру). З іншої сторони, неможливо
оминути медитативний підхід у формуванні рельєфу головної партії. Так, перше
соло альта засноване на неспішній рецитації в межах малої секунди, інтонацій-
ному символові головної партії. Середній розділ прикметний короткочасним
патетичним сплеском емоцій, вторгненням драматичного виклику за допомо-
гою потрійного вивищення мелодичної лінії (аналогічний прийом вже був у «темі
долі»). Власне, саме патетична характеристика теми буде піддана інтенсивним
перетворенням.

Семантикою поля медитативності позначена сфера побічної партії, її запо-
вільненого сприйняття часу, споглядання одного стану через найдрібніше вияв-
лення деталей. Змальовуючи її, Яковчук знову звертається до солюючого інстру-
менту, на цей раз доручаючи проведення теми скрипці. Призначений для канти-
лени широкого дихання її тембр втілює образ романтичної рефлексії, пронизли-
во передчуваючої лихо, яке спроквола насувається, «дихає в потилицю». В ролі
останнього виступає малорухливий фон у віолончелей і контрабасів, виражений
співзвуччям із збільшеної і чистої кварт у низькому регістрі. За словами автора,
тут присутній елемент ілюстративності, який імітує гудіння дротів ліній високо-
вольтних передач. Завдяки сонорному ефекту цей другорядний матеріал набуває
семантичної значимості у драматургії твору. Середина тричастинної будови по-
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бічної партії показова проведенням теми в альтів та її імітаційною відповіддю у
других скрипок, реприза приносить обернений вигляд теми у флейти та іміта-
цію у бас-кларнета.

Перша фаза дієвості зосереджується у розробці, яку на високому тонусі дра-
матизму відкриває «тема долі». У тому ж емоційному річищі її змінює поєднана
у скрипок, кларнетів, бас-кларнета головна партія. Наприкінці викладу підсиле-
на засурдиненою трубою, вона досягає динамічного піку на fff. Після цього у
розробці з’являється новий тематичний матеріал – моторошний «образ техно-
генної катастрофи». Генетично споріднена із «темою долі», масивна у тембрі
туби, ця висхідна тема справляє гнітюче враження своєю характерністю, неухиль-
ним рухом у небуття.

Прихід дзеркальної репризи приносить стан заціпеніння, зупиненого часу,
виражений побічною партією у збільшенні («скляний» тембр ксилофона). Після
такої зумисне статичної преамбули фактура наповнюється поліфонічним плети-
вом діалогу солюючих скрипки і віолончелі, потім – альтів, незабаром плавно
перетікаючи у площину завуальованої вальсовості. У наступному епізоді Allegro
molto (ц. 9, т. 5) – другій фазі дієвості у симфонії – композитор звертається до
методу полістилістики, уводячи нову тему, що конотується із звуковим полем
патріотичних пісень радянської доби, їхнім оптимістичним псевдопафосом ідео-
логії будівників комунізму. Зберігаючи маршовий колорит, Яковчук будує інто-
наційний ряд з модальними змінами щаблів (в мінорі знижений II, # IV, # VII),
внаслідок чого тема сповнюється химерно-викривлених гримас. Після цієї пер-
шої хвилі контрастом постає вилучений з головної партії секундовий «мотив
жалощів», який звучить у перших скрипок і альтів на subito p прийомом non
vibrato. Потужніша друга хвиля приводить «патріотичну» тему до драматичного
викладу головної партії у tutti (ц. 11, т. 3), після якої знову контрастом вири-
нають інтонації головної партії спочатку у флейт, кларнетів та альтів, підводячи
до коди першої частини. Вона базується на речитативних репліках головної партії,
а також її заключні вісім тактів з допомогою флажолетів та сонорного ефекту
співзвуч із великою секундою сприяють створенню враження мертвої природи,
важкої тиші, внутрішньої спустошеності.

Особливістю другої частини симфонії є нетипове рішення художньої
цілісності, адже, по суті, в ній поєднано ліричну частину і фінал в одне ціле. Її
розпочинає великий сольний монолог віолончелі, несучи своїм тембром олюд-
нену енергетику віри в життя, в людські сили здолати обставини. Ставлячи ре-
марку Tempo rubato, автор виводить це пристрасне звернення над часом, водно-
час закодовуючи в ньому силу духу окремої особистості. Отже, ліричний центр
усієї симфонії, написаний у простій двочастинній формі, відзначається прозо-
рим оркеструванням, а саме перевагою сольних фрагментів (віолончель, згодом
альт) та їм на зміну двоголоссям струнних, бас-кларнета і фаґота.
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Фінальне Allegro (ц. 15, т. 11) розпочинається ремінісценцією тематичного

матеріалу з розробки першої частини симфонії, уособлюючи третю фазу
дієвості. Тут перед нами у вихорі минають тембрально змінені «тема катастро-
фи» (кларнети, фаготи, валторни), тема побічної партії (соло тромбона з іміта-
цією у валторни), «мотив жалощів» (флейти на фоні контрольованої алеаторики
у струнних con legno), і знову «тема катастрофи» (мідний хор).

Наступний епізод Andante con moto з погляду образності можна трактувати
як божевілля героя. Розпочинаючи його з окремих мотивів побічної партії, ком-
позитор формує фактуру двома шарами. Перший, фонової семантики, у струнній
групі на інтонаціях теми катастрофи, спотвореної трелями на кожному звуці.
Другий – фуґато, тема якого у дзвіночків виростає з побічної партії, теж спотво-
реної, але вже ладовою модальністю. Після цього епізоду з’ява у соло альта теми
головної партії повертає плин звукового потоку у реальність. Включення теми
долі символізує прихід розв’язки: спершу самотнє соло скрипки, що переходить
у коду Largo doloroso на темі «патріотизму», віддалено нагадуючи похоронний
марш, за висловом Яковчука, «вселенський крик загублених душ», проте крок за
кроком набираючи масивності і досягаючи апофеозу (ц. 28), куди композитор
непомітно вплітає титульну інтонацію побічної партії.

В драматургії симфонії, окрім описаних фаз дієвості, спостерігаються пере-
кинуті між обома частинами дві тематичні арки, що впливають на цілісність
твору. «Тема техногенної катастрофи» після експонування на другій хвилі роз-
робки здобуває свій розвиток і репризу в епізоді Allegro (2-а частина). «Тема
патріотизму», заявлена у репризі 1-ї частини взагалі трансформується у похо-
ронно-маршову з виростанням до масштабів вселенської скорботи.

Висновок. Отже, Перша симфонія «Біоритми Чорнобиля» засвідчила поча-
ток кристалізації авторського стилю Яковчука в симфонічному жанрі. Відштов-
хуючись від таких його питомих ознак як циклічність, сонатність, тематичний
контраст, композитор торує власний шлях у вибудовуванні художнього цілого.
Трагічний задум – враження і філософське осмислення вибуху на Чорнобильській
АЕС, його наслідків – яскраво втілено у масштабі нетрадиційного, двочастин-
ного циклу, який у даному випадку представляє собою діалектичний тип симфо-
нізму.

На сьогоднішній день симфонічний доробок Олександра Яковчука охоплює
шість симфоній та сім інструментальних концертів, виявляючи щоразу інакший
концепційний вимір осмислення буття і життєвих колізій, філософського розду-
му композитора-симфоніста. А написана в 2012 році поема «Радуйся, ниво не-
политая» для солістів та мішаного хору a cappella, перегукуючись із лисенківсь-
кою кантатою і зовсім не конкуруючи з нею, на новому витку історії України
прочитує шевченківський текст, важливий і для нашого часу.
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ТВОРЧІСТЬ О. КОЗАРЕНКА: НАЦІОНАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ
В КОНТЕКСТІ ПОЛІФОНІЧНОГО МИСЛЕННЯ СУЧАСНОСТІ

У статті розглядаються конструктивно-виразні функції контрапункту в музичній мові
О. Козаренка. На прикладі аналізу камерно-інструментальних творів композитора роз-
глядаються особливості поліфонічного мислення, конструктивні параметри поліфоніч-
них прийомів в умовах сучасної композиторської творчості, принцип взаємодії фольк-
лорних основ і професійної поліфонічної техніки.

Ключові слова: поліфонія, пластове контрапунктування, музичний простір, контра-
пункт, комплементарність, полістильність.

В статье рассматриваются конструктивно-выразительные функции контрапункта в
музыкальном языке А. Козаренко. На примере анализа камерно-инструментальных про-
изведений композитора рассматриваются особенности полифонического мышления,
конструктивные параметры полифонических приемов в условиях современного компо-
зиторского творчества, принцип взаимодействия фольклорных основ и профессиональ-
ной полифонической техники.

Ключевые слова: полифония, пластовое контрапунктирование, музыкальное про-
странство, контрапункт, комплементарность, полистильность.

The article discusses the constructive and expressive functions of counterpoint in the musical
language of O. Kozarenko. Using the example of the composer’s chamber and instrumental
works, the article looks at the distinctive features of polyphonic thinking, constructive parameters
of polyphonic techniques in the conditions of contemporary composing art, principle of
interaction of folklore foundations and professional polyphonic techniques.

Keywords:  polyphony, layer counterpointing, musical space, counterpoint,
complementarity, polystilicity.

Прикметні риси розвитку музичної культури України сформувалися в річищі
самобутніх духовних надбань засновника української композиторської школи
Миколи Лисенка, 170 років від дня народження й 100 років від дня смерті якого
святкують у цьому році.

Органічний зв’язок із музичними традиціями, закладеними М. Лисенком,
визначає головні аспекти національного музично-культурного контексту, резо-
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нує у творчості як класиків минулого століття, так і їхніх послідовників, які сфор-
мувалися на межі ХХ–ХХI століть.

Невтомна подвижницька праця і композиторська творчість М. Лисенка за-
лишаються в музичній культурі України основою формування національно-
го музичного мислення на всіх етапах його розвитку. І сьогодні багатогранна
діяльність М. Лисенка залишається джерелом натхнення чи не для всіх пред-
ставників традицій української професійної музичної культури, зумовлюю-
чи багатство жанрових пошуків, стильових показників, особливості семан-
тики тощо.

На сьогодні українська музикознавча думка активно звертається до ідеї на-
ціональної музичної мови, часто пов’язуючи її саме з музичним мисленням М. Ли-
сенка. Ця ідея склала концепцію феномену творчості сучасних українських ком-
позиторів і, серед них, О. Козаренка – композитора, який формує свій самобутній
авторський стиль у річищі лисенківських засад [11].

Творчість О. Козаренка у своїй основі демонструє життєздатність національ-
ної фольклорної традиції. Уникаючи цитат, спираючись на іманентну природу
народного мистецтва, композитор занурюється в генетичні глибини національ-
ного мислення.

О. Козаренко є не лише талановитим композитором, а й відомим музико-
знавцем, піаністом, успішним промоутором багатьох цікавих культурно-мистець-
ких акцій. Такий обшир творчих інтересів вплинув на формування індивідуаль-
ної моделі музичної мови композитора. Багатомірність стильових асоціацій орга-
нічно творить особливо вишукану, ретельно продуману систему виражальності,
що поєднує можливості авангардної техніки пуантилізму, сонористики, алеато-
рики тощо та особливий колорит української, зокрема галицької музичної куль-
тури.

Продовжуючи традиції свого вчителя М. Скорика, О. Козаренко збагачує
творчість новим рівнем стильових взаємин, в основі якого – витончена ка-
мерність, виразний інтелектуалізм, що виявляється в ретельній продуманості
всіх параметрів музичного простору, зокрема поліфонічних засад його розгор-
тання. Подібно до техніки формування найвищої поліфонічної форми – фуґи,
композитор спирається на поліфонічні прийоми економії голосів (не більше
трьох-чотирьох пластів), поступовість розгортання фактури (від одноголосся до
значного розшарування музичної тканини), постійного згущення й розрідження
фактури, прихованого голосоведения, дзеркальної репризності і т. ін.

Спираючись на типово гомофонні засади формування фактури (мелодія – тло),
композитор створює пласти на основі канонічної імітації, нескінченного кано-
ну, остинато. Ці поліфонічні самостійні пласти, подібно до багатоголосся стро-
гого стилю, зливаються в гармонічні співзвуччя по вертикалі, що, по суті, вирі-
шують їх дисонантно жорстке звучання. У цілому фактура творів О. Козаренка
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постійно увиразнюється у звуковому потоці, обмеженому законами поліфоніч-
ного канону. Саме незвичне поєднання технологічної установки на канон та
імпровізаційність визначає стильові засади творчості композитора.

Національні ознаки музичної мови О. Козаренка не пов’язані з технікою форму-
вання його конструктивних прийомів, що є, приміром, показовим для М. Скорика,
Ю. Іщенка, Л. Дичко, (Україна), П. Рівіліса, Т. Киріяка (Молдова), В. Гавриліна,
Г. Свиридова (Росія), Г. Канчелі (Грузія) та ін. Фольклорний каркас музики О. Коза-
ренка становить глибинну основу оригінальної виражальності авторського вислов-
лювання і є важливою прикметою художнього мислення композитора.

У творах композитора фактуру формує ретельно відібрані архаїчні поліфонічні
прийоми в їх первозданному вигляді, що озвучуються в інтонаційних «просто-
рах» українського мелосу. Саме в контексті багатовікового проростання мовних
закономірностей європейської класичної поліфонії в надрах української націо-
нальної культури історично складалися самобутність і стильова спрямованість
української композиторської творчості.

Означений принцип взаємодії фольклорних основ і професійної поліфоніч-
ної техніки є невичерпаним джерелом розвитку культури будь-якого народу.
Оцінюючи питання буття національної культури, О. Козаренко зазначає, що
«досвід вдалої артикуляції сутнісних ментальних рис виявив здатність накопи-
чуватись, що зрештою і призводить до поступу в мистецтві. Виявом його є якіс-
ний стрибок на певному етапі музично-історичного процесу, позначений пере-
ростанням національної своєрідності у національний стиль як типологізовану
закономірність мислення, контитутивним елементом якого є національна музична
мова» [12, с. 4].

Національне мислення композитора зумовило, на наш погляд, ще одну кар-
динальну лінію його авторського кредо, а саме – насичення творчих устремлінь
релігійною духовністю, що є близькою народній психології. По суті, всі його
твори так чи інакше пов’язані з духовною тематикою: «Чотири молебні пісні до
Діви Марії» (1995), «Літургія Св. Іоанна Златоуста» (1999–2000), «Псалом Да-
вида» (1998), «Час каяття», камерна опера на вірші українських поетів ХVII –
ХVIII століть (1997) та ін. Цю засаду творчості композитора підкреслює Л. Ки-
яновська: «…глибоко емоційно і суб’єктивно – як типовий романтик, хоч і ново-
го покоління, збагачений мудрістю подальших поколінь – сприймає Козаренко
релігійні образи, до яких упродовж останніх років звертається кілька разів» [10,
с. 339]. Досвід ХХ століття відкоригував схильність різних національних куль-
тур до релігійно-міфологічної тематики, що немов би опинилася в епіцентрі
ментально-соціальних переоріентацій сучасності: «Релігійний чинник зі всією
очевидністю виступає у вигляді вирішального показника культурних устремлінь
нації, оскільки концентрує ідеальні установки, що визначають ціннісні орієнти-
ри людського буття» [9, с. 16].
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Своєрідні музичні фрески, що ніби відтворюють м’які контури розпису старо-

давнього храму, розташованого на найвищих схилах Карпат, вимальовуються,
приміром, в «Інвенціях для чотирьох мелодійних інструментів» (2006). Усі
три інвенції (своєрідний тричастинний цикл) вибудовують індивідуальну проек-
цію звуковисотного освоєння простору з різних точок його сприймання. Лінія
кожного інструменту в першій інвенції зберігає свою «замкнену» позицію, що
підкреслено незмінним остинатним повторенням мелодики канону. Нескінчен-
ний канон проводиться в октаву між віолончеллю та альтом і в збільшену кварту
з другою скрипкою на відстані, відповідно, в три з половиною і три такти.

Ясність кожної лінії з підкресленою опорою на народні лади поєднується зі
стретністю накладень голосів, що підсилює ефект нескінченності жорсткого руху
в чітко обмежених формотворчих межах. Це зіставлення статики й руху посиле-
не контрапунктично вільною, виразно речитативно-декламаційною лінією пер-
шої скрипки, звучання якої ніби ширяє у височині, «насолоджуючись» свобо-
дою висловлювання. Контрастує з цією темою структурно замкнений триголо-
сий канон, контрапунктуючий із підкреслено скандованим ритмічним малюн-
ком розгойдуваних секунд і неспівпадінням акцентних підкреслень окремих доль
у всіх голосах. Особливий ефект дисонантного «ковзання» голосів-ліній поси-
лює звучання тритона: нижній канон в октаву обігрує тритон лідійського ладу
(фа-сі), але при тому «лагідніє» мінорною терцією (ля бемоль); тема другої скрип-
ки (третього голосу канону) – тритон, що звучить в оберненому варіанті (сі-фа),
тобто в гіпофриґійському ладу з підвищеним другим щаблем (до дієз). Отже,
сучасні прийоми музичної мови твору (сонорні ефекти) поєднуються з поліфо-
нічною архаїкою нескінченного канону.

Таким чином, інтервал тритона виступає конструктивним елементом і верти-
калі, і горизонталі канонованого руху трьох інструментів, створює сонорний
пласт, на тлі якого висвічується мелодична лінія у першої скрипки (типово гомо-
фонний принцип: мелодія-фон). Ця лінія вбирає всі звуки канонічного епізоду в
їх вільній проекції. Цілісний звуковий комплекс представляє десятизвучну се-
рію, що в часі різновекторно «струмує» в загальному просторі. Отже, сучасні
прийоми музичної мови поєднуються з архаїкою нескінченного канону, спрямо-
ваного на створення сонорності ефекту мікрополіфонії у фоновому пласті та
яскравої рельєфності мелодичної лінії як своєрідного «інтонаційного класте-
ра» всієї партитури.

На тлі триоктавного канону тремолюючої кварти з мінімальним ритмічним
зсувом між голосами (в одну вісімку) починається другий розділ першої інвенції,
де пружний ритм змінює імпровізаційна мелодика Molto espressivo у вільній
манері викладу (rubato alla cadenza).

Фактурний контраст типів викладу матеріалу в цих двох розділах породжує
асоціацію з двочастинними поліфонічними циклами: вступно-підготовча функ-
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ція першого й солююча другого розділів загальної форми. Примітно, що обидва
розділи однаково завершуються інтонаціями квартового канону, однак розши-
реного в кінці твору вогняним вихором пасажів на ff (furioso poco a poco
accelerando).

Ретельно «проспівана» мелодична лінія першої скрипки в другому розділі
асоціюється із звучанням інструментальної дойни – жанру, характерного для
молдовсько-румунського й гуцульського фольклору. Це особливий вид народної
романтичної творчості, що оспівує красу гірського пейзажу та волелюбність його
жителів. Згадується відомий молдовський фільм «Табір іде в небо», в якому му-
зика Є. Доги, пронизана інструментальним мелодизмом дойни, творить важли-
ву складову сюжетної канви, стає образом внутрішньої свободи героїв фільму.

Ознаки дойни увиразнюють мелодичну лінію другого розділу першої части-
ни: характерні мелізматичні прикраси, метро-ритмічна свобода інтонаційних
зворотів, поєднання різних типів нерегулярної ритміки, свобода дихання, наго-
лошена паузами на будь-яких долях. Натомість елементи наслідування вібрації
співу птахів і виявлення повної свободи технічних можливостей інструменту
підкреслюють оригінальні виходи на неоромантичне бароко, але на суто фольк-
лорній основі галицької музичної культури. Примітно, що сам автор припускає
виконання цих інвенцій також іншим складом інструментів. Зазначмо, що дуже
часто дойни виконуються на наї, своєрідній народній флейті Пана.

 Залишаючи за собою право провідного принципу канону, але цього разу низ-
хідного, такого, що немов по діагоналі заглиблюється всередину музичного про-
стору, композитор у другій інвенції (Recitativo doloroso) відтворює картину на-
родного плачу-голосіння. Як і в першій інвенції, тут також використано двочас-
тинну поліфонічну форму за типом А + А1, але з постійною «ковзаючою» зміною
інтервалів вступу голосів канону. Виникає картина вільного підключення учас-
ників плачу, тим паче, що кожна фраза тричі повторюється. Спочатку – сама
тема канону, немов би провідного персонажу скорботного плачу. Потім тричі
повторюється канонічний дует між скрипками, так само відбувається підклю-
чення третього учасника і, також тричі, повторюються два подальші розділи вже
канонічного ансамблю всіх чотирьох голосів, але зі зміною інтервального варі-
анту їх вступу. Пульсуюча інтонація неточної вільної канонічної імітації ство-
рює відчуття безперервності, що струмує, немов сльози – образ всеосяжного
страждання, яке завжди присутнє в людському житті.

Другий розділ, наче віддзеркалення попереднього, «згортає» чотириголосся
до одноголосся, але у зворотному русі – від верхнього пласта до нижнього. На
заключному етапі ту саму тему канону веде вже віолончель з її «похмурішим» і
більш замкненим густим тембровим колоритом.

Усі три інвенції об’єднано особливим зіставленням контрасту жанрової при-
роди матеріалу, що асоціюється з принципами драматургії багаточастинної ста-
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ровинної сюїти. У такому контексті дуже яскраво й емоційно сприймається тре-
тя інвенція Allegro guіsto, в якій посилено ознаки специфіки галицької музич-
ної культури. Яскравий гуцульський колорит іскриться в жанрових характерис-
тиках вогняного аркана, типового для даного регіону чоловічого танцю (його
прикмети зустрічаємо в угорській, словацькій, румунській та молдавській на-
родній музиці). У цьому розділі принцип канону виконує характерну роль,
підкреслюючи ритмічну асинхронність танцювального вихору. Починаючи з
легкого штриху pizzicato в канонічному співвідношенні двох звуків, загальний
рух постійно розширюється і по вертикалі, і по горизонталі. Підкреслюючи са-
мостійність кожної фази інтонаційно-ритмічного наповнення музичного просто-
ру, композитор пропонує їх чотириразове повторення. І кодова побудова Doppio
movimento, в діапазоні понад чотири октави, яскраво завершує на sf загальне
звучання тризвуком Сі мажору, стверджуючи, таким чином, у калейдоскопі жит-
тєвих вражень святковий настрій.

Яскравий барвистий триптих інвенцій вписується в єдину панораму, визна-
ченням якої є, влесне, життя зі всією його багатогранністю.

Для О. Козаренка є характерною установка на звернення до мовних моделей
музики ранніх епох, зокрема барокової, що конструктивно утворюють цілісний
звуковий простір його творів. Так, у «Concerto Rutheno» (1990) фактурний кар-
кас композиції цементує токатність, що апелює до інструментальної традиції
бароко й раннього класицизму. Ілюзія бароково-токатного звучання посилюєть-
ся й за рахунок інтонаційних перегуків з музикою Й. С. Баха та А. Вівальді. Проте
в ладогармонічному плані вказана токатність розкриває іншу природу: відчут-
ний гуцульський колорит, оригінальне перетворення звучань трембіти тощо.
Ініціальна інтонація твору, заснована на сексті, демонструє романтичне «налаш-
тування» музики, пов’язаної із найбільш елегійними образами музичної лірики,
і органічно узгоджена із трембітово-ударною фактурою.

Таке поліфонічне нашарування абсолютно різних за своїм походженням мов-
них моделей (академічна інструментальна культура і фольклорна архаїка) утво-
рює смисловий контрапункт музичного простору твору, надаючи йому змістов-
ної багатовимірності і витонченої краси звучання. Як відзначає Л. Кияновсь-
ка, – «у фольклорних «зразках» «Concerto Ruteno», природна течія наспівності,
музикальності в найбільш природному своєму вираженні...» [10, с. 339]. Подіб-
на внутрішня сила процесу потенційного розкриття національних витоків мис-
лення, за Б. Асаф’євим, виявляє «глибинну тенденцію до максимально адекват-
ної звукореалізації етносу через створення власної музичної мови» [12, с. 4].

У кожному творі композитор демонструє інший ракурс характерних рис музич-
ного стилю, інше висвітлення колориту «різнобарвних» ліній, виокремлених темб-
ром ретельно відібраного складу інструментів. Тембр інструменту – це художній
образ із щоразу іншою оригінальною системою виражальності та місткою паліт-
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рою виконавських прийомів. Приміром, композитор ніби милується колоритом флей-
ти, демонструє її і solo, і як однорідний ансамбль, що створює сонорний пласт. Як
правило, широко використовуються струнні, найчастіше скрипки та альти. Іноді
виразно підсвічують колорит фактури ніжні звучання дзвіночків та челести.

Особливо активно залучає композитор до інструментарію фортепіано, що
нерідко має провідне значення в розгортанні музичної драматургії і формує стра-
тегію всього процесу формотворення. Зазначимо також, що незмінний синтез
фольклорної основи тематичного матеріалу й поліфонічної техніки його визву-
чення темброво підкреслюється прийомами, що імітують гру на цимбалах, наї,
трембіті тощо, розширюючи жанрово-стильовий показник твору.

У «Konzertstück» для фортепіано, флейт та струнних (1991) О. Козаренко
оперує різними стильовими моделями й широким жанровим спектром. Остина-
то як важливу засаду композиції майже всіх його творів тут представлено трьо-
ма лініями-канонами: токатно-пунктирна тема у струнних (альти), оспівування
низхідної секунди канону («стогін» малих секунд у флейт) з «продовженим» інто-
нуванням останнього звуку мотиву, що стає основою третьої лінії – витриманий
орґанний пункт флейт, що слугує тлом для секундових інтонацій у партії скри-
пок. Три лінії-канони утворюють три самостійні сонорні пласти, що також полі-
фонічно співіснують між собою. Таке складне бентежне тло, на різних тембро-
вих паралелях, визначає поліфонічний розвиток канону, що обмежує музичний
простір і за вертикаллю, і за горизонталлю. Звуковий діапазон кожного канону-
пласта є вузьким, метроритмічно незалежним і рельєфно індивідуальним у за-
гальній перспективі лінеарного руху. Тобто, за природою фактура є суто поліфо-
нічна й заснована на визначальному для багатоголосся принципі комплементар-
ності. Контрапунктом до пластів, що базуються на імітаційній техніці (три вираз-
но виокремлені самостійні лінії), підключається контрастна, вільно імпровізацій-
на, темброво відмінна лінія в партії фортепіано, що вбирає в себе не тільки попе-
редній звуковий матеріал, а й прийоми його викладу: поступове ущільнення тка-
нини, імітаційність і токатність, із виразною лінією прихованого голосоведення.

Кожна фаза викладу відповідає призначеній їй функції в загальному процесі
формотворення. Це той класичний каркас структури, що підкреслює «музи-
кальність» загального процесу, ясність його сприйняття й відчуття меж кожного
етапу розгортання загальної драматургії. «Козаренка, переважно, цікавить у за-
воюваннях композиторської техніки 50–60-х років не самодостатня виразність
авангардної творчої «технології», а можливість висловлення з її допомогою ціка-
вої символіки, він у жорстких модерних рамках перекидає арки до біблійських,
античних, фольклорних образів, збуджуючи яскраві сюжетно-картинні асоціа
ції», – підкреслює Л. Кияновська [10, с. 339].

З погляду поступального розвитку кожної фази музичної драматургії, виріз-
няємо п’ять етапів безперервного наскрізного нарощування поліфонічної тка-
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нини. В кожному поєднано поліфонічні прийоми з гомофонними епізодами. Ро-
мантично вільне поєднання різних засад – поліфонічне проростання, варіа-
ційність, сонатна тричастинність – проектують багатолінійну «стратифікацію»
фактури на контрапунктування і процеси формотворення. У цілому – це соната
без розробки з епізодом і скороченою репризою, в якій продовжується варіацій-
ний розвиток головної партії і, лише нагадуючи про себе ескізно, вливається у
звуковий пунктир побічна партія.

Подібна форма визначена первинністю поліфонічних засад, спрямованістю
до загальної двочастинної композиції, з репризою типу: А В – В А. Враховуючи
процесуальність розгортання музичного матеріалу, схему форми можна пред-
ставити таким чином:

Як бачимо, ідея сонатно-симфонічного розвитку тематичного матеріалу (на-
явність головної та побічної партій), багатовимірність поліфонічного пророс-
тання фактури на основі поєднання остинато й канонічного руху окремих пластів
поєднується з безперервним процесом варіаційного оновлення (а, а1, а2, а3, а4, а5)
і вільною імпровізаційністю тематизму в партії фортепіано. У репризі у фортепі-
ано звучить новий варіант основної теми, зміненої до своєї протилежності: від
скорботних стогнучих інтонацій у головній партії експозиції до трагічного про-
тестуючого скандування на fff основної інтонації цієї теми в октавному под-
воєнні у всіх регістрах фортепіанної фактури. Кода як підсумок-резюме цього
складного процесу вводить образ основної теми (а) до ситуації скорботного плачу-
діалогу. Він звучить на тлі канону, що продовжується, між рештою ліній факту-
ри і трагічним пунктирним повтором, згорнутим до одного звуку теми побічної
партії. Від токатності бахівського типу, з властивим їй прихованим багатоголос-
сям, тему побічної партії скорочено до пунктирного повтору однієї з ліній токат-
ного багатоголосся, викладену флажолетами струнних у вільній манері ритміч-
ної імпровізаційності.

Поліфонізм мислення, поєднання класичних основ і сучасних прийомів у му-
зичній мові О. Козаренка відтворюють на рубежі століть ще одну цікаву і своєрід-
ну лінію української академічної музики, формуючи творчу модель-імпульс для
різних стильових трансформацій і художнього експерименту. Вбираючи різнома-
ніття напрямів академічної європейської музики у поєднанні з фольклорними

експозиція

А
а, а1, а2
г. п

В (ц. 3)
а3
п. п.

З (ц. 5) А1(ц. 7)
а4
г. п.

А2 (ц. 8)
 а5
г. п.
п. п.

епізод реприза кода
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засадами вітчизняної музичної культури, композитор вибудовує своєрідний ракурс
художніх знахідок і несподіваних асоціацій. Проводячи історичні паралелі з музи-
кою минулих століть, спираючись на творчі позиції найбільш яскравих представ-
ників сучасної вітчизняної музичної культури, до яких належить також творчість
О. Козаренка, визначаємо, що нові тенденції музичного мистецтва України на ру-
бежі тисячоліть відкривають реальну перспективу його подальшого розквіту.
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Тетяна ЖУРАВЛЬОВА (Київ)

М. ЛИСЕНКО І УКРАЇНСЬКА КІНОМЕЛОДРАМА

Український ігровий кінематограф звертався до спадщини М. Лисенка екранізація-
ми опери «Наталка Полтавка». Мелодраматичний характер цього твору, який проявився
в побудові сюжету, почуттєвому світі персонажів, емоційно насиченому музичному ма-
теріалі, тривалий час сприяв популярності цих кінострічок. Образи головних героїв до-
повнені співом знаменитих оперних голосів, таких як М. Литвиненко-Вольгемут, І. Па-
торжинський, М. Стефюк та А. Солов’яненко.

Ключові слова: М. Лисенко, І. Кавалерідзе, кіномелодрама, опера, «Наталка Пол-
тавка».

Украинский игровой кинематограф обращался к наследию Николая Лысенко экрани-
зациями оперы «Наталка Полтавка». Мелодраматический характер этого произведения,
который проявился в построении сюжета, чувственном мире персонажей, эмоциональ-
но насыщенном музыкальном материале, длительное время способствовал популярнос-
ти этих кинолент. Образы главных героев дополнены пением знаменитых оперных пев-
цов М. Литвиненко-Вольгемут, И. Паторжинский, М. Стефюк и А. Соловьяненко.

Ключевые слова: Н. Лысенко, И. Кавалеридзе, киномелодрама, опера, «Наталка
Полтавка».

Ukrainian gaming cinema appealed to Lysenko’s legacy by adaptations of his opera
«Natalka Poltavka». Melodramatic nature of this work, which manifested itself in the
construction of the plot, sensory world of characters, emotionally rich musical material,
long promoted the popularity of these films. Images of protagonists supplemented by
performance of famous opera singers M. Lytvynenko-Volgemut, I. Patorzhynsky,
M. Stefyuk and A. Solovyanenko.

Keywords: M. Lysenko, I. Kavaleridze, melodrama in cinema, opera, «Natalka Poltavka».

Історично так склалося, що вітчизняний кінематограф не виявив прихиль-
ності до музики видатного композитора. Визнання М. Лисенка класиком музич-
ного мистецтва вочевидь завадило використанню кінематографістами його твор-
чої спадщини. З тієї ж причини, вкрай рідко і з великою обережністю, звучала в
кінофільмах музика Баха, Бетховена чи Паганіні. До того ж в українському кіно
працювали талановиті композитори, які вбачали сенс своєї роботи в доповненні
режисерського задуму, у створенні допоміжного компоненту драматичної дії.
Адже інколи саме на музичну складову спирається драматургія ключових епі-
зодів кінострічки.

Співпраця режисера і композитора завжди була фактором беззаперечним.
Спираючись у дослідженнях з цієї теми на найкращі зразки творчих тандемів
представників музичної та кінематографічної галузей в історії кінематографу,
не можна оминути увагою таких кінокомпозиторів як: І. Дунаєвський 1, Е. Ар-

Ïðîáëåìè âèêîíàâñòâà ³ ðîçâèòîê òðàäèö³é Ì. Ëèñåíêà

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



318 Ìóçè÷íà óêðà¿í³ñòèêà. Ñó÷àñíèé âèì³ð
тем’єв, А. Петров, В. Дашкевич та ін. – в радянському кіно, П. Майборода 2,
М. Скорик 3, О. Білаш 4, В. Губа 5 та ін. – в українських стрічках.

Не применшуючи значення композиторів, які писали музику до фільмів на
матеріалі біографії Кобзаря або екранізацій шевченкових творів (до яких також
не часто звертались вітчизняні кінематографісти), можна зауважити, що музич-
ний доробок М. Лисенка у цьому напрямку для нашого кіно поки є незатребува-
ним. Адже відомо, з яким пієтетом ставився композитор до постаті Шевченка, в
його композиторській спадщині музика на тексти поета посідає важливе місце:
це і камерно-інструментальні та хорові твори, вокальні ансамблі та романси.

Звертався М. Лисенко і до поезій О. Олеся. Особливо популярний на пере-
тині 19 і 20 століть жанр романсу надихнув композитора до створення таких
ліричних композицій як «Сміються, плачуть солов’ї», «Айстри», «Гроза пройш-
ла... зітхнули трави». Саме «романсова» форма стала поштовхом до створення
великої кількості кіномелодрам дозвукового періоду у вітчизняному кінемато-
графі, поетичний настрій та експресія романсу набули значення змісту сценарію
багатьох кінострічок.

На жаль, твори М. Лисенка цього напрямку залишилися здобутком лише
музичного мистецтва. Але їхня популярність свідчить про тяжіння української
душі до чутливості, сентиментальності, надтонкого відчуття навколишнього світу
і внутрішніх обертонів світу почуттів. Це виражено в особливості художнього
мислення, а надто поезії, фольклорі, літературі, тощо, в широкому діапазоні пест-
ливої лексики, специфіці фразеології, витончено чутливих образах.

Ця особливість традицій національної поетики збігається з основними кон-
стантами такого явища як мелодраматизм. У вітчизняному мистецтвознавстві,
термін мелодраматизм набув негативного значення за начебто викривлене, «фаль-
шиве» відображення дійсності. Вважався безпідставним, тобто таким, що не має
в реальності свого змісту мелодраматичний спосіб обробки, подання та сприй-
няття навколишнього світу. Така думка вступає в протиріччя з безапеляційним
постулатом Ґеґеля про те, що твір мистецтва створюється для чуттєвого сприй-
няття людини і запозичений з чуттєвого середовища. Мелодраматизм спонукає
до своєрідного сприйняття художнього матеріалу, залучаючи силу фантазії, уяви,
а також яскраві емоції та почуття, які складають зміст мистецтва в цілому, і мело-
драматичного зокрема. Естетичні переживання викликаються не реальним до-
свідом, а лише його подобою, тобто тими оманливими творіннями мистецтва,
якими воно замінює дійсність [1, c. 52]. Сутністю мистецтва давно вже не вва-
жається його цілковита подоба світу фізичному.

Основними ознаками мелодраматичного жанру, як відомо є відтворення по-
чуттєвого світу героїв в особливо яскравих, емоційно насичених обставинах.
Мелодраматизм як естетичне явище – це комплекс почуттєвих запитів, який відоб-
ражає жагу яскравих, сильних, безпосередніх вражень. Сутність його визначаєть-
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ся перевагою чуттєвого над раціональним, емоції і почуття в його художніх ме-
жах є причиною драматизму, рушійною силою сюжету. Характерною рисою
мелодрами є використання методу «гри на почуттях», пристрасть має бути «ого-
леною», напруженою, її демонстрація у мелодрамі необхідна як засвідчення
«фатальних» для героя обставин, що змушують його до неординарних вчинків
та особливої сили емоцій [2, c. 31].

Музичне мистецтво також відносить предметний світ до розряду вторинного у
порівнянні із силою людських почуттів, вражень, емоційних переживань. Цілком
природно, що й мелодрама як жанр зародилася в межах оперного мистецтва, звідти
походить і її назва (від грецьк. µελος – пісня і грецьк. ∆ρα΄µα – дія).

Українська кіномелодрама народжувалась з явищ, характерних для національ-
ної культури. Зрозуміло, що дозвуковий кінематограф за своїми естетичними
якостями ще не міг задовольнити потреб глядача в більш повному розкритті
характеру, більш глибокій емоційності, як відомо, українська театральна мело-
драма виникла з пісенної традиції «приспівування» переживань. Тому не дивно,
що перші стрічки, які можна віднести до цього жанру – це зафільмовані вистави
за участю акторів-корифеїв Заньковецької 6, Садовського 7 та інших. Тобто,
більшість публіки знала, «чула» цих акторів, а тепер з’явилась можливість їх ще
раз побачити.

Тематично популярні українські вистави того періоду були забарвлені підкрес-
лено селянським колоритом. Спочатку, як відомо, це були наслідки Емського
указу, але надалі, завдячуючи високому рівню драматургії, режисури, акторської
гри сюжетні мотиви «сільської ліричної драми» стали стилем як українського
театру, так і кінематографу.

Тож вітчизняний кінематограф вмістив основні тенденції культурної спад-
щини в екранізації найвідомішого твору українського оперного мистецтва –
«Наталки Полтавки» Миколи Лисенка. Звернення до нього в історії нашого кіно
відбулося тричі. Опера «Наталка Полтавка» здобула велику популярність ще за
життя М. Лисенка. Це був найрепертуарніший твір перших українських професійних
музично-драматичних труп. В «Наталці Полтавці» грали М. Заньковецька, М. Са-
довський, П. Саксаганський, І. Мар’яненко, Г. Затиркевич-Карпинська 8. Перший
фільм з такою назвою датується 1911 роком, але зафільмована вистава театру
М. Садовського відбулася за часів дозвукового кінематографу, тож говорити про ви-
користання під час демонстрацій оригінальної музики ми не маємо змоги.

1936 року у Сполучених Штатах Америки емігрант з України, Василь Авра-
менко 9, який ще з 1920-х років почав створювати танцювальні колективи, свою
діяльність з пропаганди українського мистецтва продовжив створенням і про-
дюсуванням кінострічок, зокрема екранізацією «Наталки Полтавки». Прем’єра
відбулась в кінотеатрі, на 7-ій авеню у Нью-Йорку, після цього фільм було пока-
зано у 17 містах – осередках мешкання українців у США [3, c. 8].
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Майже одночасно з цією прем’єрою світ побачив однойменний кінофільм,

створений в Україні режисером І. Кавалерідзе 10 (1936). На відміну від вищезга-
даної стрічки ця кіноопера відрізнялася блискучою роботою акторів, залучен-
ням співу корифеїв оперного мистецтва і суто кінематографічною драматургією.

Музичій драмі І. Котляревського 11 властиві риси водевілю, комічної опери,
вертепу. Твір Лисенка, за законами оперного жанру наділив просту дівчину На-
талку силою характеру, яка стає перед майже трагічним вибором між обов’яз-
ком і коханням. Композитор відтворює душевні муки героїні, яка перебуває у
розлуці з коханим, її переповнюють протиріччя: благородний вчинок – як то
покора матері і заміжжя з багатієм завдасть кривди коханому Петру. Мелодія
пісні Наталки «Віють вітри» – яскрава музично-психологічна ілюстрація її ста-
ну, обставин, яким мусить коритися дівчина.

Перші кадри картини і починаються цією піснею. Режисер намагався не зла-
мати класичної основи п’єси, хоча зрозуміло, що у стрічку, яка триває трохи
більше за годину, важко вмістити як увесь текст, довелося скорочувати і музич-
ний матеріал. Тому визначення його жанру як кіноопера є досить умовним –
фільм створений за суто кінематографічними законами. Кавалерідзе по-своєму
прочитав текст і музику твору. Засоби монтажу звуку і дії персонажу, ритм ком-
понування зорового матеріалу, зіставлення музичного образу одного персонажу
з візуальним образом іншого – переконують у суто кінематографічному вирі-
шенні музичних і сценічних умовностей.

За способом вирішення драматичного конфлікту цю стрічку можна впевнено
віднести до мелодраматичного жанру. Але нагадаємо, що в 30-ті роки визначен-
ня мелодрама не могло з’явитися ні на афішах, ні в анотаціях до кінофільмів.
Через велику кількість комічних епізодів і надалі часто її визначали як комедію.
Проте всілякі різножанрові утворення виступають засобом представлення ме-
лодраматичної інтриги. Портретні характеристики героїв, підкріплені музичним
матеріалом, також типово мелодраматичні. В деяких моментах відчувається
навіть вплив сентименталістських літературних тенденцій, які надовго закріпи-
лись як характерна риса мелодрами.

На перший погляд наївною і невмотивованою видається сцена, де Петро, коха-
ний Наталки, вмовляє її вийти заміж за Возного, підкоритись матері і долі. Сила
його кохання якраз і визначається мірою жертовності. Пасивність Петра є не
стільки рисою характеру, скільки визначенням сили обставин, які унеможливлюють
щасливий розвиток подій. Кохання або смерть для Петра – два чинники його долі,
він заздалегідь готовий попрощатися із життям, якщо Наталка йому зрадить.

Заради підсилення чутливості мелодраматичної характерності ще Котляревсь-
кий переробляє народну пісню «Сонце низенько, вечір близенько…» на арію
Петра:
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Ой, як я прийду,
Тебе не застану,
Згорну я рученьки,
Згорну я білії
Та й нежив стану...

Лірик за характером, Петро живе спогадами про героїчне минуле народу.
Більшість його пісень стали широко відомими. Це – «Ой не шуми, луже», «Ой та
йшов козак з Дону», «Та нема в світі гірш нікому», «Сонце низенько» та інші, як
і пісні Миколи – «Гомін, гомін по діброві», «Ворскла – річка невеличка».

Також впливом сентиментального стилю на п’єсу Котляревського можна вва-
жати досить швидке перетворення Возного на позитивного персонажа: в фіналі
він відмовляється від красуні Наталки і сприяє єднанню закоханих. Неочікува-
ний вияв благородства, як мотив, був досить поширеним в європейській драма-
тургії і літературі цього напряму і вказував на те, що від природи в людині закла-
дені лише чесноти, варто лише їх пробудити. У фільмі цей епізод відсутній, мов-
ляв багатій напрочуд позбавлений всіляких чеснот. Мати Наталки, Терпилиха,
мовляв розчулилася і благословила закоханих.

Цілком природно, що акторська виконавська манера у фільмі «Наталка
Полтавка» наслідує традиції української театральної школи, яка формувалася в
межах естетики музично-драматичного театру.

Музика у виставах Старицького та Кропивницького дійсно була важливим
компонентом. Настільки вагомим, що деякі з них Старицький називав оперета-
ми. Дійсно, оперетами можна було назвати п’єси з комічними сюжетами, а ті,
що мали драматичну основу, навіть рясно доповнену музичним матеріалом, мож-
на вважати музичними мелодрамами (не дивлячись на те, що таке визначення
містить в собі явну тавтологію). Мелос в мелодрамі кінця століття вже носив
характер атавізму.

Від оперети такі мелодрами відрізняла і манера виконання, яка наближалась
до театру переживання, але перевтілення відбувалось в своєрідній умовній пло-
щині, що захоплювала і вражала глядача щирістю, здатністю напрочуд тонко, не
порушуючи всього поетично-музичного ладу, поєднувати мистецьку вишуканість
з життєвою простотою.

Лірична, розспівна декламація до сьогодні залишається стилем традиційної
української театральної школи, якій не варто закидати брак природності вико-
нання. Визначення реалізму в мистецтві сьогодні не має однозначного форму-
лювання. Неможливо в інакшій манері передати чутливі діалоги чи проникливі
монологи, сповнені пестливої, як в народній пісні, лексики.

Інша екранізація, 1978 року, здійснена на студії Укртелефільм режисером
Родіоном Єфименком, також відзначена співом корифеїв української оперної
сцени – Марією Стефюк 12 та Анатолієм Солов’яненком13. Приналежність фільму

Ïðîáëåìè âèêîíàâñòâà ³ ðîçâèòîê òðàäèö³é Ì. Ëèñåíêà
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не до оперного, а саме до мелодраматичного жанру на сьогодні не викликає
сумнівів. В ньому, як і в попередній екранізації, не обійшлося без класичних
героїв-лиходіїв – Возного і Виборного, хоч і представлених у комічній формі.
Епізод перетворення Возного на благородну людину також не увійшов до дра-
матургії сценарію. Тож дія відбувається за класичною мелодраматичною схе-
мою – закохані герої та їхні антагоністи. Далека від театральної умовності і ак-
торська гра. На відміну від Наталки-Осмоловської, зосередженої на свої пере-
живаннях, сповненої смутку й туги, Наталка у виконанні актриси Н. Сумської
наділена як веселою вдачею, дотепним словом, так і глибоким драматизмом пе-
реживань. Терпелиха у виконанні Н. Наум, згідно першоджерела, також вагаєть-
ся, віддаючи дочку за нелюба. Її сердечність та велика любов до єдиної доньки
спонукають Наталку піти на поступки. Арія «Чи я тобі дочко добра не бажа-
ла…» розкриває характер і мотиви вчинки матері, яка все життя прожила в злид-
нях і по-своєму бажає дочці щастя.

Сентиментальна арія Петра «Сонце низенько», якою знаменується його вихід
і в оперній виставі, і у фільмі, вирішена у цілком кінематографічній версії: чарів-
ний голос А. Солов’яненка немовби передує появі героя, котрий з’являється на
загальному плані і приводить інтригу до своєї кульмінації – глядачеві не тер-
питься нарешті побачити коханого хлопця Наталки.

«Наталка-Полтавка» вже давно стала класикою української літератури, му-
зики, театру, кіно. Її мелодраматична основа, як і чудова музика М. Лисенка, є
запорукою широкої популярності літературного твору.

Композитор написав, крім даної опери, велику кількість п’єс лірико-елегій-
ного характеру, які б стали окрасою фільмів мелодраматичного жанру. Самі на-
зви фортепіанних творів надихають на певні драматичні образи – «Хвилина роз-
пачу», «Хвилина зачарування», «Журба» тощо. Лисенка часто сприймають лише
як композитора великих музичних форм та носія певної громадянської позиції.
Але для більш широкого використання та популяризації його музичного спадку
кінематографістам слід звернутися до інтимного, ліричного боку його творчості.
Оптимально розкрити художній світ власних переживань композитора можна
саме в мелодраматичному жанрі.
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ЛИСЕНКОЗНАВЧІ СТУДІЇ: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ
Й КРАЄЗНАВЧІ АСПЕКТИ, СПОГАДИ

УДК 78.071.1:316.662 Лис
Роксана СКОРУЛЬСЬКА (Київ)

«ОН БЫЛ ТИТУЛЯРНЫЙ СОВЕТНИК…»
(до питання про соціальний статус Миколи Лисенка)

У публікації вперше подано ряд документів, які висвітлюють факти, пов’язані зі служ-
бою М. В. Лисенка учителем музики у Київському інституті шляхетних дівчат. Це дає
можливість уточненого датування раніше відомих подій і включення до біографії митця
подій, раніше замовчуваних із цензурних чи інших причин.

Ключові слова: Лисенко, Послужний список, Прошеніє, орден, посвята.
В публикации впервые представлен ряд документов, которые освещают факты, свя-

занные со службой Н. В. Лысенко учителем музыки в Киевском институте благородных
девиц. Это дает возможность уточненного датировки ранее известных событий и вклю-
чения в биографии художника событий, ранее замалчиваемых из цензурных или иным
причинам.

Ключевые слова: Лысенко, Послужной список, прошение, орден, посвящение.
The publication was first filed a number of documents that covers the facts related to the

service М. V. Lysenko music teacher at the Kiev Institute of noble maidens. This enables refined
dating previously known events and inclusion in the biography of the artist events previously
hushed with censorship or other reasons.

Key words: Lysenko, track record, Prosheniye, Order, dedication.

До останнього часу соціальний статус Миколи Лисенка мало турбував нау-
ковців. Власне, в радянський час намагалися не наголошувати на цьому навіть ті
поодинокі дослідники, які знали про існування Лисенкового Формулярного спис-
ку, чи Послужного списку його батька-офіцера Віталія Романовича Лисенка 1.
«Батько – офіцер царської армії»! – Уявіть, як це звучало у 1920-х роках (та й у
1960-х також)… Чи не тому після відвідання в 1966 р. Центрального воєнно-
історичного архіву СРСР 2 Остапом Миколайовичем Лисенком 3 та Онисією
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Яківною Шреєр-Ткаченко 4 від Послужного списку Віталія Романовича Лисен-
ка [5] залишилася лише обгортка…

Дане дослідження має на меті хоча б напередодні 100-річчя з дня смерті
М.В.Лисенка протиставити помилковим уявленням про службовий статус мит-
ця документально підтверджену, хоча й доволі несподівану інформацію [1].

Те саме стосується і його батька, Віталія Романовича Лисенка. Скажімо, в
обігу давно утвердилися «спогади» про те, що він, перебуваючи на службі в
Орденському Кирасирському полку в 1834 –1857 рр., був лише ротмістром. На-
справді ж, під кінець служби він командував ескадроном кирасирів у чині підпол-
ковника (з 1851 р.), а у відставку вийшов 1857 р. «полковником з мундиром»,
тобто з правом носити в урочистих та офіційних випадках парадну полковничу
форму [3, с. 141].

Про офіційні службові чини самого композитора згадується лише у двох –
трьох газетних публікаціях місцевої преси. І то йдеться про його службу миро-
вим посередником 5. Наведімо тут без скорочень замітку «До біографії М.В.Ли-
сенка», опубліковану в газ. «Маяк» за 1913 рік :

«Автору цієї замітки довелося випадково розшукати формуляр за ті часи, коли
М. В. Лисенко був на посаді мирового посередника. Думаючи, що цей форму-
ляр може стати у великій пригоді для майбутнього Лисенкового біографа, ми й
наважуємось оголосити знятий з нього список в перекладі на українську мову 6.

Починається формуляр заголовком такого змісту : «Виказ службових кроків
мирового посередника 2-го участка чигиринського повіту Миколи Лисенка в
февралі 1868 р.».

Трохи нижче: «Папери Миколи Лисенка одіслано в окремий стіл київського
губернського управління 29 марта 1868 року № 953».

На другій стороні: «Мировий посередник 2-го участка чигиринського повіту.
Микола Віталійович Лисенко. Має 24-рі роки.

Православної віри. Плати одібрав за службу 2.000 карбованців за рік 7.
Дворянин.
Мати його [Лисенка] має такі родові маєтки на Полтавщині :
В Кремечуцькім повіті – д[еревня] Гриньки, Золотоношськім повіті частина

м[аєтку] Жовнин.
Батько володіє набутим маєтком у Хорольськім повіті х[утор] Паринівка 8.
Скінчивши Київський університет в 1864 році дипломом кандидата природ-

них наук, – по постанові Киевского губернского присутствия по справах селянсь-
ких, 19 мая 1865 року вступив на службу кандидатом на мирового посередника
на Київщині. Припоручено працювати в Таращанськім мировім з’їзді.

З наказу п. Київського, Подільського і Волинського генерал-губернатора 2-го
іюня 1866 року, № 1488, став на посаду мирового посередника 2-го участку Чи-
гиринського повіту.
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Зважаючи на «сокращение» мирових посередників і відповідно наказу п. ге-

нерал-губернатора № 2498, вийшов за штат, одібравши одразу 1000 карбованців 9,
19 іюня 1867 р.

В походи не ходив, штрафами не карано, в отставці і т. п. не був. Холостий.»
«Х. М.» 10 [2].

Однак, статусом «мирового посередника» Лисенкова чиновницька кар’єра
не скінчилася. Цілком доречно буде процитувати тут рядок відомого романсу
О. Даргомижського: «Он был титулярный советник …». У цей ранг Микола Ли-
сенко був «Указом Правительствующего Сената от 10 ноября 1889 года за № 148
произведен за выслугу лет» 11. Інформацію по це та про інші обставини життя і
служби митця знаходимо у матеріалах «Дела № 30 Об определении учителя му-
зыки Николая Лисенко в Институт на действительную [підкреслено в документі]
службу», розпочатого «11 октября 1885 г.» [1].

Основними складовими справи є «Атестат…мирового посередника» № 1598
від 24.06 1867 р. [1, арк. 3, 3-в, 4] 12 та «Формулярный список о службе учителя
музыки в Киевском Институте благородных девиц, состоящего в чине Х класса
(поверх правка: «коллежского ассесора») Николая Лисенко» від 24.03.1888 (по-
верх правка: «Июня 1891) [1, арк. 10–11зв].

Документ являє собою 2 розвороти по 14 граф на кожному. Деякі з граф інфор-
мації не містять: як то кажуть – «не был», «не состоял», «не привлекался».., інші
заповнені досить «густо». У кожній із них інформацію вписано у хронологічно-
му порядку. Зокрема, тут вміщено точні відомості про родину, сімейний стан,
освіту М. В. Лисенка, про дати й підстави підвищень по службі, нагородження
орденами та іншими відзнаками 13.

Вступивши на штатну службу до Інституту, М. В. Лисенко підписує
28.05.1888 р. «Клятвенное обещание»  – стандартний велемовний текст, зміст
якого аж ніяк не в’яжеться зі звичним для нас образом Миколи Лисенка. Наведімо
лише закінчення цього документу: після останніх друкованих рядків «…Въ зак-
лючЪние же сей моей клятвы целую слова и Крестъ Спасителя моего. Аминь»
дописано чорнилом: «1888 года, мая 28 дня, по сему Клятвенному обещанию
присягал учитель Музыки, Коллежский Секретарь, Николай Витальевич Лисенко.

К присяге приводил священник Ф. Хорошунов(?)
Присутствовали члены Совета Н. Коханович(?), М. Кахоре…»
На звороті знову друкований текст: «Я нижеподписавшийся симъ объяв-

ляю, что я ни къ какой масонской ложе и ни к какому тайному обществу ни
внутри Империи, ни вне еЪ не принадлежу и обязываюсь впредь к оным не при-
надлежать, и никаких отношений съ ними не иметь. Учитель музыки. Коллеж-
ский Секретарь, Николай Виталиев Лисенко» [1, арк.14–14 зв.].

На момент остаточного заповнення формуляру (24.07.1891р.) «Состоящий в
чине X класса [закреслено в документі], Колежский ассесор 14 Николай Витали-

Ëèñåíêîçíàâ÷³ ñòóä³¿...
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ев Лисенко – штатный учитель музыки в Киевском Институте (благородных де-
виц) Императора Николая I.

Для легкості сприйняття інформацію подаємо тут, звівши її з різних граф у
хронологічному порядку :

«Лет отроду, сорока п’яти /восьми/ (63 в 91 г.) православного вероисповеда-
ния. Женат на Ольге Де-Коннор. Детей нет.

«Из Дворян. За матерью его числится родовое имение Полтавской губернии
Кременчугского уезда деревня Гриньки, Золотоношского уезда и часть местечка
Жовнин – и за отцом Полтавской губерни, Хорольского уезда хутор Барановичи.
Личных имений нет.

«Окончил курс наук в Императорском университете Св. Владимира со степе-
нью Кандидата наук в 1865 г.

«В службу вступил кандидатом на Мирового посредника Киевской губ. Тара-
щанского уезда Журнальным постановлением Киевского губернского по крес-
тьянским делам присутствия, состоявшимся 19 Мая 1865 г.

«Содержания по службе получал 2000 руб. в год.
«Предложением Киевского, Подольского и Волынского Генерал-губернато-

ра от 2 июня 1866 года за № 1488 назначен Мировым Посредником 2 участка
Чигиринского уезда.

«Предложением Киевского, Подольского и Волынского Генерал-губернато-
ра от 19 июня 1867 года за № 2498 оставлен за штатом по случаю сокращения
участков Киевской губернии.

«Указом Правительствующего Сената от 3 сентября 1868 года за № 3826 ут-
вержден в чине Коллежского Секретаря со старшинством с 1 июня 1865.

«В отставке был с 19 июня 1867 г. по 12 июня 1885 г.
«Определен в Киевский институт благородных девиц 1 августа 1885 препо-

давателем по найму (уроки музыки) – с правом службы с июня 12 сего года
Журнальным постановлением Совета Института от 14 октября 1885 г. за № 1093.

«Получает платы за урок в год 2150 – 1700 руб.»
Далі в особовій справі М. В. Лисенка йдуть записи про відзнаки, одержані

ним протягом служби в Інституті :
«Согласно Высочайшего Указа 26 февраля 1896 г. получил Серебряную ме-

даль на Александровской ленте в память Государя Императора Александра III.
«За отличную службу всемилостивейше награжден Орденом Св. Станислава

3 степени 15 1888 / Декабря 30-го.
«За поднесение Государыне Императрице Марии Федоровне Юбилейного

Гимна по случаю 50-летия Киевского Института 16 удостоен получить благодар-
ность Ея Величества 1889 января 19.

Появі цього запису передує досить несподіваний документ, поданий М. В. -
Лисенком : «В совЪт  Киевского института. Наблюдателя за музыкальной час-
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тью, дворянина Николая Витальевича Лисенко Прошение. Сочинив юбилейный
гимн по случаю 50-летия Института, я считал бы себя высокосчастливым, если
бы удостоился разрешения посвятить этот гимн Августейшему имени Ея Импе-
раторского величества, всемилостивейшей Государыни. Вследствие чего, пред-
ставляя при сем манускрипт означенного сочинения моего, покорнейше прошу
исходатайствовать для меня такое разрешение. Киев. Декабря 9-го дня, 1888 года.
Дворянин Николай Лисенко» [1, арк. 16].

Передумовою появі цього документу було, власне, дві події.
14 листопада 1887 р., у день народження Її Імператорської Величності Госу-

дарині Імператриці Марії Федорівни в Київському інституті шляхетних дівчат
відбувся учнівський концерт, який удостоїли своєю присутністю «г. начальник
края с супругой, г. киевский губернатор и др. высокопоставленные лица горо-
да». М. В. Лисенкові, вочевидь, теж довелося брати участь у концерті. Можли-
во, вже тоді прозвучав вперше Ювілейний гімн «Матушка-царица, солнце наше
красно», написаний Лисенком (зрозуміло – для жіночого хору) на вірші однієї з
інституток – Єлизавети Полянської. Між іншим, може саме з тієї причини й зва-
жилося нарешті керівництво Інституту запросити «не надто благонадійного»
Миколу Лисенка на дійсну службу – адже за наймом він служив там ще з 1878 р.
(а за деякими спогадами – навіть з 1875 р.).

20 серпня 1888 р. відбулися урочистості з нагоди 50-річчя Київського інсти-
туту шляхетних дівчат, на яких особисто була присутня Імператриця Марія
Федорівна. Окрім згаданого хору, М. В. Лисенком із тієї самої нагоди написано
було ще й Урочистий марш для 2-х фортепіано у 8 рук. Обидва твори давали
«бонуси» не лише самому композиторові, а й Інституту в цілому. Тож Про-
шеніє Миколи Віталійовича було підтримане керівництвом. Врешті, після не-
тривалого листування із Санкт-Петербургом 19 січня 1889 р. було надіслано
відповідь з Особистої канцелярії Імператриці Марії, яка «высочайше повеле-
вать изволила : благодарить г. Лисенко за это подношение...» та «в виду музы-
кальных достоинств помянутого гимна... всемилостивейше соизволить на по-
священие этого музикального произведения Августейшему Имени Ея Величе-
ства» [1, арк.19].

Внаслідок чого М. В.Лисенко отримав підвищення чину (а також, вірогідно,
й окладу) та золотий вензель у петлицю...

Та продовжимо перелік відзнак із Лисенкового послужного списку.
«Указом Правительствующего Сената от 10 ноября 1889 года за № 148 про-

изведен за выслугу лет в Титулярные советники со старшинством с 1 июня 1865 г.
«За отличную службу всемилостивейше награжден орденом Св. Анны 3 сте-

пени 17 – 1891 г. Декабря 21» 18.
«За отлично-усердную службу всемилостивийше награжден орденом Св. Ста-

нислава 2-й степени 1905 января 8 19.

Ëèñåíêîçíàâ÷³ ñòóä³¿...
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«Согласно циркуляру Ведомства учреждений Императрицы Марии от 2 мая 1897

года за № 31 предоставлено право ношения золотого вензелевого знака, Высочай-
ше утвержденного в память столетия означенного Ведомства ч. 2 мая 1897 20.

«14 червня 1899 р. «от Совета Киевского Института Императора Николая
І» 21 «штатному учителю музыки Института дворянину Николаю Виталіевичу
Лисенко» видано безстрокову паспортну книжку [ММЛ, РД № 133]. Щодо осо-
би власника у паспорті зазначено : «колежскій ассесорь, 56ти лЬть, православно-
го вЪроисповьданія, женат». У Паспорті також міститься ряд окремих візових
штампів і позначок, зокрема, з адресами проживання М.В.Лисенка під час
відвідин Москви, Петербурга та ін…

* * *
Серед документів Справи виявлено кілька не опублікованих досі автографів

М. В. Лисенка, зокрема «Прошение» Миколи Віталійовича від 18.ХІІ. 1896 [1,
арк. 2] про призначення грошової допомоги на навчання 11-річного сина Оста-
па 22. Документ деякою мірою характеризує матеріальний стан композитора :

«19 января 1896/ № 8 02 / ст. 2
В Совет Киевского Института Императора Николая I
Дворянина Николая Виталиевича Лисенко
Прошение
В течении 18 лет я состою старшим преподавателем музыки в Киевском Ин-

ституте Императора Николая I и до последняго времени исполнял обязанности
блюстителя правильнаго хода преподавания музыки.

Обремененный семейством, не имея личнаго имущества и вынужденный
поэтому поддерживать себя и свою семью исключительно своими личными тру-
дами, я лишон возможности уделять достаточно средств на воспитание своих
детей.

Ввиду этаго позвляю указать Совету Института на свои скромные труды по
преподаванию музыки и покорнейше просить исходатайствовать мне пособие
на воспитание моего сына Евстафия, 11 лет. Киев. Декабря 18 дня, 1896 г. / Дво-
рянин Николай Лисенко».

І нижче : «Брачное свидетельство получил обратно», що опосередковано
підтверджує факт усиновлення Миколою Лисенком і його шлюбною дружиною
Ольгою Лисенко (О’Коннор)  позашлюбних дітей від Ольги Липської 23.

Підшито до Справи і «Прошение» від 18 жовтня 1896 р. [1, арк. 24 ] про ви-
дачу паспорта його дружині Ользі Олександрівні Лисенко (О’Коннор) 24, яка на
той час мешкала в Сумах.

Та особливу увагу привертає документ, яким, власне, Справа починається
(чи то пак – закінчується…). Це заява про звільнення з Інституту шляхетних
дівчат, яку наводимо тут повністю:
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«Его Превосходительству, Господину Инспектору классов Киевского Инсти-

тута Императора Николая.
Дворянина Николая Виталиевича Лисенко. Прошение. Не имея возможнос-

ти продолжать. Вследствие болезненного состояния моего здоровья, дальней-
шее преподавание музыки в Институте, покорнейше прошу меня уволить от дол-
жности преподавателя музыки и сделать по сему прошению надлежащее распо-
ряжение. 1906 г., декабря, 4-го дня. Николай Лысенко».

На заяві розпорядження від 13 грудня 1906 р.: «Написать постановление об
увольнении г. Н. Лисенка от должности преподавателя музыки в Институте» [1,
арк. 1], внаслідок чого «Постановлением Совета Института Императора
Николая I от 1 декабря 1906 за № 1851 (уволен) согласно прошению, уволен от
должности учителя музыки с 1 Декабря 1906». [1, арк. 10–11 зв, узагальнено].

Те несподіване звільнення було добровільно-примусовим, а причиною його
стала ситуація, пов’язана з палким платонічним коханням Миколи Лисенка до
його учениці Інни Андріанопольської 25.

Термінове звільнення з державної служби дало змогу зберегти за Миколою
Віталійовичем його статус і відзнаки, захистило від зайвих питань з боку осві-
тянського начальства до нього як до власника Музично-драматичної школи, убез-
печило його ще на деякий час – як чиновну й шановану особу – від надто вже
відвертих зазіхань поліції, під негласним наглядом якої Лисенко перебував із
1864 р. до самої смерті – до 6.11 (24.10) 1912 р.

Подаючи наведену вище інформацію у рік відзначення 170-річчя від дня на-
родження та 100-річчя з дня смерті Миколи Лисенка, сподіваємось, що вона
приверне увагу не лише науковців, а й найширшого кола шанувальників украї-
нської історії до постаті Миколи Лисенка, все життя якого було, за висловом
Михайла Старицького, «геройством, помноженим на цілий вік».
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Ірина ШЕРЕМЕТА (Київ)

ЛИСЕНКОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ У 1920-х РОКАХ
(на матеріалі журналу «Музика»)

У статті систематизовано присвячені М. В. Лисенкові критико-публіцистичні та на-
укові матеріали журналу «Музика» Всеукраїнського музичного товариства ім. М. Леон-
товича й окреслено їх значення в розвитку лисенкознавства.

Ключові слова: М. Лисенко, журнал «Музика», музична періодика, музикознавство,
українська музична культура.

В статье систематизированы посвященные Н. В. Лысенко публицистические и науч-
ные материалы журнала «Музыка» Всеукраинского музыкального общества им. Н. Ле-
онтовича и дана характеристика их значения в развитии лысенковедения.

Ключевые слова: Н. Лысенко, журнал «Музыка», музыкальная периодика, музыко-
ведение, украинская музыкальная культура.

The publicistic and scientific materials of the magazine Muzyka (Music) of the All-Ukrainian
Mykola Leontovych Music Society, devoted to M. V. Lysenko, are systematized in this article
and the characteristic of their value in musicology development is given.

Key words: Mykola Lysenko, the magazine Muzyka (Music), the musical press, musicology,
Ukrainian musical culture.

Творчість М. В. Лисенка завжди була об’єктом численних музикознавчих
досліджень. Підвалини лисенкознавства закладено працями сучасників та на-
ступників композитора – Ф. Колесси (1903, 1913), О. Русова (1903), В. Домета
(1904), М. Комарова (1904), С. Людкевича (1913), К. Бич-Лубенського (1914),
C. Дрімцова (1922), відповідним розділом в «Історії української музики» М. Грін-
ченка (1922), а також розвідками К. Квітки (1930), Л. Кобилянського (1930) та
багатьох інших, хто висвітлював як загальну характеристику творчої постаті й
спадщини М. Лисенка, так і окремі напрями його творчості. У 1900–1920-х ро-
ках формувався і джерелознавчо-довідковий блок лисенкознавства: було видано
ряд спогадів, «Библиографический указатель муз. и литер. деятельности Н. В. Ли-
сенка (1868–1903)», «Каталог виставки, присвяченої Миколі Лисенкові з нагоди
85-ліття з дня його народження і 15-ліття з дня смерти» (1927), листування М. Ли-
сенка з І. Нечуєм-Левицьким, Р. Познанським та П. Сокальським (1930) тощо.
У часописах «Літературно-науковий вісник», «Сяйво», «Діло», «Русская музы-
кальная газета», «Буковина», «Руслан», «Рада», «Киевская мысль» та інших най-
частіше публікувалися безпосередні відгуки на прем’єри творів Лисенка, що
віддзеркалюють їх оцінку тогочасними музичними критиками й науковцями.

Однією з вагомих платформ лисенкознавчих студій у 1920-х роках став дру-
кований орган Всеукраїнського музичного товариства ім. Леонтовича (далі –
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ВМТЛ) – журнал «Музика». Публікації, що в той чи інший спосіб торкалися
постаті митця, час від часу з’являлися на сторінках часопису, а в ювілейний для
Лисенка 1927 рік редакція підготувала присвячений йому випуск журналу (хоча
планувала це зробити ще в 1923 р. 1).

Усі лисенкознавчі публікації часопису доцільно розділити на кілька тематич-
них груп. Першу їх частину становить група матеріалів, умовно названа меморі-
альною. Серед іншого в ній виділяється низка публікацій 1923–1924 років щодо
розгорнутої редакцією «Музики» кампанії збору коштів на надгробний пам’ят-
ник композиторові. Розпочав її в 1923 році відкритий лист секретаря ВМТЛ
О. Чапківського, в якому вкладові Миколи Віталійовича в українську музичну
культуру в гострій формі протиставлялася пустка на його могилі. Тричі редакція
від імені Товариства зверталася до громадськості з проханням робити посильні
внески на будівництво пам’ятника, одночасно друкуючи детальні звіти про от-
римані кошти. Наступного, 1924 року в журналі було оголошено конкурс на про-
ект пам’ятника, який, за задумами організаторів, мав зводитися ще через рік.
Однак на початку 1925 року з’являється замітка «Як вшанувати пам’ять Лисен-
ка», підписана псевдонімом Музыка, в якій ішлося про те, що пам’ять про ком-
позитора замість спорудження пам’ятника доцільніше увіковічнити всебічним
дослідженням його життя й творчості. Редакція запропонувала читачам висло-
вити свої думки з цього приводу. На цей допис відгукнулися музкори журналу
Г. Янчук (Запоріжжя) та Ю. Слоницький (Козелець, Чернігівщина). Серед най-
нагальніших потреб ними було виокремлено необхідність повного дешевого
академічного видання творів М. Лисенка, створення ґрунтовного монографіч-
ного дослідження про життя і творчість композитора, всебічного вивчення його
творчості в навчальних закладах і вже на решту коштів – зведення пам’ятника
на його могилі. Як відомо, життя розв’язало ці проблеми по-своєму.

На рубежі 1922–1923 років ВМТЛ провело ряд заходів для вшанування 10-
річчя з дня смерті митця. Для цього було утворено Ювілейну комісію, котра
«запросила до свого складу представників наукових, мистецьких та громадсь-
ких організацій, надавши комісії авторитету та значіння» 2. Як свідчить журнал,
у кількох громадських закладах Києва відбулася низка вечорів пам’яті компози-
тора, а 28 грудня на центральній урочистості Хор ім. К. Стеценка виконав
«Реквієм» М. Вериківського під орудою автора. Подібні меморіальні концерти
часто відбувалися й на периферії, а також за кордоном (зокрема, у Празі 6 листо-
пада 1923 року пройшов вечір пам’яті М. Лисенка, на якому вступне слово виго-
лосив відомий чеський науковець З. Неєдли).

Вшанування пам’яті М. Лисенка було багаторівневим. Саме Товариство, що
виникло як відповідь на трагічну загибель М. Леонтовича, намагалося всіляко
зберегти пам’ять про українських композиторів, які передчасно пішли з життя в
ті роки – М. Леонтовича, К. Стеценка, Я. Степового, – присвоюючи їхні імена
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своїм новоствореним структурним підрозділам. Ім’я ж М. Лисенка отримав
Музей української музичної культури та створений у 1927 р. струнний квартет.
Як свідчить хроніка «Музики», вокально-хорові об’єднання, що виникали по
різних містечках і селах, також найчастіше брали імена М. Леонтовича й М. Ли-
сенка (а подекуди ще й М. Вериківського). Зокрема, лисенківські хори були в
Одесі («Співоче товариство ім. Лисенка»), Катеринославі, Кременчуці, Мико-
лаєві, Вовчі та деяких інших місцевостях.

У журналі містяться короткі відомості про поетапну роботу ВМТЛ з упоряд-
кування архівних матеріалів композитора. Так, у 1923 році започатковується зга-
дуваний Музей, в якому одними з перших експонатів стали 4 срібних вінки ком-
позитора (а 1927 року до цього Музею надійшов підписаний футляр від срібно-
го прибору, подарований М. Лисенкові з нагоди 35-річчя його творчої діяльності);
1925 р. на виставці «7 років музичної культури на Україні» було впорядковано
т. зв. «Музей», що містив рукописи, фотографії, листи, особисті речі померлих
композиторів – Лисенка, Леонтовича, Стеценка, Степового; 1927 р. – масштаб-
на виставка пам’яті М. Лисенка, влаштована Музеєм українських діячів науки
та мистецтв при Всеукраїнській академії наук. Ця виставка охоплювала близько
тисячі дотичних до життя і творчості композитора експонатів, систематизова-
них за кількома критеріями 3. Окрім музею ВУАН, меморіальні речі М. Лисенка
в той час входили і в експозицію Всеукраїнського історичного музею ім. Т. Шев-
ченка [1]. Товариство ж особливу увагу звернуло на опрацювання рукописів ком-
позитора 4, що згодом вилилось у повне видання його творів.

У «Музиці» подано чимало матеріалів джерелознавчого характеру, що ста-
новить наступний блок лисенкіани. Це передруки присвячених М. Лисенкові
рецензій із російської преси до 1917 р. (стаття «Українська опера» М. М. Івано-
ва з петербурзького «Нового времени» та «Композитор Н. В. Лысенко» К. Бич-
Лубенського, надрукована в харківському часописі «Южный край»), мемуарис-
тика (спогади М. Рильського про особисті зустрічі з композитором та В. Овчин-
никіва про перебування М. Лисенка в Москві на вшануванні 50-х роковин смерті
Т. Шевченка), епістолярна спадщина (листи М. Лисенка до Г. Грушевського,
С. Дрімцова, І. Шрага, що висвітлюють різноманітні життєво-побутові та творчі
реалії). Публікація цих матеріалів свідчила про активне формування циклу до-
поміжних (спеціальних) музикознавчих дисциплін, а накопичуючись, – вони ста-
вали базою для дальшого розвитку лисенкіани. Окрему їх підгрупу утворили
кілька бібліографічних і нотографічних заміток про надруковані твори М. Ли-
сенка: солоспів «Айстри», виданий Державним видавництвом України, і той
самий солоспів та збірка «П’ять народних пісень», видані Київським музичним
підприємством, 2 випуски дуетів (вид. Книгоспілкою) і надрукований у Полтаві
«Збірник українських народних пісень в розробці М. В. Лисенка». Ці замітки
містили сухий перелік творів, що ввійшли у збірки, або давали дуже коротку
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характеристику поліграфічної якості цих видань (зокрема порівняння київсько-
го й харківського видань «Айстр»).

У численних матеріалах «Музики» здебільшого в розпорошеному вигляді
міститься інформація щодо особливостей  функціонування  творчост і
композитора  в  тогочасному  музичному  житті .  Цікавими, зокрема, є
репертуарні вказівки, що виявляють характерну для того часу тенденцію гіпер-
регламентації довколишнього простору. Так, до виконання під час жовтневих і
ленінських свят «Музика» радила Лисенків «Вічний революціонер» на сл. І. Фран-
ка, а до шевченківських роковин – хори «Жалібний марш», «Орися-ж ти, моя
ниво», «Іван Гус», «Ой нема, нема» (з поеми «Гамалія»), «У туркені на тім боці»,
солоспіви «Учітеся, брати мої», «Минають дні», «Огні горять», а також ліричні
й побутові пісні на сл. Т. Шевченка, маючи на увазі «Музику до Кобзаря», та
«крім того, – звичайний революційний хоровий репертуар, – див. репертуар до
жовтневих та ленінських роковин» 5. Особливо полюбляв усіляко регламентува-
ти музичний побут П. Козицький, який в одному з чисел журналу адаптував вик-
ладену з марксистсько-ленінських позицій загальну історію країни до компози-
торської творчості, відобразивши все у вигляді відповідних тематичних концерт-
них програм, значну частину яких складала музика М. Лисенка 6.

Про окремі аспекти концертного життя творів композитора дає уявлення бага-
та хроніка «Музики», а також численні дописи читачів журналу. В тогочасному
концертному житті переважали твори М. Лисенка, М. Леонтовича та К. Стецен-
ка (дещо менше звучали П. Сениця і Я. Степовий). Наприклад, репертуар капе-
ли Уманського агротехнікуму на 18% складався з пісень М. Лисенка (бл. 15-ти
творів); Хору-Студії при Чернігівському інституті народної освіти – 16% (7
пісень); хору із с. Нова Гребля – 19% (15 творів). Твори композитора неоднора-
зово звучали в Чернігові, Козельці, Коростишеві, Житомирі, Харкові, Вінниці,
Гайсині, Гнівані, Ніжині, Зіновіївську (тепер Кіровоград), Білій Церкві, Ромнах,
Лубнах, Полтаві та багатьох інших містах і селах. Часто про виконання окремих
творів містяться детальніші відомості – що саме й де звучало. За кордоном
творчість Лисенка, зокрема його обробки народних пісень, популяризувала Ук-
раїнська республіканська капела О. Кошиця. Твори композитора були в реперту-
арі мандолінового оркестру й хору при Українському робітничому домі у
Вінніпезі (Канада), а Інтернаціональний студентський хор у Празі (тодішня Че-
хословаччина) з успіхом виконував «Вічного революціонера».

У концертних програмах твори М. Лисенка нерідко вміщувалися поряд із
композиціями європейських і російських романтиків, що іноді негативно оці-
нювали дописувачі «Музики». Разом із тим були й тематичні концерти: «Лисен-
ко і його школа» (підготувало ВМТЛ), «Українські композитори старшої гене-
рації» (вокал О. Ганчель, акомпанемент Б. Лятошинський, вступне слово Д. Ре-
вуцький; обидва концерти – Київ), концерт пам’яті М. Лисенка та Я. Степового
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у Новій Басані (на ньому прозвучала доповідь Є. Тичини про сучасну українсь-
ку музику та її діячів), концерт-лекція, присвячена творчості М. Лисенка у Вовчі,
на якій О. Сердюк прочитав реферат «Народна пісня та поезія в соціальній твор-
чості Лисенка» і т. п.

«Музика» однією з перших започаткувала практику соціологічних опитувань,
а ширше – соціологічного ракурсу музикознавчих досліджень у цілому. Зокре-
ма, в матеріалі В. Довженка «До питання про вивчання мас» у спектрі народних
музичних вподобань вагоме місце відводилось українській пісні в обробці М. Ли-
сенка 7. Окремі публікації часопису містять відомості стосовно приблизної хро-
нології видання нот композитора 8.

Важливий блок лисенкознавчих матеріалів «Музики» – власне музикознавчі
розробки ,  що стосувались багатогранної діяльності митця: «Микола Лисенко
в світлі сучасности» Я. Полфьорова та «М. В. Лисенко як диригент» С. Теле-
жинського 9. Надруковані в одному «лисенківському» номері, ці статті ілюстру-
ють протилежні світоглядні позиції, які на засадах плюралізму ще існували в
тогочасному музикознавстві. Спершу в ювілейному випуску «Музики» було за-
плановано інші матеріали, зокрема М. Грінченка «Життя та творчість М. Лисен-
ка», Д. Ревуцького «Лисенко як громадянин», А. Буцького «Спогади про М. Ли-
сенка», Ф. Колесси «Микола Лисенко в Галичині», Г. Любомирського «Лисенко
як педагог», Л. Пахаревського «Спогади про Лисенка» 10. Достеменно невідомо,
чому жодна з цих проанонсованих публікацій не побачила світ. Припускаємо,
що перші дві статті були пов’язані з «великою монографією про життя й творчість
М. В. Лисенка, яку М. Грінченко та Д. Ревуцький готують до академічного ви-
дання творів Лисенка» 11, що знову ж таки залишилася ненадрукованою.

Автор першої із зазначених надрукованих статей музикознавець-апмувець
Яків Полфьоров. Стаття про М. Лисенка [5] є однією з ранніх його праць. Нале-
жачи до етапу кристалізації українського історичного музикознавства, вона відоб-
ражає ряд характерних прикмет свого часу. Згідно з авторським задумом, стаття
була покликана виконувати подвійну вступну функцію – преамбули до вивчення
творчості Лисенка в «сучасному освітленні» та вступу-програми до всього ук-
раїнського музикознавства наступних років, оскільки в ній викладено основні
принципи аналізу музичних явищ із позицій діалектичного матеріалізму. Як ос-
новний методологічний принцип Я. Полфьоров декларував «соціо-біологічний
метод аналізу мистецької творчості». У характерному для епохи войовничому
дусі нетерпимості автор порушував питання доцільності творчості М. Лисенка
в нових соціокультурних умовах. Музикознавчого аналізу як такого в статті прак-
тично немає, що можна пояснити «не форматом» для журнальної публікації.
Власне, з тієї самої причини конспективним стилем позначені публікації С. Люд-
кевича, що з’являлись у періодичній пресі Львова, однак ці роботи характеризу-
ються стрункістю й логічністю викладу, а у випадку Я. Полфьорова розкішне
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багатослів’я 12 скоріше вуалює відсутність глибшої музикознавчої аналітики та
ускладнює сприймання тексту.

Серед фахово-музикознавчих, проте не зовсім оригінальних думок, наведе-
них у статті Полфьорова, – твердження про Лисенка як найкращого музичного
інтерпретатора Т. Шевченка, зв’язок слова і музики в його музичних компози-
ціях на тексти поета та їх виняткове місце в цілому у творчості М. Лисенка, а
також твердження про ліричність і вокальність Лисенкової музи. Майже всі ці
думки раніше за Полфьорова висловив С. Людкевич [2, с. 290, 292].

Я. Полфьоров здійснив спробу стильово класифікувати творчість М. Лисен-
ка. Загалом він її поділяв на 2 частини – твори на народні теми або з їх викори-
станням і ті, що без них. Усередині кожної з частин присутнє дроблення на підгру-
пи, яке, проте, доволі плутане й не цілком обґрунтоване 13. В українському музи-
кознавстві з плином часу ця класифікація стала стрункішою, зокрема у працях
С. Людкевича (1937), М. Гордійчука й Л. Архімович (1952), Т. Булат (1973),
Л. Корній (2001).

Стаття Я. Полфьорова серед іншого містила нігілістичну оцінку народної
творчості й національного стилю та показ «сучасного», себто марксистсько-ле-
нінського освітлення мистецького життя. Власне, просування нових методоло-
гічних засад на тлі входження українського музикознавства в нову радянську
дійсність і було генеральною метою Я. Полфьорова. Його матеріал торує шлях
частині дослідницьких робіт наступного десятиліття, які відверто цькуватимуть
М. Лисенка [А. Хвиля (1936), О. Білокопитов (1934, 1936), П. Козицький (1936)].
Влучну оцінку лисенкознавчим студіям Я. Полфьорова дав на маргінесі однієї зі
своїх праць Ф. Стешко 14.

Інша стаття ювілейного випуску журналу – «М. В. Лисенко як диригент»
Сергія Тележинського [7] – започатковує дослідження цієї галузі діяльності мит-
ця. Вона містить багато цінного й докладного фактологічного матеріалу, що сто-
сується хорових концертів під орудою М. Лисенка протягом 1864–1906 років – з
детальним описанням часу й місця їх проведення, складу й репертуару. Також
подано загальну характеристику хорів, що їх мав у своєму розпорядженні М. Ли-
сенко, розкрито алгоритм і напрямки роботи диригента з хоровим колективом,
особливості його художнього трактування творів та акцентовано на надзвичай-
но вдалих вербальних поясненнях-інтерпретаціях до виконуваних п’єс, покли-
каних допомагати хористам глибше проникати в композиторський задум. Окрім
того, автор усебічно висвітлює виховний, педагогічний та громадський аспекти
диригентської діяльності М. Лисенка 15.

В історичній перспективі 1920-ті роки, і зокрема журнал «Музика», посіда-
ють у лисенкознавстві значне місце. По-перше, вони дали потужний імпульс до
матеріального збереження спадщини митця, внаслідок чого їй вдалося уникну-
ти знищення у репресіях наступних десятиліть. Друге – у лисенкознавстві (як і
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взагалі в культурі й науці того часу) проявилася характерна тенденція різновектор-
ності думок, «єдиноправильний» соцреалізм ще не зайняв свого виняткового стано-
вища. Праці Я. Полфьорова й С. Тележинського висвітлюють М. Лисенка як бага-
тогранного діяча: композитора, фольклориста та диригента, у творчості якого сфо-
кусувалися провідні процеси розвитку української музичної культури того часу, тоді
як у наступних десятиліттях (1930–1940 рр.) постать композитора стане однобічною,
а творчість набуде застережень. У публікаціях журналу «Музика» окреслились ос-
новні напрямки лисенкіани, що з часом розкрились як базові в контексті лисенкіани
ХХ – початку ХХI ст. Найповніше підмітила значення лисенкознавчих праць 1900–
1920-х років О. Немкович, зазначивши, що в них у найбільш стислому й концентро-
ваному вигляді проявилася тогочасна національна музично-історична концепція в
цілому – «осмислення вітчизняної музичної культури як цілісної й оригінальної ча-
стини загальноєвропейського музичного мистецтва» [4, с. 169].
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ІЗ ДЖЕРЕЛОЗНАВЧОЇ СПАДЩИНИ: МАЛОВІДОМА СТАТТЯ
МИХАЙЛА ТЕЛЕЖИНСЬКОГО «МИКОЛА ЛИСЕНКО»

У статті проаналізовано маловідому публікацію композитора з Волині Михайла Те-
лежинського про основоположника української класичної музики Миколу Лисенка (1842–
1912). Вперше впроваджується до сучасного наукового обігу матеріал, опублікований в
часописі «Церква і нарід» від 15 жовтня 1937 року, Ч. 20.
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Ключові слова: музично-критична стаття, творча спадщина Миколи Лисенка, ком-

позитор Михайло Тележинський.
В статье проанализировано малоизвестную публикацию композитора с Волыни

Михаила Тележинского об основоположнике украинской классической музыки Николае
Лысенко (1842–1912). Впервые вводится в современный научный оборот материал, опуб-
ликованный в журнале «Церковь и народ» от 15 октября 1937 года, Ч. 20.

Ключевые слова: музыкально-критическая статья, творческое наследие Николая
Лысенко, композитор Михаил Тележинский.

Unknown article about a founder of Ukrainian classic music Mykola Lysenko by Mykhajlo
Telezhynsky, composer from Volyn Region, is examined. This information published in
newspaper «Церква і нарід» («Church and people») on October, 15, 1937, is improved to
modern scholar usage at the first time.

Key words: music critique, works by Mykola Lysenko, composer Mykhajlo Tele-
zhynsky.

Постановка проблеми. Життєпис і творчість основоположника української
класичної музики Миколи Лисенка не завжди подавались об’єктивно (перева-
жала однобічність, поверхневість, хибна ідеологічна спрямованість, догматич-
ний підхід до важливих культурних процесів). Адже зовсім не вивчено його ду-
ховну спадщину, вимагає глибшого осмислення музично-критична діяльність, а
також фортепіанна творчість митця. Відзначимо музикознавців і науковців, які в
своїх монографіях і статтях аналізували творчість і життєвий шлях корифея ук-
раїнської музичної культури. Це, передусім, Л. Архімович й М. Гордійчук [1],
Т. Булат [2], М. Дремлюга [3], О. Козаренко [8], Г. Курковський [9], Ост. Лисен-
ко [11], Р. Скорульська [17], Є. Товстуха [20], В. Чаговець [23] та ін.

Метою статті є дослідити і проаналізувати маловідому статтю М. Теле-
жинського «Микола Лисенко» та визначити її роль у практичній діяльності май-
бутніх музикантів-педагогів.

Виклад основного матеріалу. До історії української музичної культури Ми-
кола Лисенко увійшов як талановитий композитор, педагог, піаніст та музично-
громадський діяч. Відзначмо, що майже всі попередники й сучасники митця
виявили себе здебільшого в якомусь одному музичному жанрі або в невеликій
кількості творів (С. Гулак-Артемовський, П. Ніщинський, М. Колачевський,
Ост. Нижанківський, М. Завадський), а М. Лисенко підносить усі жанри украї-
нської музики на високий художній і фаховий рівень. Він створює опери, хори,
вокальні ансамблі, композиції для сольного виконання, камерно-інструментальні
твори, зокрема для фортепіано, музику до драматичних вистав, закладає основи
музично-критичної і наукової думки. Діяльність композитора мала вирішаль-
ний вплив на подальший напрямок розвитку національної музичної творчості.
М. Лисенкові судилось стати й одним з організаторів концертного життя в Ук-
раїні. Починаючи з юнацьких років і до останніх днів життя, він як видатний
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піаніст-віртуоз виступав із концертами у Празі, Львові, Москві, Києві та бага-
тьох інших містах.

Микола Лисенко зробив значний внесок щодо збирання, вивчення, художніх
обробок та популяризації народних пісень. У них він вбачав основу своєї твор-
чості, вони були постійним джерелом ідейно-образної наснаги й художнього
збагачення його безсмертної музи. В. Чаговець слушно писав: «Народна пісня,
народна музична творчість були тією могутньою рікою, а вірніше буде сказати,
тим неосяжним і мало дослідженим океаном, по якому Лисенко, ще бувши юна-
ком, спрямував свій творчий шлях, спочатку як збирач дорогоцінних самоцвітів
народної творчості, а згодом – вже й як досвідчений майстер-творець, що пере-
творює самоцвіти в прекрасні намиста національної культури» [23]. Нагадаймо,
що композитор опублікував 7 збірок народних пісень (по 40 зразків у кожній)
для голосу з фортепіано і 12 – у хоровому аранжуванні (по 10 пісень у кожному
випуску). Крім того, було видано тематичні збірки обрядової пісенності: вес-
нянки, колядки, купальські пісні тощо.

Високо оцінив архієпископ І. Огієнко використання української пісні як вдяч-
ного образно-тематичного матеріалу в умовах, коли все українське нещадно за-
боронялося царським режимом, у своїй знаменитій «Українській культурі». Він
захоплено писав: «...такою ж солодкою, чарівною та привабливою зосталась пісня
наша ще й досі! Зосталась такою, хоч останніми часами забороняли нам співа-
ти, гнали пісню нашу із школи, гнали із життя, а солов’ю України, покійному
М. Лисенкові, не дозволяли під нотами ставити слів, – дозволялось видавати самі
тільки ноти... Проте голосно лунала і німа оця пісня...» [15].

Отримавши професійну освіту, Микола Лисенко став чудовим піаністом-ви-
конавцем і активно концертував як в Україні, так і за її межами. Про це свідчить
спогад Володимира Пухальського (першого директора Київської консерваторії,
викладача знаменитого Володимира Горовиця – Л. Ф.), який відзначав: «Як учень
старонімецької школи, заснованої на силі пальців, він мав техніку, яка відзнача-
лась чистотою і прозорістю і найбільше відповідала п’єсам ритмічного характе-
ру. Граючи дзвінко й строго в такт, він любив карбувати фрази, відокремлюючи
сильні долі від слабих виразними акцентами. Ось чому шуманівський концерт,
що вимагав цих якостей, як і бетховенський (G-dur), який я теж чув у виконанні
Лисенка, знайшли у ньому прекрасного інтерпретатора. Твори ж наспівного,
ліричного, елегійного настрою були менш у характері віртуоза, що мав, як і ба-
гато інших піаністів, свій спеціальний жанр, своє амплуа. Мені подобалося в
ньому його навдивовижу чесне, щире й любовне ставлення до мистецтва» [16].

У статті Михайла Тележинського “Микола Лисенко” йдеться, скоріш, про
життєпис і творчий шлях Миколи Лисенка, акцентується увага на його духовній
спадщині. Автор відзначає також його авторитет і як музично-громадського дія-
ча, диригента та піаніста. Подаючи цей матеріал до друку, ми намагалися збе-
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регти його в оригінальному вигляді, не наближаючи лексику і правопис до ви-
мог сучасної літературної мови. Стаття Михайла Тележинського друкується впер-
ше після 1937 року, редакторське втручання мінімальне (у квадратні дужки взя-
то те, що розшифрували автори). Матеріал Михайла Тележинського, який про-
понуємо читачам, цікавий не тільки стосовно творчої постаті Миколи Лисенка,
а й тим, що його написано до 25-річчя від дня смерті композитора.

Свящ[еник] М. Тележинський
Микола Лисенко

(В 25 роковини смерти)

24 жовтня ц[ього року] минає 25 років до дня смерти славного українського
композитора св. п. Миколи Віталієвича Лисенка. Його заслуги для батьківщини
й рідного народу кажуть нам ушанувати його світлу память не злим тихим сло-
вом і теплою молитвою за вічний спокій його шляхетної душі.

Імя Миколи Лисенка золотими літерами записано в історії української куль-
тури поруч з імям Кобзаря України Тараса Шевченка. Зокрема ж для української
музики імя його має особливе, епохальне значення, бо він перший з українських
композиторів створив національну художню музику свого народу, високо підніс
її до рівня всесвітньої музики і вивів у широкий світ поміж європейських на-
родів.

Імя Миколи Лисенка, як світової слави художника звуку, стоїть поруч з інши-
ми геніями, і його художня творчість має для української музики те саме значен-
ня, що й імя Гріга для Норвегії, Глінки для Росії, Сметани для Чехії, Шопена для
Польщі, або Сібеліюса для Фінляндії.

Кожний культурний нарід є щасливий і гордий, коли він має своїх велетнів
духа, що народилися з ласки Божої, зросли й принесли шляхетні овочі своєю
творчою працею на ниві народній.

Наш Микола Лисенко походить з старого козацького роду. Народився 1842
року в с. Гриньках на Полтавщині. Хоч і походить він з аристократичної родини,
яка здалеку стояла від простого мужицького люду й, особливо з підборканням
України Москвою, потягла до російського дворянства, – то все ж таки Микола
Лисенко ніколи не цурався свого рідного народу, завжди був з ним і працював
тільки для нього.

Чародійний вплив української народньої пісні на Миколу Лисенка так зріднив
його з українською стихією, що він до останніх днів свого життя залишився
вірним сином свого народу. А могутній вплив музики Бетховена, Моцарта, Шо-
пена, Римського-Корсакова й інших композиторів, яких студіював, виховав нам
художника європейської слави.

Художньо-музична творчість Миколи Лисенка є надзвичайно багата своїм
змістом, кількістю і якістю. Ще будучи учнем Лейпцигської Консерваторії, най-
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кращої того часу, М[икола] Л[исенко] видає перший збірник українських на-
родніх пісень і першу серію музики до Шевченкового «Кобзаря».

Почав свою музичну творчість М[икола] Л[исенко] з української народньої
пісні, підкреслюючи її велике значіння для створення національно-художньої
української музики, а також тим самим проторив і вказав правдивий шлях для
народньої української музичної культури. Унезалежнив її від чужої – московсь-
кої. А через порівняння мелодій українських дум з мелодіями пісень інших на-
родів розкрив Лисенко спорідненість наших мелодій з пісенними мелодіями
Сербів, Болгар, Арабів, Персів і взагалі народів європейського сходу.

Сім збірників народніх пісень з супроводом фортепяна, дванадцять десятків
пісень у хоровому розкладі, «Молодощі» – збірник танків та веснянок, українські
обрядові пісні – веснянки, купальські, колядки, щедрівки. «Українське весілля»,
записане в м. Борисполі Переяславського повіту, – все це яскрава ілюстрація до
музично-етнографічної творчости нашого композитора.

Понад 80 номерів солоспівів, побудованих на поезії Т. Шевченка, характери-
зують художню творчість М. Лисенка. Великий український поет, вічноживий
Тарас Шевченко, викликав до життя музу славного музики. Вдарив по її струнах
і заграв українську мелодію, голосну та правдиву, як Господнє Слово.

Не перебільшено можна сказати, що ледве хто з композиторів дав в своїй
творчості, під впливом своїх поетів стільки правдивої краси звука-поезії, скільки
дав нам М. Лисенко від поезії Тараса Шевченка.

Вистарчить тут пригадати хоч декілька з цих перлин звуко-поезій, щоб пере-
конатися в нашому твердженні. Наприклад: кантати чи симфонічні поеми – «Бють
пороги, місяць сходить» та «Радуйся ниво неполитая» (в супроводі оркестру),
або «Гайдамаки», «Іван Підкова», «Іван Гус», уривки до «Гамалії», «Ой, діброво,
темний гаю», «Минають дні», «Учітеся, брати мої» і інші.

І інші наші поети, – як ось Іван Франко, Борис Грінченко, Леся Українка,
Олесь, – також торкалися по струнах Лисенкової музи. Щодо інструментальних
творів, переважно фортепянових, – Лисенко так само будував їх на різних на-
родніх мотивах.

Серед величезного музичного Лисенкового скарбу почесне місце займають
його опери: «Різдвяна ніч», «Утоплена», «Тарас Бульба», «Зима й весна», «Коза
Дереза», «Пан Коцький», «Енеїда», «Сон літньої ночі», «Сафо», «Ноктюрн»…
Цим М. Лисенко дав нам правдиві зразки національної української опери, бо до
Лисенка взагалі не було жадної української опери.

Будучи релігійним, Микола Віталієвич дуже любив церковні співи, особливо
композиції Веделя й Бортнянського. Завжди ходив чи то до Святої Софії, чи до
Михайловського манастиря слухати церковні хори таких мистців-диригентів, як
відомого Я. С. Калішевського, І. І. Апполонова; але сам мало творив на церковні
мотиви; очевидно тому, що не мав під руками українського перекладу Богослуж-
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бових текстів. Він тільки вказав нам своєю музичною творчістю шлях до націо-
нальної церковної музики. Його канти, колядки, щедрівки, молитва «Боже Вели-
кий Єдиний», «Пречистая Діво, Мати руського краю» – є найкращі зразки-пер-
лини музичної творчости релігійно церковн[ого] характеру.

М. Лисенко у ті минулі часи був для українського громадянства не тільки
великим художником-композитором, але й великим громадянином-вихователем.
Жадна громадська чи культурно-освітня праця в осередку українського життя –
Київі не відбувалася без його активної участи. В Українському Клюбі, в музичній
школі імени композитора, на театральних виставах, концертах – скрізь ми бачи-
ли «Батька-приятеля» в тій чи іншій ролі невтомного діяча. Завжди привітний,
дотепний, повний українського гумору, статечний, аристократ: разом такий про-
стий і доступний у товариському обходженні, Микола Віталієвич був для всіх
постаттю таємничо-приваблюючою, що як магнит притягувала до себе.

У його Музичній школі від ранку до вечора кипіло життя, – таке барвисте,
змістовне. Особливо, коли зібралася на співанки студентська й семинарська мо-
лодь, або сходилися на наради артисти театру М. Садовського. Старий Батько-
Господар сідав за фортепян й, поки зачиналися співанки, частував своїх гостей
солодощами українських мелодій, а в перервах любив слухати веселих жартів і
анекдотів Ол[ександра] Антоновича Кошиця, вставляючи свої дотепні репліки.

На старості своїх літ Микола Віталієвич не любив провадити з хором співан-
ки, а все доручав Ол[ександру] Ан[тоновичу] Кошицю, або комусь іншому. Сам
сидів у куточку й з замилуванням слухав, схрестивши руки на грудях, як семи-
нарські піднебесні тенори «заливалися соловями», або підземні баси «рили» зем-
лю. Любив він семинарську молодь за її співучість і завжди зустрічав з веселим
привітом: «Слава «Ісусові Піхоті», от тепер заспіваємо, так заспіваємо».

Одного разу (здається, 1908 року) українське громадянство м. Києва улашту-
вало Академію на честь Тараса Шевченка. Все як слід було приготовлено до
Академії. Лише місцева адміністративна влада довго не видавала дозволу, але за
допомогою високопоставлених осіб дозвіл здобули, Академія відбулася в салі
Польського Клюбу «Огніво» чи «Огніско», що на Хрещатику. Першою точкою
програми був «Жалібний марш» («Вмер батько наш, та й покинув нас») муз.
М. Лисенка на мішаний хор з супроводом симфонічного оркестру. Цей чудовий
музичний твір на співанках з хором розучував Ол[ександр] Ан[тонович]Кошиць,
а на Академії мав диригувати сам автор.

Саля Клюбу гарно удекорована; над сценою – великий портрет Тараса Шев-
ченка в квітках і вишиваних рушниках. На салі повно публіки. У всіх святочний
урочистий настрій. Нетерпляче чекають початку. Підноситься завіса. На сцені
стоїть як вкопаний численний мішаний хор у гарних українських убраннях, а за
хором – струнний оркестр. З боку від хору виходить Микола Лисенко. На салі
буря оплесків. Вітають. Стає перед хором, бере з пюпітра диригентську палічку,
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підносить до гори, рахуючи в темп марша: раз-два-три-чотири …і стиха поли-
лись жалібні звуки марша:»Вмер батько наш»…

Все завмерло. Затаїло дихання. Чудово хор співає, орхестр підграває, а сам
Ясновельможний рівномірно відбиває такт палічкою… Але раптово, як зачаро-
ваний, хор став …Орхестр грає далі… В очах у всіх хористів жах… Як одне око
хор уперто дивиться на свого диригента, не розуміючи, що сталося 1… Дири-
гент помітно хвилюється, нервово показує палічкою вступ хорові. Хор починає
несміливо співати… Починається якась страшна какофонія: хор і орхестр різно
беруть мелодію. Диригент гнівно стукає палічкою по пюпітру. Хор і орхестр
стали… На салі замішання… На сцені переполох… Хвилина павзи, палічка йде
вгору, й хор та орхестр знову починають жалібний марш, але … тільки до «каме-
ня преткновенія»… Знову какофонія… Диригентська палічка летить понад го-
ловами хористів; диригент зіскакує з підмостку й швидкими кроками йде через
сцену грізний і схвильований поза лаштунки, вбігає до бічної кімнати, сідає в
крісло й дріжачим голосом просить дати йому шклянку холодної води. Ніхто
нічого не розуміє, що сталося. Хористи й хористки на ципочках обережно підхо-
дять до улюбленого Батька і, як винні діти просять пробачити їм вільні й невільні
провини й благають змінити гнів на милість. Та де там. Микола Віталієвич тільки
грізно відповідає: «Це все Кошиць винуватий… то він мені навмисно так зро-
бив… не довчив або перевчив…коли не розуміє, то нехай не береться не за своє
діло…тепер нехай сам диригує». І сміх і сльози. Що ж робити? Молоденькі хо-
ристки навколо попадали на коліна, цілують руки Батька й просять не гніватися
та обіцяють добре виконати Марш. Входить делегація од публіки. Чемненько
кланяється, висловлює якесь «співчуття» й просить продовжувати концерт. Буря
зтихла. Гроза пройшла. Хор і орхестр вмить вишикувались на сцені в повному
порядку. Тиха умова : «не звертати уваги на палічку Миколи Віталієвича, одним
оком на нього, а другим на Кошиця, що сидить у першому ряді перед сценою».
Завіса. Микола Віталієвич на сцені. На салі ураган оплесків. Микола Віталієвич
самозадоволено й привітно усміхнувся, енергійно махнув палічкою й сизокри-
лим орлом полинув понад звуками своєї музи. Мабуть ще ні один хор не співав і
не співатиме цього «Жалібного Марша» так чудово, як тоді співав. Ось уже од-
летіли вдалечінь, як журавлі сірим шнурком, останні звуки «Жалібного Мар-
ша»: «тож по йому плаче, тужить Україна ненька… жалібненько…». Хор скінчив
співати. Орхестр піаніссімо дограє останні акорди. Скінчено. Могильна тиша. А
рідненький Микола Віталієвич у задумі й захопленню та самозабутті продовжує
махати палічкою, одбиваючи рівномірно такти, так як нібито ще не скінчив ство-
реного ним і присвяченого в 27 роковини смерти Тараса Шевченка «Жалібного
Марша».

На салі зачарована публіка раптово пробуджується й громом оплесків вітає
автора й виконавця «Жалібного Марша». То було в 1908 р[оці]. А чотири роки
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пізніше українське громадянство м. Києва з сумом і жалем виряжало в далеку
дорогу повік незабутнього Миколу Лисенка. Виряджало й промовляло:

«Вирядили ми свого Батенька
В далеку дорогу,
А за його Україна ненька
Помолиться Богу»…

Висновок. Отже, до історії української музичної культури М. Лисенко увій-
шов не тільки як видатний композитор, педагог та музично-громадський діяч, а
й як талановитий піаніст-виконавець і популяризатор шедеврів світового мис-
тецтва й перлин рідної культури, а також своїх власних багатьох високохудожніх
надбань. Як видно з цього спогаду Михайла Тележинського, Микола Лисенко
постійно перебував у творчому пошуці, але при тому був дуже вимогливий до
авторського тексту та інтерпретації своїх композицій. Творчість композитора була
новим етапом і відіграла основоположну роль в історії української музчної куль-
тури, адже вона зросла й розвинулася на основі глибокого проникнення в народ-
не життя й народну творчість.
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УДК78ю087.6:82-1]:78.071.1 Лисенко
Ірина ЩУКІНА (Київ)

ІМПРОВІЗАЦІЯ МИКОЛИ ЛИСЕНКА ДЛЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ:
ПРЕЗЕНТАЦІЯ НЕВІДОМОГО АВТОГРАФУ

У статті йдеться про неопубліковану незавершену транскрипцію української народ-
ної пісні “Ой, у полі та й у Баришполі” для фортепіано Миколи Лисенка, що була знай-
дена за згадкою Галини Лисенко про виконання імпровізації на тему цієї пісні для Лесі
Українки. Порушується питання про тонкі нюанси взаєморозуміння між композитором і
поетесою у сприйнятті народної пісні. Пропонується версія закінчення твору.
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візація.
В статье идет речь о неопубликованной незавершенной транскрипции украинской

народной песни «Ой, у поли та й у Барышполи» для фортепиано Николая Лысенко, кото-
рая была найдена по упоминанию Галины Лысенко об исполнении импровизации на
тему этой песни для Леси Украинки. Затрагивается вопрос о тонких нюансах взаимопо-
нимания между композитором и поэтессой в восприятии народной песни. Предлагается
версия окончания произведения.

Ключевые слова: Николай Лысенко, Леся Украинка, Барышполь, автограф, песня,
импровизация.

The article deals with unpublished incomplete Mykola’s Lysenko transcription of Ukrainian
folk song «Oy, u poli ta i u Baryshpoli» for piano, who was found by Halyna Lysenko mention
on the performance of improvisation on the theme of the song for Lesya Ukrainka. Raises the
question of understanding the subtle nuances between composer and poet in the perception of
folk songs. Proposed version of the last episode of creation.

Keywords: Mykola Lysenko, Lesya Ukrainka, Baryshpol, autograph, song, improvisation.

Переглядаючи неопублікований автограф спогадів Галини Лисенко, дочки
М. Лисенка, що зберігається у фондовій колекції Музею Лесі Українки, я звер-
нула увагу на фрагмент, що характеризує взаємини її батька й Лесі Українки
(зберігаємо авторський правопис): «В нашій родині Леся була дорогою і близь-
кою людиною. І коли вона приїзжала до Київа, завжди заходила до батька послу-
хати його пісень, порадитись з ним, бо вважала його тим великим авторитетом
для себe.

Одного разу, повернувшись з Грузії, було це десь в 1905 році, Леся з порога,
прямо з порога схвильовано мовила до тата: “Микола Вітальовичу, скучилась я
на цій чужині, заграйте мені, прошу Вас, щось такого, щоб серце моє вже чуло,
що я вже дома”. І тато відкладав всяку нагальну роботу, сідав за рояль Блютнера,
віддавався весь, щоб зробити Лесі приємне і тихо виринала, неначе з самого
серця мого батька прекрасна мелодія “Ой там у Борисполі”, Леся так слухала, а
вона уміла слухати, що здавалось, уся злилася і потонула в хвилі цих чарівних
звуків. [...] І ми бачили, як приємно було батькові почути похвалу від Лесі, яку
він вважав тонким цінителем музики і мистецтва взагалі» [3, с. 12].

У цих рядках достовірного свідчення людини з найближчого оточення зафік-
совано тонкі нюанси взаєморозуміння між композитором і поетесою, які сягали
рівня емоційно-психологічної символіки: відчуття рідного краю для обох митців
пов’язане з народною піснею. Після прочитання цих мемуарів виникло природ-
не бажання знайти згадану музичну композицію. Але у двадцятитомному видан-
ні музичної спадщини М. Лисенка твір «Ой там у Борисполі» – відсутній. Мож-
ливо, Галині Лисенко пригадалася назва, близька до оригінальної, хоча не мож-
на виключати й того, що існувала мелодія саме з такою назвою, але лишилася
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серед численних ненадрукованих фольклорних записів композитора. У 1890-х
роках Микола Віталійович мав кореспондента з Полтавщини, з містечка Бариш-
поля, селянин Антін Калита [8, с. 229–239]. Можливо, пісня з указаною в мему-
арах назвою було записано від нього й залишилася в чорновому варіанті, який
нам не відомий.

Однак, до ХVІІ тому включено українську народну пісню для голосу з фор-
тепіано з близькою назвою: «Ой у полі, та й у Баришполі» [5, с. 12–13]. Це –
одна з найперших пісень, записаних М. Лисенком, скоріш за все, на Полтав-
щині, де він народився. Вона увійшла до рукописного зошита композитора 1860 р.
і видання «Збірник українських пісень. Випуск І. Зібрав і в ноти завів М. Лисен-
ко. Ляйпціг–Київ, 1868 р.» Спогади Г. Лисенко, про які йшлося, містять і рядки:
«Тато завжди з вдячністю згадував батька Лесі Українки – Петра Антоновича
Косача, який своїми коштами допоміг йому видати в Лейпцигу першу збірку
українських народних пісень» [3, с. 9].

Настрій пісні визначають слова першого куплету: «Ой у полі, ой у полі та й у
Баришполі, там сиділи три козаки у неволі» 1.

Виникає питання: чому майже через півстоліття після нотації цієї пісні М. Ли-
сенко вирішив зіграти Лесі Українці саме її? 2 Може, піддаючись ностальгічно-
му настроєві поетеси, яка за станом здоров’я часто мусила перебувати на чу-
жині, він згадав молоді роки й рідну Полтавщину, де довго не бував, і мовою
звуків намагався передати те, що неможливо висловити жодними словами? Пре-
красний піаніст, він довіряв сповіді серця улюбленому інструментові. Назви
фортепіанних п’єс свідчать про ліричний склад душі їх творця, кожна з них –
зафіксована миттєвість, настрій чи роздум композитора: «Враження від радіс-
ного дня», «Момент зачарування», «Знемога та дожидання», «Мрія (На солодкім
меду)», «Сумний спів», «Розлука», «Журба», «Момент розпачу», «Пісня без слів»...

Леся Українка писала про себе: «[…] я ж, власне, лірик par excellence»... [9,
с. 132]. Особливим було ставлення поетеси й до фортепіано, її сестра Ольга зга-
дувала: «На мою думку, грала Леся дуже гарно. Її музику було надзвичайно при-
ємно слухати, далеко приємніше, ніж багатьох блискучих техніків-віртуозів. [...]
Грала так найчастіше вечорами, – без світла, в темряві, коли не дуже хтось слу-
хав, – свої імпровізації. Власне, імпровізації, а не зафіксовані композиції, бо кожен
раз це було щось інше. [...] Це була наче не музика, а розмова з «давнім своїм
другом», фортепіяном, на різні прерізні теми» [2, с. 51–52].

Очевидно, пісня «Ой, у полі та й у Баришполі», сповнена нездоланної туги й
одночасно переболілої вікової мудрості, була для М. Лисенка, до певної міри,
узагальненим образом України й долі її народу, своєрідним ментальним кодом,
і, напевно, він відчував, що для Лесі Українки також. У фортепіанному викладі
ця пісня набула імпровізаційної свободи й полинула «неначе з самого серця», як
пише Галина Лисенко, несучи відчуття незкінченно рідного...
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Здавалося б, та імпровізація славетного композитора, що звучала на прохан-

ня славетної поетеси, розчинилася в минулому, залишивши тільки короткий спо-
гад, проте...

Старший науковий співробітник Музею Миколи Лисенка Музею видатних
діячів української культури Марина Чуєва, переглядаючи начерки композитора,
знайшла аркуш з назвою вгорі: «Ой, у поли та й у Барышполи» [7]. На ньому
акуратно, з поодинокими закресленнями, майже як чистовий варіант, записано
п’єсу імпровізаційного характеру в дусі дум чи рапсодій для виконання на фор-
тепіано. Мелодія, покладена в основу п’єси, – ідентична мелодії однойменної
української народної пісні з першої збірки композитора, її навіть записано в тій
самій тональності (d-moll). Начерк, імовірно, був незавершений (у кінці сто-
рінки залишилося небагато вільного місця) або продовження твору, записане на
іншому аркуші, ще досі не знайдено, можливо, й втрачено. На звороті ж аркуша
міститься фрагмент зовсім іншого фортепіанного твору, який, на перший погляд
(за кольором чорнила, манерою написання), сприймається як продовження по-
переднього. Після аналізу вдалося встановити, що це – чорновий варіант уривку
з баркароли «Пливе човен води повен» [4, с. 122–124]. Баркаролу було написано
М. Лисенком у Києві, скоріш за все, в 1902 р. (видано в 1903 р. [6, с. 27]). Таке
«сусідство» двох музичних фрагментів на одному аркуші нотного паперу роз-
ширило хронологічні рамки періоду, коли композитор міг виконувати імпровіза-
цію на тему «Ой у полі, та й у Баришполі» для Лесі Українки. Цілком можливо,
це було в тому самому 1902 р., коли поетеса повернулася з Італії, а не в 1905 р. з
Грузії, як пригадалося Г. Лисенко. Тож назвімо ті дні, коли Леся Українка гостю-
вала в Києві після тривалого перебування поза межами Батьківщини, і могла
відбутися її зустріч з М. Лисенком, описана в спогадах його доньки: 10 – 17 червня
1902 р., 7 – 15 червня 1903 р., 21 травня – 3 червня 1904 р., 8 – 10 червня 1905 р.
Ностальгічні ж ноти звучать в листах поетеси у різні роки: «...хто може не їхати
на чужину, хоч би й прекрасну, той щасливий, хоч не завжди тямить своє щастя»
(листопад 1909 р.) [10, с. 295].

Визначитись з датуванням точніше допоміг, за «збігом обставин», автограф
Олени Пчілки, що спонукав до дослідження, на виданні фортепіанної транс-
крипції пісні «Безъ тебе Олесю» з серії «Народни Украинськи письни уложывъ
для фортепіана М. Лисенко». Вона побачила світ у київському видавництві Лео-
на Ідзиковського («Нотопечатня И. Чоколова») 1903 р. На обкладинці анонсова-
но назви чотирьох фортепіанних обробок українських народних пісень, які пла-
нувалося видати: № 1 – «Безъ тебе Олесю», № 2 – «Ой, зрада кари очи, зрада»,
№ 3 – «Плыве човенъ. Баркароля», № 4 – «Ой, у поли та й у Барышполи» 3. Цілком
зрозумілим в такому контексті стає нерозривне існування на одному аркуші ру-
копису «Баркароли» та «Ой, у полі...». Однак цей видавничий проект повністю
здійснити не вдалося, були надруковані лише перші три номери серії.
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У зв’язку з наведеними відомостями, схиляємося до думки, що імпровізація

М. Лисенка для Лесі Українки, про яку згадує Галина Лисенко, звучала влітку
1902 або 1903 р., в період, коли композитор працював над п’єсами, готуючи їх
до друку.

Нині маємо можливість «завершити» план видання, складений композито-
ром більше ніж століття тому.

Як же бути з відсутнім в рукописі закінченням твору? Пропонуємо скориста-
тися власноручними записами М. Лисенка: після п’ятитактового проведення теми
piano con anima, на якому автограф обривається, спочатку подати заключне, фор-
тепіанне, проведення теми з обробки народної пісні «Ой, у полі та й Баришполі»
(4 такти), а за ним – фінальний фрагмент каденції з автографу тієї самої п’єси.
На наш погляд, цей імпровізаційний фрагмент необхідний для збереження
цілісності й загального настрою твору. Для завершення композиції дозволимо
собі додати лише фінальне арпеджіо, що стверджує тоніку.

У роботі над розшифровкою твору і версією його закінчення головним зав-
данням було максимальне збереження авторського тексту. Цей варіант, звичай-
но, не претендує на роль єдино можливого досконалого рішення. Тішить те, що
до числа відомих творів М. Лисенка додається й ця фортепіанна мініатюра.
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ОПЕРИ ТА ОПЕРЕТИ МИКОЛИ ЛИСЕНКА
НА ОДЕСЬКІЙ СЦЕНІ: ГАСТРОЛЬНІ ВИСТАВИ

КОРИФЕЇВ УКРАЇНСЬКОЇ СЦЕНИ

У статті висвітлюється внесок гастрольних виступів в Одесі театру корифеїв у ста-
новлення української опери наприкінці ХІХ – початку ХХ століть на прикладі творів
М. В. Лисенка. На основі архівних матеріалів, рецензій, критичних відгуків в одеській
пресі відповідних історичних періодів розглядається подальший розвиток жанру опери
на одеській сцені.

Ключові слова: корифеї української сцени, Одеський оперний театр, інтерпретація
творів М. Лисенка, українська опера.

В статье освещается вклад гастрольных выступлений в Одессе театра корифеев в
становление украинской оперы в конце ХІХ – начале ХХ веков на примере произведе-
ний Н. В. Лысенко. На основе архивных материалов, рецензий, критических отзывов в
одесской прессе соответствующих исторических периодов рассматривается дальнейшее
развитие жанра оперы на одесской сцене.

Ключевые слова: корифеи украинской сцены, Одесский оперный театр, интерпре-
тация произведений Н. Лысенко, украинская опера.

An input of the guest performances by Odessa theater coryphaeus into formation of the
Ukrainian opera at the turn of the XIX – XX centuries on an example of M. Lysenko’s works
is investigated in this paper. The further development of the opera at the Odessa Opera stage,
based on the archival materials, articles, reviews, critical reviews, as contained in the Odessa
press for the relevant historical periods is researched too.

Keywords: Coryphaeus of the Ukrainian stage, Odessa Opera House, the ways and forms
of interpretation of M. Lysenko’s opera, Ukrainian opera.

У 2012 році минуло 170 років від дня народження Миколи Віталійовича Ли-
сенка. З його ім’ям пов’язана епоха становлення української професійної музи-
ки, музичної освіти та оперного театру в Україні.

Видатний український композитор, піаніст, диригент, педагог, збирач пісенного
фольклору, засновник української класичної музики, Микола Віталійович Лисенко
своєю творчістю був тісно пов’язаний з Одесою. Опери «Утоплена» [1, с. 549] та
«Наталка Полтавка» [1, с. 549] вперше були виконані саме в цьому місті.

Композитор неодноразово приїздив до Одеси, де зустрічався з П. Ніщинсь-
ким, М. Кропивницьким, М. Старицьким, виконував свої хорові твори. У 1893
році відбулася зустріч з П. Чайковським.

9 і 10 січня 1893 року в Одесі пройшли виступи хору М. В. Лисенка. Об’єднав-
шись із хором трупи Садовського, яка гастролювала тут протягом зимового се-
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зону, артисти виконували кантату «Б’ють пороги» на слова Т. Шевченка, укра-
їнські та російські народні пісні, у тому числі «Осудари-псковичи» М. Римсько-
го-Корсакова. Лисенко диригував всіма творами.

12 січня до Одеси приїздить П. Чайковський з приводу постановки своєї опери
«Пікова дама». М. Лисенко з артистами хору та М. Заньковецька теж зустрічали
його. Від імені української трупи вона піднесла Чайковському срібний вінок із
позолоченим листям. На стрічці був напис: «Смертні – безсмертному». А через
кілька днів Чайковський, вражений грою великої української актриси у виставі
І. Карпенка-Карого «Безталанна», поклав на її голову вінок з написом: «Без-
смертній – від смертного» [20, с. 25].

У багатонаціональній Одесі українська мова досить часто звучала на сцені
Міського театру. З окремих газетних статей дізнаємося, що в 1843 році різні
трупи виконували твори І. Котляревського («Москаль-чарівник») та Г. Основ’я-
ненка («Шельменко-денщик»). «До приїзду нинішньої трупи п/к І. Л. Мочалова
в Одесу заїжджали тимчасово мандрівні артисти. Нині квитки розкуповуються
нарозхват. Одеса може тепер похизуватися своїм театром: три мови звучать на
нашій сцені і спектаклі щодня» [24, перекл. редколегії]. У різні роки ставляться
«Наталка Полтавка» [4] та «Москаль-чарівник» І. Котляревського [5], «Сватан-
ня на Гончарівці» [6] та «Шельменко-денщик» Гр. Квітки-Основ’яненка [7].

У 1861 році було запрошено польську трупу, яка виступала польською та ук-
раїнською мовами. Але художній рівень цих та інших труп розцінюється кри-
тично : «Після Щепкина, Коленіка і пані Млотковської ми не бачили виконавців,
які вміли б делікатно поводитися з малоросійськими ролями і берегти націо-
нальне почуття, зовсім не налаштоване на карикатуру» [38, перекл. редколегії].

Наприкінці 1860-х – на початку 1870-х років Одеса більш тісно стикається з
українським музичним мистецтвом, завдяки діяльності композиторів П. Ніщинсь-
кого, який організовував українські театральні спектаклі, П. Сокальського з його
хором тощо.

А головне те, що, незважаючи на несприятливі умови пригнічення на той час
всього українського, саме в Одесі мали змогу виступати українські артисти. Та-
ким чином, поява професійної української трупи в Одесі була очікуваною, що
підтверджують численні позитивні відгуки преси, які супроводжували Театр
корифеїв упродовж багаторічних виступів, хоча були й інші вислови.

В історії української культури Театр корифеїв був унікальним явищем. Дже-
релом наших знань про його творчість в Одесі є спогади, згадки, листи та статті
в публікаціях одеської преси, які висвітлюють історію театру, відображають став-
лення одеситів до театральної справи в місті, розповідають про взаємини кори-
феїв, їхні гастролі в Одесі та інших містах [15, с. 3].

«Малоросійський театр Старицького – перша, цілком задовільна вимогам
трупа. Винятковий ансамбль і обстановка, – пише рецензент «Одеського вісни-
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ка» в 1884 году. – Кропивницький – режисер, актор і драматичний письменник.
Але п. Старицький не тільки антрепренер, він автор, умова, що допомігла йому
і трупу добре обставити. Як письменник, він не володіє тією оригінальністю,
яка складає важливе достоїнство письменника: його «Утоплена», уривки з якої
співалися в дивертисментах, «Як ковбаса та чарка», «За двома зайцями» – це
малооригінальні за думкою твори. Але успіх їх повний, і криється він перш за
все в безсумнівній здібності автора як знавця сцени» [8].

Але не тільки Театр корифеїв виконував твори Лисенка в Одесі. «Різдвяна
ніч» Лисенко, – пише К. У. в листі до редактора «Одеського вісника», – на по-
чатку 1874 р. була поставлена в Києві аматорами. Тепер у Харкові поставлена в
іншому вигляді». Після розбору твору кореспондент висловлює «побажання ан-
трепренеру Пальчинському після Харкова привезти оперу в Одесу» [16].

Прем’єра опери «Різдвяна ніч» відбулася 8 листопада 1884 року на сцені одесь-
кого Російського театру. Постановка здійснювалася без участі Старицького та
української трупи. Репетиції проходили у присутності композитора, який при-
був до Одеси спеціально для постановки. Партії виконували: Н. П. Зикова (Ок-
сана), Рафаель-Монтвід (Солоха), Капланова (Одарка), М. Ю. Медведєв (Ваку-
ла), Шакуло (Пацюк), Диминюков (Дяк), Я. В. Гельрот (Чуб), Петров (Голо-
ва) [21]. Хормейстер опери Зелений заслужив вдячність за ретельну підготовку
хорів. Дуже вражали нюанси, особливо у виконанні «Колядок» [22].

На прем’єру дуже емоційно і схвильовано відгукнувся композитор П. Со-
кальський. У двох номерах газети «Одеський листок» він, зокрема, критикує
лібрето Старицького за те, «що воно зовсім не враховувало фантастичний еле-
мент, суттєвий у Гоголя. На погляд рецензента, лібретист позбавив композитора
благодатної основи для колоритного оркестрування, забравши із його казково-
поетичний тони…» [25]. Проте український характер опери проявляється пост-
ійно у вигляді народних пісень і особливостях мелодики.

Між композиторами почалося листування, яке складає шість листів із 12 груд-
ня 1884 р. по 17 грудня 1885 р. У першому листі до Сокальського від 12 грудня
1884 р. Лисенко пише: «Хто працює на цій ниві занедбаній, вигнаний і своїм
інтелектом і владою заборонений, тому доводиться звикнутися з думкою, що
критики не почуєш, оцінки не отримаєш. Так воно досі і було. Тим радісніший і
приємніший для мене факт появи Вашої об’ємної й всебічної критики» [18,
№ 100]. У своїй монографії О. Ізваріна детально аналізує листування двох ви-
датних діячів культури, з якого ми дізнаємося про ставлення композиторів до
шляхів подальшого розвитку української опери тощо [9, с. 68].

Прем’єра опери «Утоплена», створеної за повістю «Майська ніч», переклад і
лібрето М. Старицького, відбулася 2 січня 1885 року. Опера надрукована впер-
ше теж в Одесі. Художником вистави був італієць Сарті, який плідно співпрацю-
вав з українською трупою. Лисенко був присутній на репетиціях. «Комічний еле-
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мент опери уособлювали пп. Саксаганскій, Карпенко-Карий, Рассудов і Милос-
лавський. Вони смішили публіку до упаду, будучи кожен по-своєму типові й ори-
гінальні» [31]. «Пані Заньковецька якщо і не володіє сильним голосом, то вміє
співати і доповнює спів своєю живою грою. З появою пані Заньковецької сцена
оживає» [36].

У репертуарі трупи постійно були музична драма «Ой не ходи, Грицю, та на
вечорниці» з музикою Лисенка, а також його оперета «Чорноморці». Заньковецька
(Цвіркунка в «Чорноморцях») вражала одеситів різнобічністю свого таланту. «Г-жа
Заньковецька – Цвіркунка – вражає Вас різнобічністю свого таланту. Хто б сказав,
дивлячись на цю веселу жваву, безтурботну Цвіркунку, на цей тип, що характери-
зується в народі дотепно «козир-баба», що це та сама Заньковецька, яка в «Дай сер-
цю волю» і в «Глитаї» викликає сльози і ридання до істерики» [11].

У 1889 році Малоруська драматична трупа п/к М. К. Садовського з 14 січня
вперше починає працювати в Міському театрі (по середах і п’ятницях та ранком
у неділю, в інші дні виступає у приміщенні Нового театру) [17].

На спектаклях українських артистів були присутні артисти італійської опери.
Про успіх трупи свідчать такі факти: за 21 спектакль у січні й лютому було про-
дано квитків на дуже значну суму – 27.781 р.! [37]. «Радіємо успіхам малорос-
ійської трупи», писали газети [28].

Питання репертуару було настільки гострим і актуальним для керівників тру-
пи, що стало темою обговорення у пресі. «Останнім часом багато видатних ма-
лоросійських артистів й аматорів порушують питання про створення малоросій-
ської опери. М. К. Садовський веде переговори про придбання та постановку
малоросійської опери з композиторами Лисенком і Щуровським, який написав
оперу «Богдан Хмельницький». Набирається новий великий хор для оперних
вистав і запрошений відомий в провінції диригент Вів’єн» [29].

Восени 1889 року Російсько-малоруська трупа починає вистави в Російсько-
му театрі [23]. Зокрема, 12 листопада до уваги глядачів було запропоновано ви-
ставу «Наталка Полтавка» в оркестровці М. Лисенка [12]. Головні ролі викону-
вали: Карпенко-Карий (Возний), Саксаганський (Виборний), Маркова (Натал-
ка), Мова (Петро), Садовський (Микола) [13].

«В теперішній постановці «Наталка Полтавка» представляє багато нового і
цікавого, – писав «Новоросійський телеграф» від 14 листопада 1889 року в ре-
цензії на цю виставу. – З нагоди сімдесятирічного ювілею цієї п’єси, музика її
знову аранжована і оркестрована відомим малоросійським композитором Ли-
сенком, і тепер «Наталка-Полтавка» по праву може бути названа опереткою. За-
слуговує великої уваги п. Карпенко-Карий, що виконує чи не найважчу роль Воз-
ного. П. Карий не вдається до шаржу, ... не силкується висунути свою роль: ви-
конання його правдиве, вірне, природне і тому цілком художньє. У виконанні
Саксаганським ролі виборного Макагоненка тепер і рік тому велика різниця.
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Артист цілком освоївся з цією роллю і опрацював її в найдрібніших деталях.
Мімічна сторона виконання п. Саксаганского бездоганна» [30].

«Наталці Полтавці» судилося довге життя. На одеській сцені вона ставилася
кілька разів і завжди викликала зацікавленість публіки та постановників, бажан-
ня артистів грати цю виставу.

Зростав авторитет трупи Театру корифеїв, і в 1896 році Одеська театральна
комісія відповіла згодою на пропозицію Саксаганського орендувати Міський
театр на 30 вистав із 6 жовтня [32].

Уперше Одеський міський театр був зданий малоросійській трупі на 30 вис-
тав! Цій події передувала полеміка в одеській пресі. Підсумовуючи її, якийсь
Лео писав: «Тенденція малоросійської сцени не йде в розріз з гуманізмом і про-
гресом, про минуле її нема чого тужити, за майбутність немає підстави побою-
ватися, а про сьогодення слід подумати ... І залишається навіть побажати, щоб
місто субсидувало одну з малоросійських труп і відвело б їй безкоштовно ауди-
торію, де вона могла б трудитись цілий сезон, приносячи користь жителям око-
лиць і сприяючи зміцненню народної сцени в теперішньому її» [10].

М. Лисенко, як можна зрозуміти з його листа до редакції газети «Новорос-
сийский телеграф», дав дуже зацікавлену відповідь: «Прочитавши в № 6928 га-
зети «Новоросійський телеграф» ваші статті на захист нашого рідного мало-
руського театру проти неосвіченого наезднічества пророка з газети «Київське
слово» і його побратима в «Одеському листку», я вважаю моральним обов’яз-
ком висловити вам мою глибоку вдячність і подяку за ваші чесні, правдиві ряд-
ки, в яких ви без усякої упередженої думки повстали проти брехні та інсинуацій
газетних крикунів, розбурхуючих громадську думку своїми витівками» [33].

Після трупи корифеїв на сцені Міського театру в 35 виставах виступила С. Кру-
шельницька!

У XX столітті, а саме 15 квітня 1913 року в приміщенні одеського Російсько-
го театру розпочалися гастролі повного ансамблю Київської української трупи
під орудою М. Садовського. 18 квітня було поставлено «Енеїду». Одеські ви-
дання писали: «Це дуже вдала і щаслива думка пристосувати для сцени класич-
ний твір української літератури «Енеїду» Котляревського ... Робота ця зроблена
п. Садовським досить вдало. Потім дуже красиву і мелодійну музику написав до
тексту покійний Лисенко. Вийшла досить весела, дотепна комічна опера ...» [34].

Ми можемо прослідкувати творче життя корифеїв на сцені одеських театрів
та їх участь у творах Лисенка у XX столітті. Так, у 1916 році роль Терпелихи в
«Наталці Полтавці» в одеському Новому театрі виконувала М. Заньковецька [27];
у 1928 році – Саксаганський і Садовський виступали в «Наталці Полтавці» на
сцені Одеського оперного театру [2]. Але цікаво й те, що поряд ішли великі зміни.

У першій чверті XX століття наша країна зазнала важливих перетворень.
Театри стали державними. В Одесі, як у Києві й Харкові, з 1926 року опери
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виконувались українською мовою. Театр працював над створенням нового на-
ціонального репертуару, і через декілька років досяг певних успіхів.

Однією з перших прем’єр української класичної музики стала героїко-істо-
рична народна музична драма «Тарас Бульба», яка була створена М. Лисенком
ще в 1890 році, і визнається найвищим досягненням української оперної музики
того часу.

Прем’єра «Тараса Бульби» в Одесі відбулася 16 жовтня 1928 року на відкритті
сезону Державної опери. Режисер С. Бутовський, художнє оформлення А. Пет-
рицького, диригент С. Столерман. У головних ролях Ю. Кипоренко-Домансь-
кий (Андрій), Шидловський (Тарас), С. Зубко (Остап), Урбан (Марильця), М. Ски-
бицька (Мати), І. Тоцький (Воєвода), Урсаті (Татарка), О. Чишко (Кобзар) [3].

У 1971 році Одеський театр опери та балету знов звернувся до цієї опери.
Окрім вистав, що знаходяться в репертуарі Одеської опери на протязі деся-

тиліть, слід згадати останній твір композитора – «Ноктюрн» – «оперу-хвилинку
на одну дію», яка виконувалася в серпні 1927 року на Вечорі, присвяченому
творчості М. Лисенка. Диригувала О. Сенкевич, балетмейстер Яковлева. Партії
виконували: Н. Суходольська (Дівчина з трояндою), К. Чаленко (Офіцер),
М. Бринська (Вакханка), Л. Салій та М. Урсаті (Цвіркуни).

Ще одну оперу – «Пана Коцького» М. Лисенка на лібрето Дніпрової Чайки,
було поставлено диригентом Д. Сіпітінером 2 грудня 1990 року. Це не перша
опера для найменших глядачів, яка з’явилася в репертуарі театру завдяки тому,
що диригент оркестрував і аранжував її. До опери було додано пролог, під час
якого діти за допомогою ведучої, знайомляться з героями музичної казки та їхніми
музичними характеристиками.

Для одеської опери характерне своє ставлення до кожного нового твору. І
саме це створює обличчя театру, становить його особливість. Практично кож-
ний композитор, як свого часу й Лисенко, приїздив «на постановку». Критики
не завжди сприймали новаторську думку театру. Але це вже питання іншої теми –
можна чи ні торкатися класики? Я відповідаю на питання – «так, можна й по-
трібно». Важливо те, що музика Лисенка живе, її люблять і слухають, її викону-
ють. А це найголовніше.
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УДК 78.03+784.1(477.83)“/891”
Яким ГОРАК (Львів)

ПРО ЗАБОРОНУ ВИКОНАННЯ ХОРУ «ІВАН ГУС»
МИКОЛИ ЛИСЕНКА НА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ВЕЧОРІ

У ЛЬВОВІ 1891 РОКУ

У статті розглядається полеміка довкола факту заборони виконати хор М. Лисенка
«Іван Гус» на шевченківському вечорі у Львові 1891 р. Полеміка, що відбулася між ук-
раїнським часописом «Діло» та польськомовним «Kurjer Lwowski», набула політичного
підстексту, ставши виявом протесту проти політики «нової ери». Одним із учасників
полеміки був також Іван Франко, який став на захист лисенкового твору.

Ключові слова: хор «Іван Гус», Шевченківський вечір, Микола Лисенко, Іван Фран-
ко, Степан Федак, «Діло», «Kurjer Lwowski», «нова ера», «Львівський Боян».

В статье рассматривается дискуссия вокруг факта запрета исполнения хора Н. Лы-
сенко «Иван Гус» на шевченковском вечере во Львове 1891 г. Дискуссия, которая проис-
ходила между украинской газетой «Дило» и польским «Kurjer Lwowski», приобрела по-
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литический подтекст, поскольку стала проявлением протеста против политики «новой
эры». Одним из участников дискуссии был Иван Франко, который выступил с защитой
лысенковского произведения.

Ключевые слова: хор «Иван Гус», Шевченковский вечер, Николай Лысенко, Иван
Франко, Степан Федак, «Діло», «Kurjer Lwowski», «новая эра», «Львовский Боян».

The article surveys the polemics around the prohibition of performing the choir by
M. Lysenko «Ivan Hus» during the Shevchenko’s evening in Lviv in 1891. The polemics
involved the Ukrainian newspaper «Dilo» and the polish «Kurjer Lwowski» and acquired
political subtext, having become the manifestation of the protest against the politics of «New
Era». Ivan Franko, who stood in defense of Lysenko’s work, was one of the participants of the
polemics.

Keywords: choir «Ivan Hus», Shevchenko’s evening, Mykola Lysenko, Ivan Franko, Stepan
Fedak, Dilo «Kurjer Lwowski», «New Era», «Lviv Bojan».

Інцидент із забороною виконання лисенкового хору «Іван Гус» на Шевченків-
ському святі у Львові 1891 року відомий музикознавцям здавна [див.: 11, с. 22;
5, с. 40]. Але як за радянського часу, так і за української незалежності, факт цей
подавався поза контекстом тогочасних подій, іноді з неточними посиланнями [4,
с. 118–133; 20, с. 11; 7, с. 102] 1, без жодної згадки про дискусію, яка мала місце
довкола нього у пресі. Хоч авторство деяких матеріалів дискусії належить Івану
Франкові, в жодному дослідженні про взаємини письменника з композитором
[1, с. 3] дискусія не знайшла відображення та осмислення.

Шевченківський вечір, про який ідеться, відбувся 2 (14) квітня 1891 р. у
львівському «Народному домі». Попередньо наведена програма вечора перед-
бачала: промову Костя Левицького 2, «Молитву» на мішаний хор з опери «Купа-
ло» А. Вахнянина (виконував хор «Львівського Бояна» в супроводі фортепіано),
фортепіанного «Полонезу» М. Лисенка у виконанні Олесі Бажанської (Озарке-
вич) 3, декламацію Теофілею Огоновською фрагменту з поеми «Гайдамаки»
Т. Шевченка (розділ «Лебедин»), сопранове соло з «Купало» А. Вахнянина у ви-
конанні Волощакової хор «Іван Гус» (виконував чоловічий хор «Львівського Бо-
яна» в супроводі фортепіано) М. Лисенка і його ж терцет з опери «Різдвяна ніч»
(виконували Волощакова, Шухевичева та Шиманський), декламацію Нестором
Яворським шевченкового «Посланія» й «Заповіт» М. Вербицького у виконанні
хору «Львівського Бояна» [14, с. 3]. В анонсах окремо підкреслювалося, що вечір
є першим публічним виступом недавно утвореного хорового товариства
«Львівський Боян»: «Варто почути якъ выпаде першій публичный  выступъ «Бо-
яна». При томъ вечерки въ честь Шевченка суть мћриломъ, наскћлько мы пова-
жаємо Шевченка, котрого почитаньє що разъ більше ширить ся по Руси-Українћ»
[16, с. 3] – читаємо у хронікальних повідомленнях.

У розгорнутій рецензії «Діла» на шевченківський концерт у повному обсязі
наводилася промова К. Левицького й тексти численних надісланих на вечір те-
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леграм з усіх куточків Галичини. Характеристика музичної частини вечора була
дуже скупа і схематична. Виконання програми – особливо першого виступу хору
«Львівського Бояна» – оцінювалось у світлих, позитивних тонах: «Що-до продук-
цій вокально-музыкальныхъ, то насамперед піднесемо той вельми відрадный
фактъ, що, якъ уже высше сказано, се перші наші вечорницћ, котрі були вико-
нані выключно своїми силами співучими, членами нашого молодого товариства
«Львівскій Боянъ». Сей першій выступъ «Львівського Бояна» бувъ дуже щасли-
вый, а выконанье поодиноких пісень мусћло задовільнити і найбільше вымага-
ючого критика. Хоромъ управляв д-ръ Стефан Федакъ 4, въ заступствћ недужого
проф. Анатоля Вахнянина, и въ значній мћрћ праци та старанності д-ра С. Феда-
ка належить дякувати, що сі вечерницћ выпали такъ світло» [2, с. 1-2]. Із викона-
них «Бояном» творів згадано лише дуже добре виконання «Молитви» А. Вахня-
нина та «зовсім поправне» виконання «Заповіту» М. Вербицького. Про виконан-
ня «Івана Гуса» й не згадувалося.

Іншої думки про святкування був рецензент концерту в польському часописі
«Kurjer Lwowski». В анонімній рецензії вшанування оцінено як невдале. На думку
критика, не варто було вставляти у програму твори, яких не можна було викона-
ти: декламацію «посланія» «І мертвим, і живим…» було заборонено поліцією, а
виконання лисенкового «Гуса» – церковною верхівкою із собору св. Юра. За сло-
вами рецензента, «обидві цї позиції мусили відпасти, що було приводом до до-
волі голосного незадоволення й шамрання (szemrania) як на галерці, так і в
партері» [9, с. 3. – Переклад з польської мій. – Я. Г.]. Рецензія викликала корот-
ку перепалку репліками між українською та польською газетами. «Діло» відреа-
гувало короткою запискою серед хронікальних матеріалів: «Знаный радикалъ
рускій въ редакціи «Kurjer-а Lwowskого» помћстивъ въ нинћшномъ числћ тои
газеты правдиво памфлетну звістку про вечерок въ честь Т. Шевченка, и тымъ
додав ще один листок до вћнця своєи «славы» яко писателя и – чоловіка…» [17,
с. 3]. Вказівка на радикала й письменника вказує на Франка 5. У відповідь
польська газета зазначала, що автор української репліки (прізвища його не заз-
начено) своїм тиском («пресіями») на товариство «Боян» послідовно вимагав,
щоб Лисенків твір не прозвучав на концерті [10, с. 3].

Згадуючи згодом інцидент на цьому шевченківському вечорі, Є. Олесниць-
кий 6 вважав його виступом проти новоерівської політики: «Вже на перших, по
новій ері, вечерницях Шевченка у Львові в 1891 р. піднялася демонстрація про-
ти нової ери, проти реакціонерства і клерикалізму, що їх вона несла за собою.
Заборонено відспівати «Івана Гуса», як казали на інтервенцію митрополита. Коли
та точка прийшла на денний порядок, а її випустили, піднялися в салі, особливо
на галєрії, голосні окрики «Співати Гуса!». Ті оклики ледви можна було втихо-
мирити. З Тернополя прислала на вечерниці молодь таку телеграму: «Слава вам,
що пам’ять Тараса згадали, в шпакліо і коронку Кобзаря прибрали». Телеграми
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не відчитано, одначе молодь на салі довідалася, що така телеграма прийшла і
підняла авантуру, домагаючись її прочитання. Вечерниці можна було лише з тру-
дом докінчити» [18, с. 228].

Заборона виконання лисенкового «Гуса» на Шевченківському концерті на-
клалася на ще одну подію, яка теж набула розголосу. Ще 1890 року в літератур-
них колах піднімалась ідея повного критичного видання творів Т. Шевченка [19].
Для цього створено видавничий комітет, очолений О. Огоновським 7, до якого
серед інших увійшов також І. Франко. Видання мало містити всі українські тво-
ри Шевченка і розподілялося на 4 томи: том перший охоплював творчість Шев-
ченка до 1843 року. Редактором цього тому мав бути Омелян Огоновський, вод-
ночас головний редактор усього видання. Редактором другого тому (твори 1843–
1847 рр.) повинен був стати Володимир Коцовський 8, третього (твори періоду
заслання) – Іван Франко, четвертого (твори періоду після повернення із заслан-
ня і п’єса «Назар Стодоля») – Олександр Барвінський 9.

Через пошуки рукописних оригіналів Шевченка для точного вивірення текстів
робота редакційного комітету затяглася. За рік праці стало очевидним, що добу-
ти оригінали буде неможливо? і комітет почав схилятися до популярного видан-
ня творів Поета. У такій зміні Франко вбачав політичні причини – проголошен-
ня українськими послами в Державному парламенті «нової ери» в листопаді
1891 року. «А поки ще комітет розпочав роботу, наскочила звісна «угода» і, гово-
рячи словами проф. Огоновського, «повіяла холодним вітром на молодечу вда-
чу» нашого комітету. Як з гори можна було догадуватись, Шевченко така риба,
що не влазиться ні з хвостом, ні з головою в сак австро-рутенської угодовщини.
…Ми маємо певну звістку про те, що на інтимній нараді народовців, при котрій
не було деяких членів Шевченківського комітету редакційного – ухвалено змінити
первісний намір і видати Шевченка обкроєного. Повне ж критичне виданє готов-
лять Українці з Росії. Очевидна річ, що коли се правда, то я прилюдно зрікаюся
засіданя в тім комітеті і до обкроювання Шевченка руки не приложу. Надіюсь,
що справа ся швидко виясниться і пишу сі слова вмисно для того, щоб виклика-
ти виразну заяву інших членів комітету редакційного, котрі взяли на себе прилюд-
ний обов’язок і повинні за єго сповненнє прилюдно відповідати» [21, c. 116-117.
Виділення І. Франка у першодруці. – Я. Г.], – писав І. Франко в рецензії. Слова
ці викликали незадоволення серед членів редакційного комітету, і Франко виму-
шений був спростувати цю думку в польськомовному дописі «Utwory poetyczne
Szewczenki», який вийшов саме під час Шевченкового вечора: «При тій нагоді
зазначаю, що відомість, яка появилася в колах руських про намір видання «об-
кроєного» Шевченка і котрій сам навіть дав вираз в одній нотатці, ґрунтувалася
на помилковій інформації і видання Шевченка, котре вийде з рук вище названо-
го комітету, буде повне без жодного обкроювання тексту» [22, с. 5-6]. Франків
допис інформував про сформування комісії і подавав загальний проспект видан-
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ня. Схожого змісту, але без зазначення автора, було надруковано допис у «Ділі»
[15, с. 3].

Обидві справи стосовно вшанування Шевченка – підготовки видання зібран-
ня творів поета й заборони виконання Лисенкового «Гуса» – набули політично-
го звучання: вони сприймались як негативний вплив новоерівської політики.
Можливо, саме тому в низці матеріалів періодики їх розглядали разом.

Вперше це прослідковується в дописі «Поворот у руській справі» газети
«Kurjer Lwowski». Тут наводиться фрагмент огляду українських подій із польсько-
мовної «Ґазети Народової», яка акцентує на втручанні митрополита у святкуван-
ня Шевченка: «Незалежним народовцям починає не подобатися, що єпископи
втручаються у справи руських товариств. Товариство «Просвіта» й тов. ім. Шев-
ченка ухвалили видати повне <...> видання творів Шевченка. Незабаром поши-
рилася чутка, що митрополит, довідавшись про це, не безуспішно впливав на
членів редакційного комітету, щоб ті скасували свої ухвали, прийняті на засі-
данні 10 квітня й вміщували деякі місця, що узгоджуються з католицькими дог-
матами, бо аморальні. Другий привід полягає в тому, що митрополит запропо-
нував викреслити з програми святкування Шевченка кілька позицій, зокрема
спів тих кількох рядків поеми Шевченка «Гус», в яких не було нічого, що не
узгоджувалося б з догматами, а Гус прославився тільки як слов’янський герой
свободи і т. п.» [6, с. 1. – Переклад з польської мій. – Я. Г.]. Коментуючи наведе-
ний фрагмент із «Газети Народової», «Kurjer Lwowski» зазначив, що в заборо-
неній лисенковій композиції Гус «загалом представлений не як слов’янський
герой свободи, а лиш як противник Папи», і цього було досить, щоби святоюрсь-
ка цензура не дозволила виконувати твір, а «щодо намагань св. Юра, спрямова-
них на «чикриження» Шевченка в задуманому повному виданні його творів, нічо-
го нам досі невідомо» [6, с. 1].

Наступним щаблем розвитку полеміки стала розгорнута стаття «Інтриги про-
тивників нашої ідеї» в «Ділі», де спростовувалася низка деталей. Спочатку ав-
тор розглянув відмову «Академічного Братства» від участі в організації Шев-
ченківського вечора. Відмова мотивувалася тим, що народовці у своїх вечорни-
цях і виданнях, приурочених до роковин Кобзаря, «нагинають і обкроюють» його
«поступово-демократичні думки до своїх клерикально – ретроградних поглядів
і змагань». Виправдовуючи народовців, у мотивації такої відмови автор бачить
вплив «видумки п. Ивана Франка». Цитуючи Франкову замітку про нараду на-
родовців стосовно видання творів Шевченка, він коментує її так: «Була се чиста
выдумка, тожъ заразъ зізвано комітетъ, до котрого належить и п. Франко, и тутъ
запитано п. Франка, на якій основћ вінъ написавъ всю ту неправду? П. Франко,
очевидно, не мігъ дати відповћди. Перед кількома днями заявивъ вінъ уже в
«Kurjer-ћ Lwowsk-імъ», що написавъ неправду, але въ «Народћ», де сю неправду
подавъ, доси не спростував єи, отже читателћ «Народа» все ще повинні вћрити
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въ єго видумку и нею воювати противъ народовцћвъ, якъ то нею послужило ся
«Братство» въ своћй відповћди» [8, № 83, 1].

В оцінці виступу «Львівського Бояна» на шевченковому вечорі автор вбачає
завдання кривди щойно створеному хорові, бо «головні сили співочі, котрі вис-
тупали на вечерку Шевченка, яко члени «Бояна», виступають на концертах уст-
роюваних товариствами «Лютнею» і «Ехом» [обидва названі львівські хорові
товариства були польськими, хоч українські музиканти брали в них участь. –
Я. Г.], яко члени тих товариств, і збирають найбільші похвали в прасі, – а за
виступ свій на вечерку рускім ті самі сили співацкі дізнають пониження від рус-
кого радикала [І. Франка. – Я. Г.] в польськім дневнику… Чи може бути що при-
крійшого?» [8, № 83, 1]. На думку анонімного автора статті, двоє-троє ради-
калів під час концерту кілька разів гукнули з гальорки «Гу! Гу! Гус!», на що
навіть не було звернуто уваги, а польські газети зробили «з того квестію високо-
політичну». Оскільки текст лисенкового твору «не може перейти цензури, то
подано властям змінений текст. Річ поведено нещасливо, бо коли Шевченковий
твір має подаватися в зміненім виді, то лучше зовсім єго не подавати. Тої гадки
були деякі члени комітету і заявили се управителеві хору на день перед вечер-
ком. «Гуса» не співано і добре сталося: в вірнім тексті співати єго не можна
було, а в зміненім не годилось. Справа не держалась в секреті, бо була зовсім
ясна і чиста, тож і радикали о ній знали і відкомандували на галерію свого інди-
відуа, щоб робили галабурду. На другий же день радикал в Kurjer-і зробив з того
квестію політичну, а іменно, що ніби-то св. Юр заборонив народовцям співати
на вечерку «Гуса». Єсть се, розумієсь, неправда <…>» [8, № 83, 1].

Статтею «Jeszcze w sprawie “Husa”» [23, с. 1–2. Український переклад: див.:
24] («Ще в справі «Гуса»), опублікованого на шпальтах часопису «Kurjer
Lwowski» без підпису автора, Франко відповів на статтю «Діла». На його думку,
«Гусові» цензура не загрожувала, оскільки використаний Лисенком для компо-
зиції текстовий фрагмент уже публікувався в Австрії і виконувався на Шевчен-
ковому вечорі. Лисенкову композицію Франко назвав «одним з найкращих його
творів» і у складній ситуації з її виконанням звинувачує комітет з організації
святкувань, до якого входили Д. Савчак, В. Шухевич, Д. Гладилович, К. Левиць-
кий та о. І. Чапельський 10. Ініціатива вилучення «Гуса» з програми належала
І. Чапельському і його підтримали К. Левицький і Д. Гладилович 11. Дальший
перебіг подій, на думку Франка, був такий: «Зі слів самої цієї газети [«Діло». –
Я. Г.] виходить, що ці три члени комітету [К. Левицький, Д. Гладилович, І. Ча-
пельський. – Я. Г.] замість того, щоб обговорити справу на пленумі комітету,
напосіли на керівника хору «Бояна» д-ра Федака, який до комітету не належав, а
значить, викидати будь-що з програми не мав повноважень. Але оскільки д-р
Федак є синдиком св. Юра, то йому пригрозили, що в разі виконання «Гуса» св. Юр
позбавить його синдикату. Двом іншим членам комітету про це не сказали нічо-
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го, а навпаки, два дні твердили, що «Гуса» заборонила поліція. Лише в останню
хвилину брехня викрилась, та коли пп. Шухевич і Савчак почали наполягати на
тому, щоб обов’язково виконували «Гуса», решта членів комітету заявили, що в
такому разі товариства, які вони репрезентують, оголосять завтра, що участі у
вечорі не брали. Погодились на тому, що «Гуса» мали виконувати, але якраз в
останню хвилину керівник хору відмовився диригувати, а поскільки ніхто інший
не був готовий до такої ситуації, то виконання «Гуса» з програми випало» [24,
с. 130–131. – Курсив Франка. – Я. Г.].

Завершило всю полеміку опубліковане коротеньке спростування С. Федака,
який на вечорі диригував хором «Бояна». Воно, як і долучена до нього редакцій-
на ремарка, цілком спрямоване на відповідь статті Франка: «Не надіявсь я, щоби
пропущеньє одної точки програми на вечерку в память Т. Шевченка, що на кон-
цертах часто лучає ся, могло дати Kurjer-ови Lw. причину до широких толків.
Отож заявляю, що відспіваньє композиціи «Гус» з зміненим текстом не наступи-
ло лише для того, що зміненого тексту годі було підложити під ноти, а з ніякого
иншого взгляду. Дальше я єсм синдиком не св. Юра, але вдовичого фонду, а кож-
дий знаючий відносини ані припустити не може, щоби хтось міг мені грозити
утратою синдикату та щоби я такої грозьби перестрашився. Д-ръ Ст. Федакъ». У
доданій редакційній дописці до спростування С. Федака говорилося: «Поміща-
ючи се заявленьє д-ра Стефана Федака скажемо ще від себе, що ціла статья в 117
н-рі Kurjer-а єсть фальшива, видумана звістним «кур’єрскім радикалом» [13, с. 3].

Отже, заборона виконання лисенкового твору на Шевченковому вечорі 1891 р.
у Львові стала предметом дискусії у львівській пресі. Лисенків твір став підста-
вою політичних баталій. Розглянутий епізод є цінним і досі незауважуваним
моментом стосунків між Франком і Лисенком, який є ще одним свідченням ве-
ликого авторитету й поваги письменника до творчості композитора. Шкода тільки,
що ані в мемуарній літературі про Лисенка, ані у франковій та лисенковій епі-
столяріях не відобразилося ставлення Лисенка до цих галицьких подій.

Дискусія набула політичного звучання, оскільки події на шевченківському
вечорі перетворились у своєрідну акцію протесту проти політики «нової ери»,
проголошеної українськими політиками в Державному парламенті у Відні. У
цій дискусії зіткнулись інтереси двох антагонічних політичних партій: з одного
боку, народовців, які були організаторами вечора, ініціаторами заборони вико-
нання та рупором ідей «нової ери», та, з другого, радикалів – принципових опо-
зиціонерів новоерівської політики, виразом яких є дописи Франка в часописі
«Kurjer Lwowski». Посилювали дражливість ситуації гострі, викривальні допи-
си Франка у польськомовному часописі «Kurjer Lwowski», даючи полякам поба-
чити незгоду в українських рядах.

Весь епізод із забороною наклав неприємний відбиток на дебютний виступ
хору «Львівського Бояна». Матеріали дискусії звинувачують у цьому І. Франка,
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хоч він, мабуть, лише об’єктивно констатував стан справи. Підтвердженням цього
може стати значно пізніша вказівка С. Людкевича, який писав, що «тодішня [по-
чатку 90-х років ХІХ ст., тобто часу створення «Бояна». – Я. Г.] т. зв. політична
консолідація (народовців і москвофілів) мала свій вплив також на консолідацію
співочих сил у початкових роках «Бояна» [12, с. 380].

Оскільки інцидент відбувся на вшануванні Шевченка, то його було трактова-
но з обох політичних сторін як посягання на честь і творчість великого Поета,
національного генія, на актуальність, гостроту його слова. Тому дехто з діячів
(Франко, Олесницький), товариств («Академічна Громада») вбачали в цьому
намагання «обчикриження» Шевченка, підтягання його ідей під свої, іноді зву-
жені думки, погляди. Прагнення народовців приховати ті прояви тенденційності
(зміна тексту в лисенковому творі) лише розпалювали полеміку і ставали підста-
вою провокацій під час вечора.

Література:
1. Архімович Л., Гордійчук М. М. Лисенко. Життя і творчість / Лідія Архімович,

Микола Гордійчук. – 3К. : Муз. Україна, 1992. – 256 с.
2. Вечеръ въ честь Тараса Шевченка // Діло. – 1891.– 3 (15) квіт.  – № 76. – С. 1–2.
3. Витвицький В. Взаємини М. Лисенка з І. Франком / Василь Витвицький. – Краків;

Л. : Укр. вид-во, 1942. – 39 с.
4. Загайкевич М. М. В. Лисенко і прогресивна музична культура Західної України /

Марія Загайкевич // Микола Лисенко – борець за народність і реалізм у мистецтві /
Відп. ред. М. Загайкевич. – К. : Наук. думка, 1965. – С. 118–133.

5. Загайкевич М. Музичне життя Західної України другої половини ХІХ ст. / Марія
Загайкевич – К. : Вид-во АН УРСР, 1960. – 190 с.

6. Zwrot w sprawie ruskiej // Kurjer Lwowski. – 1891. – 22 квіт. (№ 111). – S. 1.
7. Іван Франко про музику / Упоряд. Т. Коноварт. – Л. : Іститут українознавства

ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2006. – Серія «Історія української музики», Вип. 14. –
118 с.

8. Интриги противниковъ нашои идећ // Діло. – 1891. –10 (22) квіт. (№ 82). – 10
(22).04. – С. 1; 11 (23) квіт. (№ 83). – С. 1.

9. Kronika. Wieczornica w cześć Szewczenki // Kurjer Lwowski. – 1891. – 16 kwietnia
(№ 105). – S. 3.

10. Kronika. W sprawie wieczornicy Szewczenki // Kurjer Lwowski. – 1891. – 19 kwietnia
(Nr 108). – С. 3.

11. Коноварт Т. Деякі питання музичної культури в критичній спадщині Івана Фран-
ка / Тамара Коноварт // Українське музикознавство. – К. : Муз. Україна, 1974. –
Вип. 9. – С. 15–22.

12. Людкевич С. У сорокаліття «Львівського Бояна» (1891–1931) // Людкевич С.
Дослідження, статті, рецензії, виступи / Станіслав Людкевич / Упоряд. З. Штун-
дер. – Л. : Видавництво М. Коць, 2000. – Т. 2. – С. 379–384.

Ëèñåíêîçíàâ÷³ ñòóä³¿...

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



364 Ìóçè÷íà óêðà¿í³ñòèêà: ñó÷àñíèé âèì³ð

13. Надіслане // Діло. – 1891. – 20 квіт. (2 трав.) (№ 90). – С. 3.
14. Новинки. Въ честь ХХХ-ыхъ роковинъ смерти Тараса Шевченка // Діло. – 1891. –

28 берез. (9 трав.) (№ 71). – С. 3.
15. Новинки. Видавництво творів Шевченка // Діло. – 1891. – 3 (15) квіт. (№ 76). –

С. 3.
16. Новинки. Завтрћшый вечерокъ въ честь Т. Шевченка // Діло. – 1891. – 1 (13) квіт.

(№ 74). – С. 3.
17. Новинки. Знаный радикалъ рускій // Діло. – 1891. – 4 (16) квіт. (№ 77). – С. 3.
18. Олесницький Є. Сторінки з мого життя / Євген Олесницький. – Стрий : Щедрик,

2007. – 381 с.
19. Про виданьє творів Т. Шевченка // Народ. – 1890. – 15 берез. (№ 6). – С. 73–75. –

Підписано : С. 73–74 – Редакція; С. 74–75 – Надзбручанин.
20. Ханик Л. Історія хорового товариства «Львівський Боян» / Лідія Ханик. – Л. :

Вищий музичний інститут ім. М. Лисенка, 1999. – 122 с.
21. Франко І. Літературно-наукова хроніка. Нове виданє Шевченка / Іван Франко //

Народ. – 1891. – 1 квіт. (№ 7). – С. 116–117.
22. Franko I. Utwory poetyczne Szewczenki // Kurjer Lwowski. – 1891. – 18 kwietnia

(Nr 107). – S. 5–6.
23. [Б. п.]. Jeszcze w sprawie «Husa» // Kurjer Lwowski. – 1891. – 28 квіт. (№ 117). –

С. 1–2.
24. Франко І. Ще в справі «Гуса» / Іван Франко // Франко І. Зібрання творів. У 50 т. –

К. : Наук. думка, 1980. –  – Т. 28. – С. 129–131.

УДК 78.071.1Лис:82-6
Маріанна КОПИЦЯ (Київ)

М. В. ЛИСЕНКО В ЕПІСТОЛЯРНІЙ СПАДЩИНІ.
НА ПЕРЕГУКУ СТОЛІТЬ

Стаття присвячена епістолярному аспекту лисенкознавства у проекції на сьогодення
і побудована на розмислах М. Лисенка про вічні, але доленосні у теперішній час питан-
ня моралі, духовності, пріоритетів національної ідеї та мови. Митець відчував найбо-
лючіші проблеми становлення національної ідентичності і реалізував їх через свою гро-
мадянську позицію та мистецьку реальність. З особливою глибиною морально-етичний
портрет класика відтворений в епістолярній спадщині, майже повна публікація якої ста-
ла знаковою подією в історико-культурному ландшафті останнього десятиріччя.

Ключові слова: українська музика, М. Лисенко, епістолярій.
Статья посвящена эпистолярному аспекту лысенковедения в проекции на современ-

ность и построена на размышлениях Н. Лысенко о вечных, но судьбоносных на сегод-
няшний день вопросах морали, духовности, приоритетов национальной идеи и языка.
Композитор ощущал болевые проблемы становления национальной идентичности и
реализовал их через свою гражданскую позицию и творческую реальность. С особен-
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ной глубиной морально-этический портрет классика актуализирован в эпистолярном
наследии, почти полная публикация которого стала знаковым событием в историко-куль-
турном ландшафте последнего десятилетия.

Ключевые слова: украинская музыка, Н. Лысенко, эпистолярий.
The letters by Mykola Lysenko are a subject of this article where the author analyzes his

thoughts about morals, spiritual life, national idea and language. The composer deeply felt
important problems of national identity development and realized them through his civic attitude
and artistic reality. M. Lysenko’s moral portrait is represented in his epistolary heritage. Its
full publication became remarkable event in cultural context of the last decade.

Keywords: Ukrainian music, M. Lysenko, epistolary genre.

Заклик С. Людкевича повторений через 100 років Л. Кияновською «А чи знає-
мо ми Лисенка?» надзвичайно актуалізує в наших думках і міркуваннях інші
запити на проблеми лисенкознавства і проекції цих роздумів на об’єктивні про-
цеси сьогодення. Спробуємо й ми «перекинути» уявний місток від епохи Лисен-
ка до сучасності, побудований на розмірковуваннях про вічні, але сьогодні на-
прочуд доленосні для нашого суспільства питання моралі й духовності, пріори-
тетів національної ідеї та мови.

Ми, на жаль, переживаємо такий історичний час, коли світ великих доленос-
них ідей, значних історичних або мистецьких постатей залишився в історії, а
можливо ще не настав. До диригентів і режисерів світової політики, культури,
історико-соціальних колізій приходять висуванці від політики, ставленики різних
угруповань і кланів, які далеко стоять у своїх діяннях від таких понять, як мо-
раль, духовність, совість. Людство не знає рецептів контролю над непередбачу-
ваністю процесів, що відбуваються і які все далі й далі відстають від почуття
гідності, демократизму та націєтворчих ідей. В Україні, як у краплі такого заму-
леного потоку життя, віддзеркалюється вся картинка кривого дзеркала, що, роз-
летівшись на окремі скалки, відтворює реальність нашого сьогодення.

«Хто ми? Нарід чи чернь? Нація чи маса? Чи юрба безликих і без’язиких
постатей?», – виголошував, як крик душі, Улас Самчук 1 у криваві 1940-і. І знову
в ХХІ столітті нинішнє покоління не полишає відчуття моральної руйнації сус-
пільства, безвір’я, безрелігійності, аморальних пріоритетів.

Як один із можливих варіантів виживання спробуймо запропонувати зверну-
тися до джерела стійкого, морального, духовно стабільного – до Лисенка. З епо-
хами, що вже відійшли, – стверджує В. Сильвестров, – спілкування можливе тоді,
коли відчуваєш їх такими, що не пішли від нас – живими, сучасними». Саме
таким відчуваємо спадок М. Лисенка, його мрії та реалізацію шляху до своєї
України, яку омріював з юнацьких років, волів не покинути її, а працювати на
долю країни через творче покликання.

Глобальним, пасіонарним, різновекторним бачиться цей шлях: відчуваючи
найболючіші, найзначущі моменти становлення національної ідентичності, ге-
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нетичних пріоритетів, відновлення своєї самості, М. Лисенко зумів осмислити
й естетично трансформувати ці ідеї в мистецьку реальність.

«Кріпко мені взгруснулось, – напише 25-річний юнак батькам по дорозі до
Лейпцизького навчання, – когда труба кондуктора протрубила отъезд, но я опра-
вился, обдумался, сообразил, что я же не по неволе еду, а по своему собственно-
му, да еще заветному желанию» (лист від 9 вересня 1867 р.). Людина та її життя
вимірюються не так кількістю прожитих на землі років, як ступенями свого
ціннісного сходження по щаблях формування такого глибокого поняття як ду-
ховність. Адже за великим рахунком – це і є шлях до самого себе, формування
своїх світоглядних принципів, що дозволяє таким пасіонарним особистостям як
М. Лисенко бути індивідуально неповторною особистістю, покликаною нести
місію створення національної ідеї.

Архетип типового представника нації – перш за все у духовності як прикладі
служіння іншим людям, тобто народу. Адже нація, за твердженням С. Крим-
ського 2, – теж історична особа, що викристалізувана в греко-слов’янській цив-
ілізації православного вектору Київсько-Руської традиції. Нація повинна віднов-
лювати й відстоювати свою самість через історію, соціальний портрет, генетичні
риси, завжди свято пам’ятаючи, що гріх духу – найтяжчий.

М. Лисенко для нашої нації став такою винятковою особистістю, що ніколи,
за жодних обставин не поступалася принципами, переконаннями, ідеалами.
З особливою глибиною морально-етичний портрет нашого класика відтворюється
в епістолярній спадщині. Видана у 2004 році, публікація джерелознавчих студій
М. Лисенка стала справжньою подією в історико-культурному ландшафті епі-
столярних публікацій останніх десятиліть. Нове видання відкриває не тільки
особливу сторінку у вивченні та глибокому, масштабному презентативному ос-
мисленні спадщини нашого класика. Це – зразковий для національної джере-
лознавчої науки випуск, зроблений з урахуванням найсучасніших методів опра-
цювання матеріалів подібного типу. Відсутність цензури дозволила опублікува-
ти величезний масив заборонених матеріалів, яких із-поміж 550 архівних оди-
ниць вперше публікується понад 200. Кожна джерельна одиниця розшифровуєть-
ся з докладними поясненнями текстового ряду в усіх можливих ракурсах: розу-
міння буквального смислу, розкриття таємнопису, інтерполяцій.

Авторка публікації, укладачка Р. Скорульська відновила живу мову компози-
тора, щоб «донести до читача орфоепію, притаманну Лисенкові як представни-
ку того покоління української інтелігенції, котре саме тоді впроваджувало мову
у побут та епістолярний обіг, формуючи новітній український правопис» 3.

На жаль, у нашій сучасній мистецькій (літературній, музично-журналістській)
практиці народився псевдо-науковий ряд невігласів, що намагаються шокувати
незрілого читача помиями в бік життя великих українців. Згадаймо полеміку
І. Дзюби з Д. Табачником, де Іван Михайлович наводить слова В. Белінського:
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«Для низьких натур немає нічого приємнішого, як мстити за свою нікчемність,
кидаючи брудом своїх поглядів в святе і велике». Вони із задоволенням плюють
у наше історичне минуле, аби довести собі, що й великі грішили помилками,
недолуго панібратствуючи з покійними. «Не можна провадити культурну пол-
ітику, – стверджує Д. Табачник про статус української мови, – тільки в інтере-
сах вузького прошарку україномовної интелігенції, яка просто боїться конку-
ренції у всьому» 4 [Перекл. упоряд.].

Відповімо словами Миколи Віталійовича. Він не тільки дає оцінку такій укра-
їнофобській політиці, а й закликає до згуртування демократичних сил, об’єднання
навколо національної ідеї за права і свободи людського чинника. У листі до
Г. Маркевича Лисенко пише: «Що Вам живеться погано, то це не диво, бо кого ж
уряд тепер не тисне, крім «чорної сотні» і такої іншої рвані-наволочі? Але й
поділом же Вам, полтавцям, коли ви всі дожилися до того, що у вас громади,
гурта, громадсько свідомого життя немає, – усі ви, філістери, позамикалися у
своїх господах, позалазили на українську фортецю-піч і байдуже всім вам до
всього на світі; аби мені, мовляв, тепло та спокійно було. Тут, у Києві, всі зна-
ють, що робиться в Полтаві, як воно поводиться у національному питанні і в
громадському життю, і всі обурюються, особливо на старих і особливо на моло-
дих, які проквасюють життя своє на общерусские вопросы та оглядаються на
російських лібералів, щоб не заподозрили их, крий Боже, в узости хохляцкой
национальной. Раби, підніжки, грязь Москви. Годували колись ляхів своїм мня-
сом, а тепер едіное, неделимое кривословие плекають. Ні одпору, ні протесту, ні
солідарності між собою» [Лист від 28.01.1910 р.] 5.

Слово Лисенка звучить через 100 років грізно, переконливо й напрочуд акту-
ально. Народ, який не може ніяк перейти межу свого колоніального минулого,
потребує такого полум’яного заклику, адже, що гріха таїти, є сьогодні в Україні
й такі, які в захопленні від тоталітарних ідеологем, що не сумісно зі свободою
нації й людини, ані з нашим бажанням бути вільними людьми у вільній країні.

М. Лисенко залишається для нас зразком подвижника, який чітко розумів,
що зламати в людині відчуття національної свідомості й людської гідності рівно
значно тому, щоб зламати народу, суспільству хребет. Не поступаючись принци-
пами, Микола Віталійович усе життя відстоював право на рідну мову в умовах
жорсткої політичної цензури, більш жорсткої ніж сьогодні.

«Треба Вам знати, – зауважує Лисенко в листі до І. Франка, – що цензура
російська з новим царюванням стала скажена і люта, як ніколи доси. Дійшло до
того, що вже забороняють звичайні збірники битових пісень, щоби ані звука по
українському» (215) 6.

Отже, чи знаємо ми Лисенка й чи можемо спертись на його морально-етичні
чесноти? Гадаю, що наш музичний пророк являє собою приклад послідовного де-
мократизму, стабільних соціальних, суспільно-політичних поглядів, які сьогодні зву-
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чать як заклик до нас через віки: «Я собі не давав падати і не попустю нікому, щоб
мене був збив з мого пуття, з того шляху, яким я простую» (Лист до О. Липської)
(№ 75, с. 134). І додавав: «Я чоловік сталих, засадничих почуттів і прихильностів,
яким ви мене знали і вважали» (Лист до М. П. і Л. П. Драгоманових) [№ 86, с. 145].

Національна ідея – духовність – моральність щодо своєї нації, твердість духу,
готовність протистояти хамству, невігластву, вірність нетлінним началам людсь-
кого духу – чи не є тим мірилом, що обстоюване Лисенком не втрачає актуаль-
ності ніколи.

«Ну що ж, – зауважує І. Дзюба, – Україна знала і гірші часи [не сьогодення, а
саме епоху Лисенка з Валуєвим – М. К.]. Тож надія залишається. Адже наші
керманичі (ім’ярек) приходять, щоб невдовзі піти; йдуть, щоб повернутися; зно-
ву йдуть і повертаються – і так без кінця. А самостояння української культури та
мови триває» 7. До цих глибоких думок додамо: завдячуючи Миколі Лисенкові
та іншим справжнім українським інтелігентам-патріотам – протистояння силь-
них духом нездоланне.

Отже, чи знаємо ми Лисенка так, щоби наповнити своє серце любов’ю до
України, нести його по життю з Вірою і Надією?

УДК 78.071.1(092):930.253:025.177
Наталія КЛИМОВИЧ (Київ)

ТВОРЧИЙ ДОРОБОК М. В. ЛИСЕНКА В АУДІОВІЗУАЛЬНИХ
ДОКУМЕНТАХ ЦДКФФА УКРАЇНИ ім. Г. С. ПШЕНИЧНОГО

У поданій публікації представлено інформацію про аудіовізуальні документи, які
зберігаються у архівному зібранні Центрального державного кінофотофоноархіву Ук-
раїни ім. Г. С. Пшеничного і висвітлюють життєвий та творчий шлях видатного украї-
нського композитора, громадського діяча М. В. Лисенка, представляють кращі зразки
його музичного надбання у виконанні майстрів української сцени.

Ключові слова: архів, аудіовізуальні документи, музичні твори.
В данной публикации представлена информация об аудиовизуальных документах, кото-

рые хранятся в архивном собрании Центрального государственного кинофотофоноархива
Украины им. Г. С. Пшеничного и освещают жизненный и творческий путь выдающегося
украинского композитора, общественного деятеля Н. В. Лысенко, представляют лучшие
образцы его музыкального наследия в исполнении мастеров украинской сцены.

Ключевые слова: архив, аудиовизуальные документы, музыкальные произведения.
This article informs about audiovisual documents stored in an archival collection of Central

State CinePhotoPhono Archives of Ukraine named after H. Pshenychnyi. They tell about life
and career of the famous Ukrainian composer M. Lysenko and represent the best samples of
his musical heritage performed by masters of the Ukrainian stage.

Keywords: archives, audiovisual documents, musical heritage.

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



369
Серед розмаїття документальних свідоцтв минулого особливий інформацій-

ний потенціал мають аудіовізуальні джерела. Єдиною в Україні спеціалізова-
ною архівною установою, яка зберігає документи на нетрадиційних носіях інфор-
мації за період із кінця 50-х років ХІХ ст. до сьогодення, є Центральний держав-
ний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного (далі – ЦДКФФА Ук-
раїни). У фондах Архіву широко представлено документи, що висвітлюють жит-
тєвий і творчий шлях українського композитора, диригента, педагога М. В. Ли-
сенка. На зберіганні знаходиться понад 1000 звукозаписів його творів (опери,
пісні, хорові й симфонічні твори, інструментальна музика тощо) у виконанні
провідних музикантів, співаків, творчих колективів, записані в різних роках, зо-
сібна: М. С. Гришка, Б. М. Гмирі, І. С. Козловського, А. І. Кікотя, О. Д. Ропської,
Н. М. Петриненко-Матвійчук, А. Б. Солов’яненка, В. А. Степової, Національної
заслуженої академічної капели України «Думка», Національного заслуженого
академічного українського народного хору України ім. Г. Г. Верьовки, учнів Київ-
ської середньої спеціальної музичної школи ім. М. В. Лисенка, Хору ім. П. Май-
бороди Національної радіокомпанії України, професійних і самодіяльних колек-
тивів різних регіонів України.

В Архіві зберігаються записи таких камерно-вокальних творів М. В. Лисен-
ка: «Минають дні» – виконавці М. С. Гришко (1935, 1954, 1962), П. П. Карма-
люк (1953), А. Ю. Мокренко (1966), Д. М. Гнатюк (1964) та ін.; «Чого мені тяж-
ко» – Б. Р. Гмиря, М. В. Микиша (1955), Ф. К. Максименко (1955), А. О. Гри-
гор’єв (1957), Я. В. Гнатюк (1983), В. Д. Манолов (1990), О. В. Цапко (1992);
«У сні я плакав» – С. Д. Козак (1954), В. П. Стратьєв (1987); «У перетику ходи-
ла» – Н. Клименко (1953), Л. І. Жилкіна (1958); «Човен» – Д. М. Гнатюк (1953),
В. В. Женченко (1970), О. Й. Дарчук (1971); «Місяцю-князю» – М. С. Фокін
(1954, 1956), З. М. Гайдай (1957), Т. С. Калустян (1957), Л. І. Жилкіна (1958),
В. М. Авдєєв (1965), Е. І. Яроцька (1966), Н. К. Міссіна (1979), Н. М. Петрен-
ко-Матвійчук (1992); «Не забудь юних днів» – дует Л. М. Телюк та О. О. Трач
(1953), Ф. К. Максименко (1955), О. Й. Дарчук (1963), С. М. Пікульський (1980),
М. Я. Байко (1983), вокальне тріо сестер Байко (1984); «Ні, мамо, не можна» –
Л. І. Жилкіна (1967), Е. О. Акритова (1977); «Безмежнеє поле» – М. С. Гришко
(1956), Г. Дранов (1965), Б. Р. Гмиря, В. І. Анісімов (1969), Я. В. Гнатюк (1986),
А. Б. Солов’яненко (1982), О. А. Басенко (1984), Р. Г. Майборода (1992); «Чого
так поблідли троянди ясні?» – С. Д. Козак (1954), В. Ф. Козерацький (1955),
Г. С. Сухорукова (1959), М. П. Майдачевська (1965), В. А. Бокоч (1981), В. Д. Іг-
натенко (1993); «Садок вишневий коло хати» – Є. І. Чавдар (1954, 1956), Д. Г. Пет-
риненко (1962), П. С. Білинник (1963), О. В. Цапко (1992); «У мене був коха-
ний, рідний край» – С. Д. Козак (1954), М. С. Гришко (1956), В. Д. Ігнатенко
(1993); «Якби мені, мамо, намисто» – Н. Клименко (1953), Е. І. Яроцька (1954),
В. М. Гужова (1954), К. П. Радченко (1964), І. Д. Яценко (1982); «Не жаль мені» –
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С. Д. Козак (1954), В. А. Бокоч (1992); «На личеньку у тебе» – М. С. Фокін (1954,
1957), В. Г. Зарков (1982), І. Д. Яценко (1982); «Коли розлучаються двоє» –
М. С. Гришко (1935, 1957), П. П. Кармалюк і М. С. Фокін (1954), М. С. Фокін і
Б. М. Пузін (1954), М. С. Фокін (1956), дует Л. А. Тринос і В. А. Тринос (1966),
М. Ф. Раков та О. М. Таранець (1973), квартет «Явір» (1985), В. Г. Зарков та
О. М. Таранець (1986); «Коли настав чудовий май» – М. С. Фокін (1954, 1956),
П. С. Білинник (1970), С. М. Пікульський (1980), В. Д. Ігнатенко (1993); «Мені
однаково» – М. В. Микиша (1954), М. С. Гришко (1955), Б. Р. Гмиря (1967),
Р. Г. Майборода (1980), І. С. Козловський (до 1984), С. М. Пікульський (1992);
«Ти не моя» – Ф. К. Максименко (1955), В. М. Авдєєв (1965), П. С. Білинник
(1970), М. С. Гришко (1970), А. Б. Солов’яненко (1982); «Тече вода з-під яво-
ра» – вокальне тріо сестер Байко; М. К. Петровська, В. М. Калініна, Л. В. Гро-
шева, О. Г. Полупанова (1954), квартет «Явір» (1992); «Сонце заходить» –
К. П. Радченко, Е. М. Томм, К. Д. Огнєвой (1957); «Смутної провесни» –
В. Н. Ялкут (1954), В. М. Гужова (1954), Г. С. Сухорукова (1959), А. О. Григор’єв
(1957), Е. О. Акритова (1977); «Нічого, нічого» – Г. С. Сухорукова (1959),
А. Д. Дубінін (1964), М. П. Майдачевська (1965), Б. Р. Гмиря (1967), Н. О. Тка-
ченко (1974), Я. В. Гнатюк (1983), С. М. Пікульський (1983), М. Ю. Стеф’юк
(1993), А. Б. Солов’яненко; «Розвійтеся з вітром» – В. Ф. Козерацький (1955),
Ф. К. Максименко (1967), А. Б. Солов’яненко (1982); «За сонцем хмаронька пли-
ве» – К. П. Радченко, Е. М. Томм, К. Д. Огнєвой, В. І. Пазич (1957); «Оце тая сте-
жечка» – В. О. Кобржицький (1953), М. С. Фокін (1954, 1956), Ф. К. Максимен-
ко (1967), П. С. Білинник (1970), Е. О. Акритова (1977), В. Г. Зарков (1982); «При-
знание» – вокальний квартет у складі М. К. Петровської, В. М. Калініної,
Л. В. Грошевої, О. Г. Полупанової (1954), В. А. Бокоч (1980), В. Г. Зарков (1982),
І. Д. Яценко (1982); «Хіба тільки трояндам цвісти» – М. П. Майдачевська (1965),
О. М. Слободяник (1981), В. Г. Зарков (1982); «Я вірую в красу» – В. І. Веприк
(1956), О. М. Слободяник (1981), В. Г. Зарков (1982), І. Д. Яценко (1982); «Огні
горять» – Б. М. Пузін (1954), В. Ф. Козерацький (1955), О. М. Коробейченко
(1955), О. О. Чулюк-Заграй (1981), А. Б. Солов’яненко (1982, 1984), С. М. Пі-
кульський (1983); «На сірій скелі мак цвіте» – Е. М. Томм (1968), О. М. Слобо-
дяник (1981), В. А. Бокоч (1992), С. М. Пікульський (1992); «Наче та, що з хвиль
вродилась» – С. М. Пікульський (1980), В. Г. Зарков (1982), І. Д. Яценко (1982),
В. Д. Ігнатенко (1993); «Ой, одна я, одна» – Д. Г. Петриненко (1962), К. П. Рад-
ченко (1963), Е. О. Акритова (1977), В. А. Степова (1992) та багато інших.

Дослідники мають унікальну можливість прослухати музичні твори у звуко-
записах різних років. Так, у фондах Архіву зберігаються записи опери «Нок-
тюрн» у виконанні студентів Львівської консерваторії ім. М. Лисенка в супро-
воді оркестру Львівської філармонії (дата запису – 1958 р.) та артистів Київського
театру опери та балету імені Т. Г. Шевченка (дата запису – 1991 р.).
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Оперу М. В. Лисенка «Наталка-Полтавка» теж представлено у звукозаписах

різних років і у виконанні майстрів сцени І. С. Паторжинського, М. І. Литвинен-
ко-Вольгемут, І. С. Козловського, М. С. Гришка, З. М. Гайдай та ін. Зокрема,
зберігаються окремі арії Петра у запису П. С. Білинника (1955), К. М. Столяра
(1958, 1971, 1975), В. І. Тимохіна (1958, 1967), І. С. Козловського (1963), В. Д. Ав-
дєєва (1964), А. Д. Дубініна (1964), А. В. Іщенка (1967, 1968), О. М. Дяченка
(1988), А. Б. Солов’яненка та ін.; Наталки – О. Д. Оголівець (1955), З. П. Хрис-
тич (1962), Л. І. Жилкіної (1962), Н. Тичинської (1966), Д. Г. Петриненко (1966),
Є. В. Колесник (1966, 1969), Б. А. Руденко (1970), К. П. Радченко (1971),
М. Ю. Стеф’юк (1975), Л. Л. Забілястої (1988), Л. Ф. Давимуки (1988), Л. О. Во-
лянської (1991) та ін.; Возного – М. К. Кондратюка, Б. Г. Буткова (1954) та ін.;
Виборного – І. С. Паторжинського, М. Д. Роменського, Є. І. Червонюка (1955,
1960), А. А. Ейзена (1964), О. М. Загребельного (1972), В. Г. Грицюка (1972) та ін.

Зберігаються записи опери «Тарас Бульба» у виконанні артистів Театру опе-
ри та балету ім. Т. Шевченка 1958, 1960, 1964, 1968, 1969 рр. Окрім того, окремі
арії Тараса, записані І. С. Паторжинським (перезапис 1982 р.), М. Д. Роменським
(1958), А. І. Кікотем (1959, 1968), О. О. Чулюк-Заграєм (1960), Є. І. Червоню-
ком (1965), О. М. Загребельним (1972), М. С. Шопшею (1986), В. Г. Грицюком
(1989) та ін.; Остапа – П. П. Кармалюком (1957), М. С. Гришком (1960),
Д. М. Гнатюком (1961), А. Ю. Мокренком (1966), Г. В. Кузовковим (1968),
С. Д. Козаком (1971), Я. В. Гнатюком (1984), М. Ф. Минайлом (1986), Б. Й. Ко-
сопудом (1989) та ін.; Марильці – Г. С. Шоліною (1960, 1962, 1964), Є. І. Чав-
дар (1960, 1968), К. П. Радченко (1969), Л. О. Волянською (1991) та ін.

Фонди архіву постійно поповнюються новими записами музичних творів
композитора. Зокрема, у березні 2010 р. від почесного члена Всеукраїнського
жіночого товариства ім. Олени Теліги Ярослави Плав’юк надійшли грамплатів-
ки із записами творів українських композиторів у виконанні хору «Україна»
(Монреаль, 1959) під керуванням Н. Городовенка, серед них – запис народної
пісні «І шумить, і гуде» в музичній обробці М. В. Лисенка.

Окрім музичних творів, на зберіганні знаходяться: запис спогадів дочки компо-
зитора (1963); виступ Л. М. Ревуцького на святкуванні 120-річчя від дня народжен-
ня класика української музики (1962); репортажі з відкриття пам’ятника М. В. Ли-
сенкові в м. Києві (1965), конференції «М. В. Лисенко і кобзарство» (1991 р.) і т. п.

Серед кінодокументів, присвячених композиторові, кінофільми – «Певец
народа» (1962, Київнаукфільм), «І струни Лисенка живії...» (1967, Укркінохрон-
іка), зняті до 120-ї та 125-ї річниць від дня його народження, низка кіносюжетів
про родину композитора та урочисті заходи: відкриття меморіальної дошки на
будинку № 19 по вул. Рейтарській у Києві (1955); пам’ятника композиторові у
с. Гриньки, тоді Глобинського району Полтавської області (1957) та Києві (1965),
презентація поштової марки до його 150-річчя (1992).
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Доповнюють колекцію документів ЦДКФФА України 16 фотопортретів

М. В. Лисенка 1865–1910 рр., групові знімки з композиторами К. Г. Стеценком,
О. А. Кошицем, близько 30 фотографій членів його родини, світлини з урочис-
тих заходів на вшанування пам’яті композитора.

Аудіовізуальні документи потрібні дослідникам творчості композитора,
організаторам творчих зустрічей та вечорів з ушанування його пам’яті, авторам
теле- й радіопередач, усім поціновувачам його творчості.

УДК 78.072(093.3)
Олександр ЗЕЛІНСЬКИЙ (Львів)

ЗУСТІЧІ З ОСТАПОМ ЛИСЕНКОМ
СПОГАДИ

У статті подано особисті спогади автора про святкування 120-річчя від дня народ-
ження М. Лисенка у Львові (1962) та зустрічі із сином композитора, Остапом Миколайо-
вичем.

Ключові слова: українська музика, спогади, О. Лисенко.
В статье предлагаются личные воспоминания автора о праздновании 120-летия со

дня рождения Н. Лысенко во Львове (1962) и встречах с сыном композитора, Остапом
Николаевичем.

Ключевые слова: украинская музыка, воспоминания, О. Лысенко.
There is made an attempt to depict a portrait of the Ukrainian musicologist Ostap Lysenko,

a son of famous Ukrainian composer Mykola Lysenko, whose jubilee was celebrated in L’viv
in 1962.

Keywords: Ukrainian music, memoirs, O. Lysenko.

У березні 1962 р. у Львові досить активно було відзначено 120-річчя від дня
народження Миколи Лисенка. Центром святкування стала Львівська консерва-
торія ім. М. Лисенка (тепер вона має статус Національної академії). На відзна-
чення цієї дати до Львова приїхав, зосібна, син композитора – Остап Миколайо-
вич Лисенко. Звісно, він одразу потрапив у центр уваги студентства. Старший
чоловік, середнього росту, худорлявої статури, Ост. Лисенко був у той же час по-
молодечому рухливий і доступний. Його виразні очі швидко змінювали свій ви-
раз, підкреслюючи всі нюанси висловлюваної ним думки.

У центральній ложі під час концерту Остап Миколайович сидів поруч із
С. Людкевичем і В. Барвінським, стиха про щось із ними перемовляючись у пе-
рервах між номерами. Найбільшою мистецькою «родзинкою» під час святку-
вання було виконання кантати М. Лисенка на слова Т. Шевченка «Б’ють пороги»
в оркестровці В. Барвінського. Кантату розучив з консерваторським хором його
диригент В. Василевич 1, а диригував на концерті – М. Колесса 2. Молодь ніколи
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до того не чула цього твору, тож він справив на неї приголомшливе враження.
Оплескам не було меж.

В антракті В. Барвінського та О. Лисенка тісним колом обступили студенти.
«Вам пощастило, – говорив Остап Миколайович, – кантату “Б’ють пороги” не
виконували вже багато десятиліть». Це було її перше виконання після довгого
замовчування. Остап Миколайович був напрочуд контактною людиною, що доз-
волило нам, групі музикуючої молоді та студентів консерваторії легко увійти з
ним у розмову. Тоді ж у когось виникла думка зробити фотографію О. Лисенка з
В. Барвінським (враховуючи їхню давню дружбу і дружбу їхніх батьків), а одно-
часно й самим сфотографуватися разом із ними. Фотографії робили у фотоса-
лоні неподалік Консерваторії – на проспекті Шевченка навпроти вул. Чайков-
ського. У салоні Остап Миколайович жартував і натякнув фотографові на своє
походження. Фотограф, видно, не дуже обізнаний в історії музики, почав стара-
тися з подвійною силою, оскільки прийняв Остапа Миколайовича за самого
Миколу Лисенка, автора добре відомої йому музики до «Наталки-Полтавки».

На цьому наші контакти з Остапом Миколайовичем не урвались. Через день
або два ми відвідали його в номері готелю «Інтурист» (тепер «Жорж»), в якому
він зупинився. Остап Миколайович був «в ударі». Багато й темпераментно роз-
повідав про свого батька. А коли розмова перейшла до любові М. Лисенка до
України, її мови та народу, у промовця начебто забракло слів, і він підійшов до
піаніно й розмашисто, але притишеним звуком заграв… гімн «Ще не вмерла
Україна». Ми не чекали такої відвертості від офіційної особи, яким все ж таки
був у наших очах Остап Миколайович. А він, наче б і нічого не сталося, закінчив
грати куплет гімну, а потім, спиняючи реакцію слухачів піднятим високо над
головою вказівним пальцем правої руки, з хитринкою в очах сказав: «А можна і
так». Після цього він програв іншу музичну версію гімну на слова П. Чубинського.
Для мене досі залишається загадкою – що саме того вечора грав Остап Лисен-
ко? Відомо, що текст П. Чубинського на Наддніпрянській Україні спершу співа-
ли на мотив сербської пісні. Відомі також публікації цього тексту з музикою
К. Стеценка початку ХХ ст. 3. Але, водночас, подеколи переказується думка про
те, що майже одночасно з написанням тексту, пристосованого до сербської ме-
лодії, музику на вірш П. Чубинського написав також його однодумець і друг
Микола Лисенко. Про це, зокрема, пише Mарко Антонович 4, котрий стверджує,
що текст П. Чубинського М. Лисенко озвучив 1862 р. і що він виконувався на
Наддніпрянській Україні перед Першою світовою війною. Про те, що на Сході
та Заході України гімн побутував із різними мелодіями, свідчить також у своїх
спогадах О. Кошиць. Описуючи ювілей Лисенка в Києві 1903 р., він, зокрема,
згадує: «Почали співати “Ще не вмерла Україна”. Але тут стався між співцями
роздор, бо наддніпрянці співали свою мелодію, а галичани свою» 5. Яка це була
мелодія? Сприйняти безапеляційно твердження Антоновича про те, що аж до

Ëèñåíêîçíàâ÷³ ñòóä³¿...

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



374 Ìóçè÷íà óêðà¿í³ñòèêà: ñó÷àñíèé âèì³ð
1914 р. гімн на Наддніпрянщині співався з мелодією М. Лисенка – не можна,
оскільки є свідчення співання сербської мелодії, принаймні, впродовж ХІХ ст.

Тож другий варіант мелодії, що його грав нам Остап Миколайович Лисенко в
1962 р., міг бути або творінням його батька, або сербською мелодією. У кожно-
му разі це був той самий музичний варіант гімну, який міг чути Остап Миколайо-
вич під час революційних років на початку ХІХ ст., у тому числі у виконанні
хору, якому акомпанував Микола Лисенко в Українському клубі.

Коли Остап Миколайович від’їздив до Києва, ми проводжали його на вок-
залі. Він стояв у дверях вагону й довго махав нам рукою. Здавалося, що прощає-
мося надовго. Але незабаром мені знову довелося побачити Остапа Миколайо-
вича. Того самого року, дещо пізніше, в Київській консерваторії відбувалася за-
гальноукраїнська наукова студентська конференція, присвячена лисенківському
ювілею. Нас, групу студентів Львівської консерваторії, напучував у дорогу на
цю конференцію проректор Євген Козак 6: «Тепер у Києві побудували метро.
Тож сідаєте на вокзальній площі, а виходите на Хрещатику, зовсім близенько від
консерваторії. Щасливої дороги!»

У перший же день по приїзді до Києва ми відвідали Кабінет ім. Миколи Лисен-
ка. З Остапом Миколайовичем, котрий був завідувачем Кабінету, зустрілись як
давні знайомі. Розпитував про Львів і, як завжди, багато говорив про свого бать-
ка, удокументовуючи на цей раз розповідь наявними в Кабінеті експонатами.

Не забували ми забігати в Кабінет і в інші дні нашого перебування в столиці.
Остап Миколайович познайомив нас зі своєю дружиною Марією Трохимівною,
яка теж поставилася до нас дуже приязно, а при нагоді представила нам свою
молоду невістку. Марія Трохимівна одружилася з Остапом Миколайовичем уже
після смерті Миколи Лисенка, але всі перипетії життя композитора та його ро-
дини знала досконало. Розповідала, зокрема, що в дитинстві Остап Миколайо-
вич через свою непосидющу вдачу додавав батькові турбот. Часом, бувало, замість
гімназії бігав на мітинги.

Конференцію патронувала незабутня Онисія Яківна Шреєр-Ткаченко 7, яка,
незважаючи на суворий час, робила все можливо, щоб студенти винесли з неї
добрі враження і збагатили свої знання. Але найбільшою атракцією був останній
акорд конференції – поїздка автобусом по лисенківських місцях Києва. Гідом
став Остап Миколайович. Автобус був великий, але студентів – мало: крім
львівської делегації, поїхало лише кілька київських студентів. На Остапа Мико-
лайовича відсутність аншлагу негативно не впливала. Він був веселий, жарту-
вав, багато жестикулював, а, демонструючи об’єкти, так перевтілювався, що,
здавалося, повертався в дитинство або принаймні молодість.

…Автобус під’їхав під невеликий, але досить крутий пагорб, на якому стояла
квадратної форма невелика, але й немала хатина. «Тут жили батьки Миколи Віта-
лійовича», – прокоментував Остап Миколайович. Не виходячи з автобуса, ми
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розглядали хатину. Невеликі вікна, побілені стіни з подекуди відлупленою шту-
катуркою… Досить скромно, зважаючи на поміщицький стан старих Лисенків.
Якщо тут жили батьки, подумав я, то, очевидно, Микола Лисенко саме звідси
виїздив на навчання до Лейпцига. Проте, як нам пояснив Остап Миколайович,
повернувшись до Києва, молодий Лисенко оселився в іншому місці. Коли ми
спускалися бульваром Шевченка, то побачили величезний будинок, що височів
на горі з протилежного боку Хрещатика. Його було споруджено вже після Дру-
гої світової війни. «От на цьому місці колись стояв будинок, в якому й поселився
Микола Лисенко після свого повернення з Лейпцига», – чуємо голос «екскурсо-
вода». Значить, саме звідси розгорнув свою активну музичну діяльність у Києві
наш видатний композитор.

Показав Остап Миколайович і два будинки, в котрих жив уже зрілий Микола
Лисенко. Один з них із червоної цегли з невеличким ґанком, що виходив просто
на вулицю («Тут Миколу Лисенка відвідав П. Чайковський»), і другий – остан-
ню оселю композитора, де тепер розташовано його Музей. Показуючи нам цей
будинок, Остап Миколайович особливо пожвавішав, що зрозуміло – адже саме
тут під дбайливою батьківською опікою минало його дитинство. Відхиляючи
порепану дерев’яну хвіртку, пофарбовану в зелений колір, він вигукнув: «Вона
точно така ж, яка була при батькові, навіть фарба така сама. І подвір’я зовсім не
змінилося, зате всередині будинку! Що там понаробили! Скільки поставили пе-
регородок!» Остап Миколайович журливо похитав головою. Але настрій його
знову поліпшився, коли завів нас за будинок і показав балкон, на якому часто
сидів Микола Віталійович і працював над своїми творами (зокрема інструмен-
тував «Тараса Бульбу»).

Увагу привернула також мініатюрна дерев’яна споруда з балконом, що сто-
яла дуже близько до великого будинку. Вона була дуже оригінальна, справляла
враження хатки на курячих ніжках, про які розповідають дітям в казках. Шкода,
що цю споруду зняли при організації Музею Лисенка.

З поїздки всі поверталися в доброму гуморі. А прощаючись, Остап Миколай-
ович зауважив: «Це була перша консерваторська екскурсія лисенківськими місця-
ми. Я радий, що вам вона сподобалась». Коли ми від’їжджали з Києва, Остап
Миколайович подарував кожному з нас по портрету М. Лисенка, надрукованому
колись у Львові. Портрети спеціально готувалися до грандіозно відзначеного в
1903 році ювілею М. Лисенка. Вже десь у 1939 або 1940-х роках Остап Мико-
лайович, перебуваючи в якійсь львівській друкарні, побачив велику пачку цих
надрукованих портретів, і керівництво друкарні подарувало їх синові компози-
тора. Причиною затримки в друкарні, можливо, був невеличкий ґандж, що про-
глядається на друкарському виробі. Але загалом портрети видавалися зовсім
новими, начеб щойно з-під друкарського верстата. У мене й досі зберігається
подарований Остапом Миколайовичем портрет його батька з написом: «Олек-
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сандру Зелінському на згадку про зустріч у гордій столиці України – Києві». Після
того ми бачилися ще кілька разів, як я приїздив до Києва.

Останній раз я розмовляв з Остапом Миколайовичем у Львові. Якось ідучи
містом, я раптом побачив перед собою знайому постать. Остап Миколайович,
вигинаючись убік важкого портфеля, який ніс у правій руці, повільно йшов, на-
лягаючи на ногу. Після обміну привітаннями, він пояснив мені, що готує до дру-
ку листи Миколи Лисенка і, власне, з цією метою приїхав до Львова попрацюва-
ти в архівах, де знаходяться потрібні йому матеріали. Я взяв у Остапа Миколайо-
вича портфель і пішов з ним до Народного готелю, де він зупинився. По дорозі
Остап Миколайович сказав, що сподівається знайти твір М. Лисенка «І мерт-
вим, і живим» 8, який ще давно безслідно зник.

Народний готель («Народна гостиниця» – такий напис із цементу висів на
стіні закладу) – найстаріший український готель Львова. Він фунціонував ще
тоді, коли до міста приїздив Микола Лисенко, молодий тоді майбутній компози-
тор зупинявся саме тут. Остап Миколайович розповів, що тоді у львівських готе-
лях на стендах виписували прізвища новоприбулих гостей. З такого стенду М.Ли-
сенко довідався, що в цьому ж готелі мешкав його київський друг О. Русов 9.
Про це, зокрема, він писав у Київ. Настрій Остап Миколайович мав чудовий. І
хоч літа наклали на його здоров’ї відбиток, був веселий і, як завжди, безпосе-
редній. Беручи ключ у чергової, довірливо говорив: «Ось побачите, незабаром
тут буде меморіальна дошка на честь мого батька Миколи Лисенка, що тут зупи-
нявся». «А давно це було?», – питає чергова. Відповідь: «Сто років тому». Не
дочувши, чергова стиха промовляє: «Я ще тоді тут не працювала». Мені ж тоді
здалося, що Остап Миколайович Лисенко жив у ті часи. Присвятивши себе по-
пуляризації батькового життєвого подвигу, він об’єднав у своєму житті минуле й
сучасне, бо в сучасному вмів побачити наслідки минулого, а в минулому – вито-
ки сучасного.

УДК 78.071.1+316.7(477.65)
Марина ДОЛГІХ (Кіровоград)

М. В. ЛИСЕНКО І ЙОГО РОДИНА В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ
СЕРЕДОВИЩІ КІРОВОГРАДСЬКОГО КРАЮ

У статті привернуто увагу до аспектів перетину композитора з музичним середови-
щем краю: охарактеризовано його особисте перебування в якості піаніста і диригента,
творчі контакти з місцевою інтелігенцією. Висвітлена культурна діяльність представ-
ників родини композитора – А. В. Лисенка, подружжя Шило та їхній проект постановки
опери «Ноктюрн» (1915). Вказано на побутування творів митця в репертуарі регіональ-
них хорів і театральних труп, подана інформація щодо заснування першого українсько-
го вокального квартету ім. М. Лисенка (Харків, 1925).
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вокальний квартет.
Статья раскрывает аспекты пересечения композитора с музыкальной средой края :

охарактеризованы его личное пребывание в качестве пианиста и дирижера, творческие
контанты с местной интеллигенцией. Также освещена культурная деятельность пред-
ставителей семьи композитора – А. В. Лысенко, супругов Шило и их проект постановки
оперы «Ноктюрн» (1915). Указано на бытование произведений художника в репертуаре
региональных хоров и театральных коллективов, подана информация об основании пер-
вого украинского вокального квартета им. Н. Лысенко (Харьков, 1925).

Ключевые слова: концертная деятельность, опера, музыкальный салон, украинский
театр, вокальный квартет.

The article draws attention to aspects of the intersection of the composer with the musical
environment of region: his private residence as a pianist and conductor, artistic contaсt with
the local intelligentsia characterized. The cultural activity of the representatives of the family
of the composer –Andriy Lysenko, Galina and Konstantin Shilo and their project staging of
opera «Nocturne» (1915) also are highlighted .  The author indicates on existence of the artist’s
repertoire of regional choirs and drama groups, provides information about the basis of the
first Ukrainian vocal quartet Lysenko (Kharkiv, 1925).

Keywords: concerts, opera, music room, the Ukrainian theater, vocal quartet.

Творча біографія класика української музики М. В. Лисенка досліджена у
вітчизняному музикознавстві докладно, прискіпливо, конструктивно. В аспекті
комплексного опрацювання регіональних мистецьких процесів і повернення до
історії національної музики невідомих імен, фактів, подій виникає необхідність
ґрунтовного послідовного аналізу окремих моментів творчого спілкування мит-
ця з позицій ХХІ ст. У даному контексті потребують уточнення фактологічні
моменти його гастрольних маршрутів як піаніста й диригента, розширення уяв-
лень про долі представників лисенкової родини та постає завдання спеціально-
го цілісного дослідження впливу особи видатного представника національної
культури на дотичні процеси, зокрема на побутування його творів в умовах
імперської Росії.

Зв’язок М. В. Лисенка з кіровоградським краєм доцільно розглянути в трьох
взаємодоповнюючих напрямах. Перший – особистісний – пов’язаний із перебу-
ванням композитора на території регіону як виконавця і спонукає до вибудову-
вання хронології творчих контактів із місцевою інтелігенцією. Другий – родин-
ний – стосується визначення ролі представників родини Лисенків у культурних
процесах краю. Третій напрям – творчий – спрямований на систематизацію відо-
мої інформації про виконання композицій митця в умовах російськомовного
середовища Єлисаветграда (тепер Кіровограда).

Розгляньмо означені сфери в хронологічному порядку. Про належність бать-
ка, дядька й свекра М. В. Лисенка до «війська гонорового» – Кірасирського
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Військового ордену полку, що періодично квартирувався в межах Єлисаветг-
радського повіту, вказували різні джерела [14, с. 24]. Схиляємося до думки, що
комічна ситуація з маленьким Миколкою, описана О. Пчілкою [14, с. 53], відбу-
валася не в Крилові, де ніколи не проходили великі царські огляди, а в Єлисавет-
граді в 1847 р.

Єдиний відомий єлисаветградський концерт Лисенка-піаніста датовано
3 січня 1880 р. Хоча у сфері фортепіанного виконавства митець репрезентував
характерні особливості німецької виконавської школи, авторські твори – увер-
тюра до опери «Різдвяна ніч», «Концертний вальс», Рапсодія № 2 «Думка-Шум-
ка» представили, за свідченням кореспондента, «талант непересічний: при блис-
кучій техніці (знавці говорили нам, що в манері гри його дуже помітний вплив
Ліста) він уміє надати як своїй власній, так і чужій музиці стільки душі, теплоти
почуття, що навіть від профанів, які не мають жодної уяви про інструмент, ми
чули схвальні відгуки про концерт» [26].

Значний внесок у ознайомлення слухацької аудиторії з українською пісен-
ною творчістю в обробках М. В. Лисенка внесла перша дружина композитора
Ольга Олександрівна Лисенко-О’Коннор, яку дописувач помилково назвав
«А. Лисенко», акцентувавши увагу на соковитому звучанні її мецо-сопрано в
середньому регістрі. У програмі 1880 р. найбільший захват викликали авторські
солоспіви на вірші Т. Шевченка «Якби мені, мамо, намисто», «Садок вишневий
коло хати» та обробка української народної пісні «Чи я в лузі не калина була».
Для виконавиці це був останній вихід на сценічний майданчик як вокалістки.

Вдруге М. В. Лисенко відвідав Єлисаветград на різдвяні вакації 1893 р., вис-
тупивши на чолі власної хорової капели [3, c. 187].

Перебування композитора на території краю пов’язане не лише з гастроля-
ми, а й міцними родинними зв’язками. Відомим є факт проживання в Знам’янці
сусіднього Олександрійського повіту (тепер району Кіровоградської області) –
вузловій залізничній станції – рідного брата композитора Андрія Віталійовича.
Активну позицію А. В. Лисенка як громадсько-політичного діяча доволі ретель-
но досліджено знам’янськими краєзнавцями Є. і В. Шкодами [30]. Лікар Лисен-
ко вирізнявся особливою прихильністю до скрипкового мистецтва. Витонченим
розумінням музичної композиції відзначалася його гра на імпровізованих кон-
цертах у знам’янській оселі, в орендованому влітку 1892 р. маєтку Орлова Бал-
ка. Під акомпанемент М. В. Лисенка виконувалися твори П. Чайковського, Л. Бет-
ховена, «Мрії» Р. Шумана [11, c. 13] тощо.

Кіровоградський краєзнавець В. Босько [6, с. 221] наводить факт проживан-
ня впродовж 1904–1917 рр. у повітовому Єлисаветграді середньої доньки ус-
лавленого композитора Галини Миколаївни Шило-Лисенко (1883–1964) разом
із родиною. Прослідкувавши дописи статистичних документів Одеського на-
вчального округу, пам’ятних книжок Херсонської губернії, адрес-календарів
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Єлисаветградського повіту та матеріали преси, вдалося встановити, що шляхи
родини Шило були пов’язані з містом протягом значно коротшого часу – від 1915
до 1917 рр.

Після закінчення навчання в Київському політехнічному інституті чоловіка
Галини Миколаївни Лисенко – Костянтина Степановича Шила (1880–1941) – було
запрошено викладати хімію до Першого громадського комерційного училища.
Педагогічно-учнівський колектив цього прогресивного закладу вирізнявся про-
українськими поглядами. Функціонування мішаного хору під орудою О. С. Хво-
ростенка, за підтримки директора В. І. Харцієва, дозволяло виконувати твори
К. Стеценка, М. Леонтовича, М. Лисенка, обробки українських народних пісень,
композиції російських і західних композиторів. А присутність серед педагогів
зятя М. В. Лисенка як активного популяризатора народної пісні й творчості ро-
дича, давало змогу долучитися до невідомої провінційному загалу вокально-хо-
рової спадщини вітчизняних митців. Познайомившись із студентським хором і
його тодішнім керівником, старшокурсником Миколою Михайловичем Тарака-
новим, згодом видатним українським хормейстером, К. С. Шило відзначив «ви-
соку виконавську і художню культуру колективу». Зважаючи на досвід останнь-
ого в хоровій справі завдяки довготривалій участі у складі капели М. В. Лисен-
ка, можемо судити про майстерний рівень аматорського хору училища. Спілку-
вання з М. М. Таракановим переросло у творчі стосунки – виступи дуету – Та-
раканов (тенор), Шило (баритональний бас), що звучав «музично проникливо і
користувався великою популярністю у слухачів» [29, c. 32].

Значущість культурної діяльності подружжя Шила найбільш об’ємно вияви-
лася в постійних сольних виступах Костянтина Степановича перед громадські-
стю Єлисаветграда. Від початку березня 1915 р. К. С. Шило очолював літера-
турно-музичну підкомісію Міського лекційного бюро, брав участь у благодійних
концертах. Період активних військових дій Першої світової війни збільшив
кількість нужденних потреб. В єлисаветградському часописі «Голосъ Юга» над-
руковано подяку за насичену музичну програму відомим українським артистам
О. З. Суслову й К. С. Шилу від поранених воїнів, що реабілітувались у шпиталі
жіночого комітету [4]. Відомо про участь співака-аматора в народному концерті
у біоскопі «Зоря» 1 9 травня 1915 р. [17].

Наступного року продовжилися контакти педагога з товариствами українських
артистів. 23 листопада, на запрошення батьківського комітету жіночої гімназії Єфи-
мовської його голос звучить у дивертисменті на користь нужденних учениць за участю
акторів трупи І. Мар’яненка й М. Петлішенка в зимовому театрі [1]. За три дні, на
прохання повітового проводиря дворянства, викладач бере участь у патріотичному
концерті, збір від якого пішов у фонд Георгіївських кавалерів [2].

Особливо активно відгукнувся педагог на святкування Нового, 1917 року.
Досить поширена на той час форма колядування знаходила широкий відгук як у

Ëèñåíêîçíàâ÷³ ñòóä³¿...

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



380 Ìóçè÷íà óêðà¿í³ñòèêà: ñó÷àñíèé âèì³ð
дитячої аудиторії на новорічній ялинці 30 грудня в народному дитячому будин-
ку, так і в слухачів святкових читань лекційного комітету. «На час пригощання
дітей прибули колядники в малоросійських костюмах. Вони виконали під керів-
ництвом п. Шила кілька колядок українською мовою й веселу пісеньку», –
підкреслював місцевий кореспондент, уточнюючи, між іншим, що сольно викла-
дач співав «під бурхливі оплески малюків» [7]. За тиждень газета повідомила
про чергове читання, організоване Міським лекційним бюро, де «хор під ору-
дою К. С. Шила виконає Різдвяні колядки» [16]. Того самого місяця батьківський
комітет громадської Жіночої гімназії через газету щиро дякував низці громад-
ських діячів, серед яких було прізвище Шила, «за влаштування й участь на різдвя-
них канікулах у розвагах для учениць старших класів» [22]. 21 січня Костянтин
Степанович долучився до учасників благодійного концерту на користь Тетянин-
ського комітету [5].

Останні віднайдені повідомлення про музичні виступи К. С. Шила датовані
лютим 1917 р. і пов’язані з заходами на пошану М. І. Глінки у зв’язку з 60-річчям
від дня смерті композитора – безкоштовним концертом для учнів гімназій і Ре-
ального училища 19 лютого [26] і музичного вечора Міського лекційного бюро
25 лютого [15]. З анонсів і коротких резюме виступів можемо оцінити вокаль-
ний репертуар виконавця, до якого було включено арію Руслана «О поле, поле!»,
рондо Фарлафа з опери «Руслан і Людмила», романс «Нічна варта» («Ночной
дозор») та дует Вані і Сусаніна з ІІІ дії «Життя за царя» (партію Вані виконала
Г. Ф. Бернштейн).

Якщо резонанс концертної діяльності К. С. Шила був чималим завдяки його
офіційній викладацькій роботі, то про сферу прикладення музичних інтересів
лисенкової доньки Галини Миколаївни, як не прикро, відомості обмежені. Крає-
знавчі джерела називають її співачкою і піаністкою, яка практикувала приватні уро-
ки фортепіанної гри. Серед матеріалів місцевої періодики збереглась лише пооди-
нока інформація про її участь у важливій для мистецьких процесів краю події.

Напруження суспільно-політичної ситуації в період Першої світової війни
викликало новий сплеск патріотичних почуттів. Суспільні катаклізми супрово-
джувалися надзвичайною активністю аматорського музичного театру, що сягну-
ла широти й усеосяжності 1915 р. Вже сама ідея постановки (28 грудня, зимо-
вий театр) одноактної опери «Ноктюрн» М. В. Лисенка була досить сміливою
для єлисаветградського краю. Не випадковим був вибір саме першої української
моделі сецесійної опери камерного плану. Зображений композитором локаль-
ний світ старосвітського середовища нагадував реалії місцевого життєвого ук-
ладу. Сюжетна канва, побудована на взаємодії витончених емоцій, інтимних по-
чуттів та сірої буденності, вимог повсякдення, демонстративно перегукувалася
з естетичними проблемами сучасного єлисаветградського життя, буяла символіст-
ськими натяками.
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Організатори вистави М. О. Гольденберг-Славінська 2 та Є. Н. Бельська од-

ним проектом прагнули осягнути кілька цілей. Зовнішня мета вечора відбивала
гострі економічні потреби – здобути кошти для дітей-біженців і сиріт, які утри-
мувались у притулку місцевого Благодійного товариства. Внутрішня ідея заходу
віддзеркалювала підвищений слов’янський патріотизм, актуальний для означе-
ного часового періоду: організатори не обмежилися виставою, а розпочали вечір
виконанням творів М. Глінки (фрагменти ІІІ дії «Життя за царя»), О. Даргомиж-
ського (уривки з ІІІ дії «Русалки»), Ц. Кюї (романси), О. Глазунова («Парафраз»
на теми гімнів союзних держав), М. Лисенка тощо.

І, нарешті, досить завуальовано, вочевидь через цензурні обмеження, про-
звучала ідея об’єднання української спільноти у виконанні опери «Ноктюрн»
російською мовою [24], що виявилося ключовою ланкою вечора і справило най-
більше враження на аудиторію. Вагомості додавав той факт, що єлисаветградсь-
кий спектакль став першою постановкою твору на провінційній сцені 3. «Єлиса-
ветград випередив великі міста з постійними оперними сценами, і ми повинні
бути вдячні любителям за постановку», – констатував рецензент [13]. Сучасни-
ки вбачали символічність вистави у виконанні дочкою композитора Г. М. Ли-
сенко-Шило ролі одного з цвіркунів.

Місцева преса підкреслювала, що «поставлено «Ноктюрн» із великим ста-
ранням – усі труднощі вистави, що вимагала перетворення портретів на живих
людей, появу фей [за Лисенком : Рожевих і Золотих снів. – М. Д.], світлових
ефектів, успішно долалися» [9]. Актори відповідально поставилися до підготов-
ки, тому спектакль пройшов рівно, по-серйозному, із вдалим рівнем виконавсь-
кої гри та вокального звучання. Функцію оркестру виконувала на роялі М. О. -
Гольденберг-Славінська. Особливо було відзначено співачку Л. Хоржевську в
ролі Вакханки. Перелік інших учасників вечора наводимо за анонсом: Т. О. Брод-
ська, Є. Н. Бельська, Г. Ф. Бернштейн, М. О. Писаревська, Л. Ю. Піковська,
С. М. Тучинська, Л. Уманська, І. І. Немировський, Сусер та ін.

Недоліком заходу рецензент вважав відмову від української мови як незрозу-
мілої місцевій аудиторії на користь російської, бо «в красі української мови і в її
придатності здається ніхто з освічених людей ніколи не сумнівався», підкреслю-
ючи, що корінне населення міста «завжди було з того народу, якому ідейно слу-
жив композитор М. В. Лисенко» [13].

Паралельно з відкритими сценічними виступами Костянтин Степанович і
Галина Миколаївна Шило брали участь у діяльності своєрідного музичного са-
лону, згуртованого навколо лідера просвітницького руху, нотаріуса В. О. Нікіті-
на. «Бажаючи надати посильну допомогу відродженню української культури і
разом з тим, щоб владі не давати привід до причіпок і заборони культурних по-
чинань, батько влаштовував у своїй квартирі щочетверга літературно-музичні
вечірки», – писав його син [19, c. 8–9], зазначаючи, що зустрічі поєднували літе-
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ратурні читання, прослуховування музичних композицій та інтелектуальні бес-
іди політичного характеру. Серед учасників «нікітінських» вечорів були діячі
проукраїнського руху – кооператор М. В. Левицький, викладачі комерційного
училища А. В. Шафонський (читання), чоловічої гімназії – С. О. Маклецов (віо-
лончель). Завсідниками українських журфіксів була й родина Шило : Костянтин
Степанович вважався відмінним співаком, а Галина Миколаївна вторила йому в
дуетах та музикувала. Відвідували вечірки й гастролюючі в Єлисаветграді акто-
ри українських труп, зосібна хрещений батько Галини Миколаївни М. Л. Кро-
пивницький, М. К. Заньковецька, П. К. Саксаганський, Л. П. Ліницька, І. О. Ма-
р’яненко, О. З. Суслов та ін. При нагоді до літературно-музичної вітальні запро-
шувалися й відомі вокалісти – співаки П. І. Цесевич, П. М. Журавленко. Відрад-
ним фактом організації була не лише присутність прогресивного прошарку ук-
раїнської інтелігенції, а й залучення до слухань гімназистів-старшокласників,
робітників-активістів заводу братів Ельворті та ін. [19, c. 8–9].

Маловідомі широкому загалу єлисаветградських мешканців хорові твори
М. В. Лисенка починають популяризуватися тільки з початку ХХ ст. Від 1915 р.,
з часу лібералізаційних послаблень Першої світової війни, коли національний
фактор став розцінюватись як вияв патріотизму, завдяки активізації дій украї-
нських осередків, вітчизняна музика органічно ввійшла до контексту загальнов-
живаного репертуару аматорського середовища. Найбільш вдячними спожива-
чами україномовного «продукту» були поранені солдати в лазаретах Червоного
Хреста, які являли собою переважно сільське населення імперії, де особливо
шанували українські народні пісні. Тому в репертуарі хорів повітової Олександрії
(тепер районний центр Кіровоградської області) культивувались опрацьовані
М. Лисенком «Ой на горі василечки сходять» і «Ой летіла горлиця через сад» [27],
«Дощик, дощик капає дрібненько» і «Дівка в сінях стояла» [21]. Для виступів
перед пораненими колектив єлисаветградських гімназій під керівництвом
О. О. Коссовського мав у репертуарі лисенківські обробки «Ревуть, стогнуть гори-
хвилі» і «Пливе човен», що виконувались у національному вбранні [10].

На межі ХІХ – ХХ ст. послідовники й учні корифеїв українського театру
О. Суслов, І. Мар’яненко, П. Саксаганський, Т. Колесниченко, В. Грицай,
Д. Гайдамака та ін. при відвіданні Єлисаветграда, Бобринця, Олександрії до-
лучали до музично-драматичних постановок музичні вистави, серед яких ви-
ділялися «Наталка Полтавка», «Чорноморці» з музикою М. В. Лисенка або
його ж вокально-хореографічні сюїти «Веснянки», «Колядки» в опрацюванні
В. Верховинця.

На сценічному майданчику зимового театру міста в 1920 р. успіхом користу-
валася постановка лисенкової «Наталки Полтавки» музично-драматичною тру-
пою Д. А. Гайдамаки, де роль Петра виконував згодом відомий, а тоді ще юний
М. С. Гришко, а Наталки – майбутня уславлена О. А. Петрусенко.
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Надзвичайно ефектно роль Виборного звучала у сценічному втіленні єлиса-

ветградця за походженням, згодом соліста петроградського Театру народної дра-
ми П. М. Журавленка. У 1918 р. Журавленко-режисер здійснив на сцені Михай-
лівського театру (Петроград) постановку опери «Наталка Полтавка» українсь-
кою мовою, на яку запросив як солісток землячок М. В. Коваленко (Наталка) та
Є. В. Чайковську (Терпилиха). Сам співак виконав роль Виборного, диригував
виставою Д. І. Похитонов – родич єлисаветградських художників Похитонових.
Через чотири роки (серпень 1922 р.) він поставив оперу вже з аматорською тру-
пою єлисаветградського клубу заводу «Червона зірка». Головну партію викону-
вала молодша сестра П. М. Журавленка Антоніна, роль Петра – його брат Гера-
сим, Миколи –М. С. Гришко [12, c. 38].

Очевидно, опис зв’язків краю з постаттю М. Лисенка буде неповним, якщо
не звернути увагу на раритетну знахідку кіровоградського колекціонера В. М. Мо-
гилюка – альбом з фотографіями, документами та вирізками газетних статей,
що висвітлює творчий шлях співака Герасима Максимовича Журавленка-Жу-
равльова (1891–?). Актор Держтеатру комічної опери в Петрограді (1920–1921),
ансамблю Укрестради (бл. 1925–1930 рр.), він упродовж 1930-х рр. виступав у
складі першого українського Вокального квартету ім. Лисенка. При докладному
розгляді виявилося, що історія цього колективу невідома широкому музикознав-
чому загалу.

Вокальний квартет ім. М. В. Лисенка було засновано в Харкові 1925 р. За
дев’ять років існування учасникам колективу довелося відвідати з гастролями
Білорусь, Крим, Кавказ, Західний і Східний Сибір, виступати в Москві й Ленін-
граді. Від 1930 р. Квартет підпорядковувався політичному управлінню УВО й
обслуговував частини Червоної Армії. Кореспонденція свідчила: «Дивовижна
мелодійність українських народних пісень, що виконуються квартетом, подібне
до звучання народного українського інструменту – кобзи. Чітка ритміка вико-
нання залишає враження глибокої відпрацьованості, створює ілюзію одного
інструмента з величезним діапазоном» [18]. До репертуару колективу, окрім ук-
раїнських, білоруських, російських, турецьких народних пісень у гармонізаціях
радянських композиторів, увійшли татарські й мордовські, твори Й. Гайдна,
П. Фейта та ін.

Проаналізувавши склад Квартету ім. Лисенка, є зрозумілим, чому сліди цьо-
го визначного осередку загубилися в горнилі сталінських часів. Партію лірич-
ного тенора виконував Василь Іванович Пастернак (1890–1983), який емігрував
до Парижа і продовжував виступати там у складі театральної трупи українців.
Бас-баритон Микола Романович Бессалов виїхав перед війною до Нідерландів,
співав у хорі уральських козаків п/к А. Шолуха, помер за кордоном 1978 р. Дра-
матичний тенор Герасим Максимович Журавленко-Журавльов повернувся до
рідного міста, працював солістом концертно-гастрольного бюро, а згодом – со-
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лістом Кіровоградської обласної філармонії. Долю четвертого учасника колек-
тиву, баса-профундо Дехтярьова з’ясувати не вдалося.

Отже, в умовах російськомовного єлисаветградського середовища музична
творчість «основоположника української музики» поступово завойовувала
сценічні майданчики завдяки вагомим зусиллям представників проукраїнського
налаштування, серед яких важливе місце посідав сам М. В. Лисенко і представ-
ники його родини.
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УДК 78.071.1+784.4(477.86/.87)
Володимир ГРАБОВСЬКИЙ (Дрогобич)

МИКОЛА ЛИСЕНКО І БОЙКІВЩИНА

У статті розглядаються погляди М. Лисенка щодо одного із субетнічних регіонів
України – Бойківщини. Незважаючи на короткочасність перебування композитора в цьому
краї, він у своїх листах до рідних, І. Стешенка висловив чимало слушних думок про
музичний фольклор, звичаї та традиції бойків, як частини українського народу. До статті
додаються фрагменти листів М. Лисенка, в яких композитор зацікавлено описує яскраві
картини цього краю.

Ключові слова: композитор, фольклор, Бойківщина, музичне мистецтво.
В статье рассматриваются взгляды Н. Лысенко на один из субэтнических регионов

Украины – Бойковщину. Несмотря на кратковременный характер пребывания компози-
тора в этом крае, он в своих письмах к родным, И. Стешенко высказал много правиль-
ных мыслей о музыкальном фольклоре, обычаях и традициях бойков, как части украин-
ского народа. К статье прилагаются фрагменты писем Н. Лысенко, в которых компози-
тор заинтересованно описывает яркие картины этого края.

Ключевые слова: композитор, фольклор, Бойковщина, музыкальное искусство.
In the article the views of M. Lysenko are observed in relation to one of the subethnic

regions of Ukraine – Boikivschyna. In spite of temporal living of the composer in this land, he
expressed quite a few important opinions of musical folklore, customs and traditions of Boikys,
as a part of the Ukrainian nation, in the letters to natives and I. Steshenko. The fragments of
М. Lysenko’s letters are in addition to the article, in which the composer describes bright
pages of this land.

Keywords: composer, folklore, Boikivschyna, musical art.

Ëèñåíêîçíàâ÷³ ñòóä³¿...

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



386 Ìóçè÷íà óêðà¿í³ñòèêà: ñó÷àñíèé âèì³ð
Сучасна ситуація в культурі, у тому числі й музичній, спонукає до перегляду

підходів до окремих явищ, подій, постатей, що мали виразний вплив на форму-
вання національної свідомості. Тривалі десятиліття бездержавності наклали не-
згладний відбиток як на свідомості українців, так і на окремі явища та події. Це
цілковито стосується й до музикознавчої науки. Микола Лисенко є основопо-
ложником української національної світської композиторської школи, він – виз-
начний дослідник народної творчості, автор низки видатних музичних творів у
різних жанрах, включаючи й такий вагомий та всеохоплюючий, як опера. Ще на
початку минулого століття його з пошаною величали – з легкої руки галичан –
«сонцем», «батьком», «гетьманом» української музики. Це – з одного боку. З
другого – щось протилежне. В умовах відновленої незалежності, коли, здавало-
ся б, і мало «засвітити» сонце Лисенкової музи, а його творчість і науковий спа-
док могли бути присутні в кожній школі, в кожному культурно-мистецькому осе-
редкові країни – маємо затишшя, в якому самобутній голос нашого класика ледь
чути. Звісно, є певні обставини нинішнього суспільного життя, обминути яких
немає змоги. Цілі галузі науки, культури й мистецтва, перебуваючи в занепаді,
вимагають кардинальної зміни у ставленні до себе. Спадщини Миколи Лисенка,
як і музики в цілому це також стосується. Постать композитора виходить за межі
суто музичного мистецтва: він був речником українства, невтомним будівничим
нації. Власне під таким кутом зору повинні відбутися зміна усталених поглядів
на його внесок в українську культуру, відновлення й найпродуктивніше поши-
рення його творчості. Коли усвідомлюємо себе представниками великого й та-
лановитого народу, який має самобутню й виразну культуру, то розуміємо, що
М. Лисенко своєю діяльністю це підтвердив.

Говорячи про велич митця як одного з фундаторів національної культури тор-
каємося й такої теми як інтерес композитора-дослідника до Галичини, до її укра-
їнських субетнічних особливостей. Цей факт може видатися незначним, навіть
марґінальним. Проте увесь хід суспільних процесів (не лише в Україні) показав,
що власне національний чинник відігравав і продовжує відігравати чи не найви-
разнішу роль. Зрозуміти цю аксіому простіше тоді, коли виразно усвідомимо,
що етнічна сутність будь-якого народу Європи (а Україна – європейська держава!)
має свої неповторні властивості. Однією з них є внутрішня мінливість/окремішність.
Це властиво іншим державам-народам, таким як Франція, Італія, Іспанія, Німеччи-
на. Розмежування нації (етносу) на менші частки – субетноси – в нинішній націо-
логічній та соціологічній науці є загальноприйнятим і дедалі ширше обґрунтовуєть-
ся низкою досліджень. Що в українській совєтській науці ці погляди не лише не
розвивалися, а – навпаки – заборонялися (у тоталітарній країні, яка прагнула ство-
рити «єдиний» совєтський народ на російській основі!) – зайве нагадувати.

Український етнос, як і інші значні етноси-народи, складається із субетносів, які
яскраво й самобутньо виявляють себе в різних царинах суспільного буття, у тому
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числі й музичному мистецтві. Увага до субетносів не одразу була виявлена. В Ук-
раїні це відбулося значно пізніше, аніж на Заході. Микола Лисенко належав до тих
проникливих дослідників, які це зрозуміли ще в другій половині ХІХ ст. Випере-
дивши багатьох своїх сучасників (а часом і нинішніх, особливо в галузі політики й
культурології), він залишив чимало виразних підтверджень цього розуміння.

Композитор збирав і використовував у своїй творчості передовсім фольклор
Центрально-Східної України – Полтавщини, Слобожанщини, Полісся, частково
Волині й Поділля. Але в його творчій свідомості була присутня й Бойківщина,
можливо, з відомих об’єктивних причин – фраґментарно і не надто об’ємно йому
знайома. Встановити, як глибоко й багатогранно бойківський фольклор, що хви-
лював і захоплював М. Лисенка, знайшов свій вияв у його музиці – це справа
майбутніх досліджень. Проте й нині його спостереження над зовнішністю ру-
синів-бойків, їхньою мовою, деталями побуту та життєдіяльністю анітрохи не
застаріли, пізнаються з інтересом. У цьому плані важливим є не тільки зацікав-
лення композитора Бойківщиною, а й дотичне спілкування його з видатними
українськими особистостями.

«Так воно раз у раз і літало надо мною оте ваше голосіння, – переказував
Іван Франко слова Миколи Лисенка, – і я ніколи не знав, чи се у вас тими тонами
виявляють свою радість, тугу чи плач по покійниках.

І коли я пробував заспівати йому деяких наших жалібних пісень, він пізнав у
них ті давні тони, що літали над ним, мов ворони, в холерний рік у часі його
подорожі. Він дуже цікавився нашими народними піснями, записав від мене деякі
мелодії і врадувався немало, почувши від мене, що дехто з наших музиків зби-
рає ті наші мелодії і бажає за його прикладом обробити і видавати їх» [1, с. 585].
«Наші мелодії» – це не що інше, як мелодії Карпатського краю, насамперед Бой-
ківщини. Великий каменяр згадував подорож М. Лисенка «через підгірські та
гірські села» влітку 1873 року, коли в Галичині лютувала холера, що часто суп-
роводжувалося голосінням за померлими та піснями, які зацікавили композито-
ра. Зрештою, він сам досить ґрунтовно описав свої враження в одному з листів
до рідних. Але І. Франко знайшов неповторні штрихи, додаючи їх до картини
пізніших святкувань ювілею митця, які відбувалися в Галичині й на Буковині у
грудні 1903 року.

М. Лисенка в його подорожі Галичиною 1873 р. супроводжував Олександр
Русов – український статистик, етнограф та фольклорист. Він спостеріг окремі
деталі запису фольклору від бойківської дівчини в с. Козьова на Сколівщині.
О. Русов згадував, що йому довелося «бачити страшенну радість нашого вели-
кого композитора, коли він бачив, як сі прості люди творять пісні» [2, с. 179].
Етнограф описує сердечність і простоту Лисенка в поводженні з людьми, що
процес запису пісень та й саму присутність композитора сприймали як справжнє
диво. Захопившись з’ясуванням того, як твориться пісня: що попереду складаєть-
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ся – «голос співанки» чи слова; як слова добираються щодо наголосу; чи вони
замінюються одразу чи потім і т. п. – молодий прискіпливий дослідник (Лисен-
кові тоді був 31 рік, а Русов пише про нього як про «суворого екзаменатора»),
довів дівчину ледь не до сліз, аж «йому прийшлося втішати її та прохати виба-
чення» [2, с. 180]. Щодо краю, то О. Русов припустився помилки: описуючи
Карпати, він зауважив, що «переїздили через гуцульські села» [2, с. 179], хоч, як
знаємо з листа композитора, у зв’язку з епідемією холери вони до Гуцульщини
не доїхали (хоч такий намір був), а Козьова розташована на теренах центральної
Бойківщини. Натомість Гуцульщина – на кілька десятків кілометрів далі в півден-
но-східному напрямі. Про це слушно зауважує редактор оновленого видання
Р. Пилипчук у першому томі споминів про М. Лисенка, якому «так і не вдалося
тоді побувати на Гуцульщині: із Козьови не довелося їхати через усі Карпати і
зокрема через Бескиди аж до Мукачева, оскільки саме тоді в Карпатах пошири-
лась холерна епідемія. Довелося повернутись до Стрия, а звідти залізницею їхати
через Дрогобич, Самбір, Хирів до Перемишля, а далі – до Кракова...» [3, с. 333].

Підтримуючи щільні зв’язки з ґроном галичан, що згодом увійшли в історію
як визначні вчені, громадсько-політичні діячі (І. Франко, Ф. Колесса, В. Левиць-
кий 1, О. Партицький 2, О. Барвінський та ін.), М. Лисенко послідовно утверд-
жував думку про єдність української нації попри все її внутрішнє розмаїття. Він
до кінця своїх днів був поборником віковічних традицій, що так яскраво відби-
лися в українській пісні. Як же актуально сьогодні звучать його заклики до по-
чаткуючого (на той час) дослідника Ф. Колесси! Говорячи про тодішню (кінець
ХІХ ст.) пісенну «продукцію», він застерігав: сучасна пісня – «це вже продукція
обміну народностей: у нас солдатчина – з москівщиною та ще й солдацького
спеціяльного штибу, така клята мода, що у полон узяла всю селянську молодь, у
вас – міське життя, вулиця…» [4, с. 264]. Додавши, що «москівщина» нині й
Галичину затопила, отримаємо справедливі застереження композитора до діячів
уже початку ХХІ ст.

Багато чинів і думок М. Лисенка заслуговують на увагу, дослідження в умо-
вах нашої відновленої державності. Опубліковано лише невелику частину вели-
чезної спадщини композитора. Майже цілковито невідомі листи визначних діячів
української культури, зокрема з Бойківщини, до цього чоловіка, що був пост-
ійно «перейнятий глибокою ідеєю добра до моєї вітчизни», що без патетики, не
очікуючи нагород чи слави, мав право говорити: «роблю й працюю на користь
їй. Під цим стягом тільки й повинно ходити й ділати…» [5, с. 254]. Цілком слуш-
ними й актуальними є слова Ф. Колесси, що потверджують й оновлюють наше
теперішнє бачення корифея: «Лисенкова музика стала сильною підпорою того
культурного єднання, що сполучувало розірвані частини, неначе гранітний міст,
перекинутий понад збручанський кордон діячами української літератури, музи-
ки й мистецтва» [6, с. 455].
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ДОДАТОК:
З листів Миколи Лисенка до рідних

26/14 липня 1873 р.
Краків
…Застав його (О. Русова. – В. Г.) в зборах у дорогу в гори (Карпати). Мені,

зрозуміло, була така поїздка страшно цікава… […].
… Їхали вночі. О 8 год. ранку прибули до Стрия, повітового міста* . Оглядали

все місто, досить брудне, ходили … на міст через р. Стрий, і тут я вперше
побачив великий обрис Карпат на горизонті. Як змієвидним пасом, замикають
вони русинське плем’я і відділяють його від неприязних сусідів угрів. Ця туман-
на долина всіх відтінків, – що переходять у фіолетовий туман і там далі так
зливаються з хмарами, що довго сперечаєшся, що то не гори – надовго затри-
мувала мене в німому, кам’яному захопленні. Пообідавши і почекавши до 4 годи-
ни пополудні, ми відправились у самі Карпати. Зі Стрия ми ще довго їхали до-
лом цілу станцію у 2 милі (14 верств) і 1/2 милі іншої станції, а потім Карпати
почали нас охоплювати, стали близькими ліси, поля спочатку на спадинах, а
потім і цілком нас замкнули. Дорога всюди йде по шосе. Потоки дзюркочуть з
боків дороги у скалистих ложах, яких і не видно за насунутими деревами. Тут
уже злиття Стрия з Опором. Опір – бистра річка, біжить по камінню. Від неї
отримали назву опришки – галицькі гайдамаки, явище однорідне, племінне, що
відгукнулося там і тут під тягарем однакових обставин. Уся ця місцевість
зайнята русинами, які називаються бойками. Носять вони довге волосся до
плечей, чорні пояркові капелюхи, ніби наші брилі. Побут і мова українська, але з
відмінностями більш або менш значними від української, зрозуміло, а не від га-
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лицької. На горах спочатку дуб, осокір росте, а далі гори підіймаються вище і
вище та всуціль покриті високими, стрункими смереками. […]. Як гора, – так
ми й виходимо з брички, дихаємо цим свіжим, кам’яним повітрям, якого, здаєть-
ся, страшну масу можна проковтнути, таке воно м’яке і водночас здорове,
прохолодно-свіже. Перша станція в Карпатах – містечко Сколе Стрийського
повіту, і, як нас запевняв наш товариш, русин Желехівський, це Сколе є столи-
цею бойків, бо їх туди маса приїжджає. Саме собою містечко досить брудне,
лежить у долині, і вид його, коли піднімаєшся перед ним на довгу і круту гору,
яку називають Колодка, тобто замок (така вона неприступна, оточена з усіх
боків горами, що ворог, коли б надумав іти до неї дорогою, то його б з гори
миттю знищили), чарівний і відразу, якщо піднятися, б’є в очі. Зі Сколього ми
вночі 3 1/2 милі доїхали до Козьови, звідки наш товариш хотів вести до свого
панотця, верстах у 3-х. Але вночі йти крутизнами, невідомими стежками та
ще коли зустрінеш ведмедиків-братиків, які тут не є рідкістю, а до того ж ще
й хмари чорні насунули з усіх боків – не погодилися. Повів нас русин до свого
стрия (дядька), що в Козьовій за панотця. Пройшли з 1 1/2 версти селом і ледви
достукалися. Багато разів ми стукали у вікно, поки почули голос старечий – а
хто там стукає? Нас впустили. Доповіли священикові, і він радо запропонував
нам нічліг. Я спав на сіні тут же в кімнаті, а ті два разом на якійсь канапі.
Вранці наш товариш, пошептавшись зі своїм дядьком, почастував нас звісткою,
що до його батька не можна нам їхати, бо приходив туди жандарм і шукав
його, щоб вести його до жовнірів, тобто припадала йому черга відбувати
військову повинність. Так потикатися йому було небезпечно в ту місцевість, а
треба було повертатися до Львова, де він сподівався через якусь протекцію
позбутися жовнірства.

Нам же план їхати від Козьови далі через усі Карпати і Бескиди (найвищий
хребет Карпат) аж до Мункача в Угорщині для пізнання всієї країни бойків –
теж розладнався, на мій превеликий жаль, бо там усюди затесалася холера в
горах. Ми обмежилися записуванням тексту і музики пісень, а також хатньої
обстановки і життя бойків від челядинців панотцевих. Багато цікавого запи-
сали.

Мова така музикальна, особливо в устах жінок, – одна туга і смуток, народ
страшно бідний. 5 років поспіль неврожай і фраза «мруть з голоду» тут визна-
чає жорстоку дійсність, живий факт. І народ має рацію тут, кажучи, що
холера з голоду душить. Якщо б ви бачили тут хліб вівсяний (іншого не знають)
з якимись кострицями; Русов ковтав, ковтав з цікавости, а далі мусив викинути.
Це ще, кажуть, порядний, бо просіяний. Який же тоді непросіяний?! […].

У Козьовій, внаслідок усього раніше сказаного, ми змінили свій маршрут.
Вернулися назад до Стрия, а звідти залізницею через Дрогобич, Самбір, Хирів –
у Перемишль. На останній станції перед Перемишлем почув нашу мову русин,
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довідався, звідки ми, запросив до себе, вітав нас шампанським яко найдорож-
чих братів з України… Це був лікар Mencinski (Меньцінський). Тут часто під
польським прізвищем ховається щироруське серце. Передше через обставини
полячились, а нащадки, як зоря спізнання народовости зійшла, так і відчули,
якому народові повинні служити… 3

До І. Стешенка
…У Київ прибув з Галичини, а саме з Станіславова, з тамтешньої гімназії,

учитель української мови д-р Зелінський, вихованець Віденського університету,
слухач і учень Яґича і проф. Броха, котрий спеціально студіює фонетику говірок
української мови на цілому обширу русько-укр. племені. Галицькі говори він
уже відстудіював од Угорщини, Лемківщини, Бойківщини, Гуцульщини і – по
всій Галичині і Буковині, а нині, з поради Яґича і за його поміччю, петербурзька
Академія наук дала йому (академік Шахматов) одкритий лист до всіх губерна-
торів Ліво- і Правобережної України, щоб вони усіма залежними від них спосо-
бами сприяли його науковій праці в студіюванні українських говорів у російській
Україні… [3, с. 462–463]

[Лисенко М. З листа до І. Стешенка 01. 07. 1911 // Микола Лисенко. Листи /
Авт.-упоряд. Р. М. Скорульська. – К. : Муз. Україна, 2004. – С. 462].

Ëèñåíêîçíàâ÷³ ñòóä³¿...
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КОМЕНТАРІ

Постать М. Лисенка у міжнародномму
й національному контексті

Анатолій Калениченко. М. В. Лисенко і світова музична культура: не зовсім
традиційний погляд
1. Про цих композиторів у кн.: Гордійчук М. М. Леонтович. – К. : Муз. Україна, 1972. –

55 с.; Пархоменко Л. Микола Леонтович. – К. : Атлант ЮемСі, 2007. – 52 с.; Її ж.
Кирило Стеценко. – К. : Муз. Україна, 2009. – 392 с.; Степанченко Г. Я. Степо-
вий і становлення української радянської музики. – К. : Наук. думка, 1979. – 116 с.;
Булат Т. Яків Степовий. – К. : Муз. Україна, 1980. – 80c.; Антонович М. Кошиць
Олександер Антонович – композитор церковної музики і диригент. – Вінніпеґ :
Осередок української культури й освіти, 1975. – 96 с.; Головащенко М. Феномен
Олександра Кошиця. – К. : Муз. Україна, 2007. – 588 с.; Калуцка Н., Пархомен-
ко Л. Олександр Кошиць: мистецька діяльність в контексті музики ХХ ст. – К. :
Фенікс, 2012. – 416 с.

2. Про можливі зв’язки Й.-С. Баха з Україною у ст.: Калениченко А. Бах Йоганн Се-
бастьян // Українська музична енциклопедія (УМЕ). – К. : ІМФЕ, 2006. – Т. 1. –
С. 155–159 [прим. редколегії].

3. Найбільш сучасні погляди й останні дані про українську музичну культуру ХVII–
XVIII ст. у цілому та цих композиторів зосібна у І томі 2-го видання академічної
багатотомної «Історії української музики», який підготував до видання відділ
музикознавства ІМФЕ (Історія української музики. – 2К. : ІМФЕ, 2012. – Т. 1 : До
XVIIІ ст. / Відп. редакторки тому Б. Фільц, Ол. Шевчук).

4. Дзюба І. Чи усвідомлюємо українську культуру як цілісність? // Культура і жит-
тя. – 1988. – 14 cіч.; передрук. у зб.: Наука і культура : Щорічник. – К. : Наук.
думка, 1988. – Вип. 22. – С. 309–325.

5. Детальніше про нього у кн.: Каришева Т. П. Сокальський. Нарис життя і твор-
чості. – 2К. : Муз. Україна, 1978. – 192 с.

6. Детальніше про нього у кн.: Шеффер Т. О. М. Сєров. – К. : Мистецтво, 1951. –
40 с.

7. Детальніше про нього у кн.: Черпухова К. Композитор Б. В. Підгорецький і роз-
виток російсько-українських музичних зв’язків. – К. : Наук. думка, 1981. – 172 с.

8. Про зв’язки М. Глінки з Україною у кн.: Нагорська В. Глінка і Україна. – Х., 1958. –
32 с.; Майбурова К. М. Глінка : попул. нарис / К. В. Майбурова. – К. : Муз.Ук-
раїна, 1991. – 160 с. та інші видання.
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9. Про зв’язки С. Монюшка з Україною, якого в Білорусі вважають не лише

польським, а й своїм композитором, у ст.: Калениченко А. Монюшко Станіслав //
УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2011. – Т. 3. – С. 482–483 [прим. редколегії].

10. Про Державний гімн України у кн.: Загайкевич М. Державний гімн України :
Попул. істор. нарис. – К. : Муз. Україна, 2006. – 55 с.; а про автора його музики у
кн.: Її ж. Михайло Вербицький. Сторінки життя і творчості. – Л. : Місіонер,
1998. – 148 с.

11. Про цей гімн у ст.: Кузик В. «Заповіт» // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2008. – Т. 2. – С. 128–
129; про автора його музики у ст.: Загайкевич М., Муха А. Гладкий Гордій Павло-
вич // Там само. – К. : ІМФЕ, 2006. – Т. 1. – С. 465–466.

12. Про цей гімн у ст.: Скорульська Р. Молитва // Музика. – 1998. – № 2; Кузик В.
Молитва «Боже великий, єдиний» // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2011. – Т. 3. – С. 460; а
про зв’язки автора його слів із музикою у ст.: [Б. а.]. Кониський Олександр Яко-
вич // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2008. – Т. 2. – С. 523.

13. Детальніше про зв’язки І. Франка з музикою у кн.: Загайкевич М. Музичний світ
Великого Каменяра. – К. : Муз. Україна, 1986. – 175 с.

14. Про Л. Ревуцького детальніше у кн.: Кузик В. Лев Миколайович Ревуцький. –
2Ніжин : Вид-во Миколи Лисенка, 2011. – 83 с. [прим. редколегії].

15. Про історію цієї Увертюри у ст.: Кузик В. Вивчаючи автографи // Музика. – 2009. –
№ 1. – С. 24–25.

16. Про М. Скорика детальніше у кн.: Кияновська Л. Мирослав Скорик: людина і
митець. – 2Л. : Незалежний культурологічний журнал «Ї», 2008. – 591 с.

17. Не стану наводити риси цього стилю в музиці, бо зробив це в академічній бага-
тотомній «Українській музичній енциклопедії» [Калениченко А. Модерн, сеце-
сія // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2011. – С. 438–447], над якою працює провідний науко-
вий осередок у світі з дослідження історії української музики – відділ музико-
знавства Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. -
Рильського НАН України.

18. Детальніше про його зв’язки з Україною у ст.: Калениченко А. Кароль Шима-
новський і Україна // Укр. календар. 1982. – Варшава, 1982. – С. 111–113; Його
 ж. Українські сторінки життя і творчості Кароля Шимановського // Проблеми
слов’янознавства. – Л. : Вища школа, 1983. – Вип. 27. – С. 58–64; Його ж. Чи
можна вважати Кароля Шимановського також українським композитором? // Наук.
вісник НМАУ. – К., 2001. – Вип. 17 : Українська тема у світовій культурі.  – С. 314–
319; Його ж. Кароль Шимановський і Україна: нові погляди, матеріали, перс-
пективи // Історіографічні дослідження в Україні. – Вип. 13 (Україна – Польща:
історія і сучасність) : Зб. наук. пр. і спогадів на пошану пам’яті П. М. Калениченка
(1923–1983) / Упор. А. П. Калениченко, Н. П. Калениченко : У 2 ч. – К. : Ін-т історії
України НАН України, 2003. – Ч. 1. –С. 461–493; Його ж. Кароль Шимановсь-
кий і Галичина // Українсько-польські культурні взаємини ХІХ–ХХ ст. – К. : ІМФЕ,
2008. – Вип. 2. – С. 248–274; Blażkow I. Reportaż z Tymoszуwki // Ruch muzyczny.
– 1962. – Nr 19. – S. 3–6; Його ж. Elizawietgradzkie lata // Там само. – 1962. –
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Nr 23. – S. 1–6, перекл. укр. мовою О. Полячка: Єлисавет. – 1992. – 5 серп. (№ 4);

19. Зав’ялова О. Віолончель у камерно-ансамблевій культурі України. – К.: ІМФЕ,
2009. – С. 207–215.

20. Про зв’язки Ф. Шопена з українською народною музикою в ст.: Павлишин С.
Український фольклор у творчості Ф. Шопена // Фридерик Шопен / Ред.-упор.
Я. Якубяк. – Л. : Сполом, 2000. – С. 5–17.

21. Про зв’язки Ф. Ліста з Україною у ст.: Вольська Л., Калениченко А. Ліст Ференц //
УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2011. – Т. 3. – C. 164–169 [прим. редколегії].

22. Див. ст. у цьому збірнику: Кияновська Л. М. Лисенко в соціокультурному про-
сторі сучасної України; а також: Сулім Р. Дитячі опери Миколи Лисенка, їх сце-
нічна доля // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чай-
ковського : До 170-річчя від дня народження Миколи Віталійовича Лисенка. –
2012. – № 2 (15). – С. 102–117.

23. Про зв’язки М. Мусоргського з Україною у кн.: Єфремова Лен. Мусорський і
Україна. – К. : Держ. вид-во образотв. мистецтва і муз. літератури УРСР, 1958. –
171 с. [прим. редколегії].

24. Сокальський П. Русская народная музыка, великорусская и малорусская в ее стро-
ении мелодическом и ритмическом и отличия ее от основ современной гармони-
ческой музики. – Х. : Тип. Адольфа Дарре, 1888. – 368 с.

25. Серов А. Музыка южно-русских песен. – М. : Музгиз, 1953. – 36 с.
26. Лисенко Н. Характеристика музичних особливостей українських дум і пісень,

виконуваних кобзарем Вересаєм / Уклад., ред. та приміт. М. Гордійчука. – 2 К. :
Муз. Україна, 1978. – 95 с.; Його ж. Про торбан і музику пісень Відорта //  Ли-
сенко М. Про народну пісню і народність в музиці / Уклад., ред. М. Гордійчука. –
К. : Мистецтво, 1955. – С. 18–26; Його ж. Народні музичні струменти на Ук-
раїні / Ред. М. Щоголя. – К. : Мистецтво, 1955. – 64 с. Детальніше про це у кн.:
Василенко З. Фольклористична діяльність М. В. Лисенка. – К. : Наук. думка,
1972. – 186 с.

27. Курковський Г. М. В. Лисенко. Піаніст-виконавець. – К. : Муз. Україна, 1973. –
151 с.

28. Детальніше про нього у кн.: Невенчанная Т. Игорь Шамо. – К. : Муз. Україна,
1982. – 88 с.

29. Про неї у ст.: Кузьмін М. Блюменфельда Ст. Музично-драматична школа // УМЕ. –
К. : ІМФЕ, 2006. – Т. 1. – C. 222.

30. Про неї у ст.: Скорульська М. Музично-драматична школа М. В. Лисенка // УМЕ. –
К. : ІМФЕ, 2011. – Т. 3. – С. 605–607.

31. Людкевич С. Націоналізм в музиці // Людкевич С. Дослідження, статті, рецензії,
виступи / Ред.-упоряд. З. Штундер. – Л. : Вид-во М. Коць, 1999. – Т. 1. – С. 35–53.

32. Лисенко М. Листи / Упоряд., передм., комент. Р. Скорульської. – К.: Муз. Украї-
на, 2004. – С. 161.

33. Про ІРМТ у ст.: Шевчук Ок. Імператорське російське музичне товариство //
УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2008. – Т. 2. – С. 199–203.
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34. Детальніше про зв’язки А. Дворжака з Україною у ст.: Калениченко А. Дворжак

Антонін // Там само. – К. : ІМФЕ, 2006. – Т. 1. – С. 585 [прим. редколегії].
35. Міхновський М. Самостійна Україна: Промова / Ред.-упор. Р. Коваль. – К. : Діо-

кор, 2002. – 80 с.
36. Донцов Д. Націоналізм // Його ж. Твори : Т. 1 : Геополітичні та ідеологічні праці. –

Л. : Кальварія, 2001. – С. 243–425.
37. Про В. Барвінського детальніше у кн.: Павлишин С. Василь Барвінський. – К. :

Муз. Україна, 1990. – 88 с. [прим. редколегії].
38. Його розстріляно 26 серпня 1921 р. як члена Київського центрального повстан-

ського комітету.
39. Його розстріляно за «контрреволюційну діяльність» 7 липня 1919 р.
40. Його застрелено 14 червня 1919 р.
41. Його живцем спалено в топці паровоза як вояка Сірої дивізії УНР у 1920 р.
42. Її вбито у власному будинку 17 грудня 1918 р.
43. Його застрелено у власному будинку 6 січня 1918 р.

ЛюПрахоменко. Культуротворча сутність мистецької діяльностіМ.В.Лисенка
1.  Варто нагадати бодай декілька назв фольклорних шедеврів, представлених у пер-

ших випусках: «Ой зійшла зоря вечоровая», «Ой пущу я кониченька в саду», «Та
не жур мене, моя мати», «Максим, козак Залізняк», «Гей не дивуйте, добрії люди»,
«Ой і не стелися, хрещатий барвінку», «Ой глибокий колодязю, золоті ключі»,
«Ой попливи, вутко, проти води прудко», «Ой гаю, мій гаю», «Зеленая ліщи-
нонька», «Ой на гору козак воду носить», «Лугом іду, коня веду», «Коли б мені,
Господи», «Ой не шуми, луже, зелений байраче».

З 2-го випуску: «Дума про Палія і Мазепу», «Про руйнування Січі», «Ой не-
гаразд, запорожці», «Гомін, гомін по діброві», «Ой крикнула лебедонька», «Ой
що ж бо то та й за ворон», «Та забіліли сніги», «Ой ти, місяцю-зоре», «Ой не
світи, місяченьку», «Горе мені на чужині» тощо.

2.  Декілька уривків із спогадів:
О. Кошиць: «Тут, в семінарії (1890 рік. – Л. П.), я вперше почув аранжовки

Лисенка, які надовго звели мене з ума, створили для мене музичний національ-
ний світ та дали непереможний, вже свідомий потяг до рідної пісні» // Кошиць О.
Спогади. – 2К., 1995. – С. 146–147; Ф. Колесса: «…Найбільше враження робили
на нас таки Лисенкові твори, особливо ж його Quodlibet’и… Вчувалося в них
щось нове, свіже, що було заразом таке рідне і близьке серцю… нас чарувала і
Лисенкова гармонізація, що своїми інтересними сполуками сильно різнилася від
звичних гармонічних ходів у композиціях давніших галицьких музик, і контра-
пунктичне голосоведення, взороване на народних підголосках з імітуванням мо-
тивів головної мелодії у побічних голосах, і такі самі ж розкішні придніпровські
мелодії…»  (Спогади про Миколу Лисенка // М. В. Лисенко у спогадах сучас-
ників / Упор. О. Лисенко. – К., 1968. – С. 435–436.
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Володимир Грабовський. Микола Лисенко та актуальні проблеми української
культури
1. Детальніше про зв’язки Лесі Українки з музикою див ст. : Немкович О., Яросе-

вич Л. Леся Українка // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2011. – Т. 3. – С. 91–96 [прим. редко-
легії].

2. Детальніше про зв’язки П. Чайковського з Україною див кн.: Майбурова К. Чай-
ковський на Україні. – К. : Знание, 1965. – 46 с.; Чайковський і Україна / Упоряд.
Н. Семененко. – К. Муз. Україна, 1990. – 216 с. [прим. редколегії].

3. Детальніше про зв’язки А. Дворжака з Україною у ст. : Калениченко А. Дворжак
Антонін // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2006. – Т. 1. – С.585 [прим. редколегії].

4. Детальніше про В. Барвінського у кн.: Павлишин С. Василь Барвінський. – К. :
Муз. Україна, 1990. – 88 с. [прим. редколегії].

5. Детальніше про А. Кос-Анатольського у кн.: Терещенко А. Анатолій Кос-Ана-
тольський. – К. : Муз. Україна, 1986. – 80 с. [прим. редколегії].

6. Про зв’язки М. Грушевського з музикою в ст.: Сюта Б. Грушевський Михайло
Сергійович // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2006. – Т. 1. – С. 543–544 [прим. редколегії].

7. Про зв’язки Л. Бетховена з Україною у ст.. : Гнатів Т., Муха А. Бетховен Людвіг
ван // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2006. – Т. 1. – С. 187 [прим. редколегії].

8. Задовго перед Я. Сорокером цю ділянку ґрунтовно дослідив Б. Кудрик (Кудрик Б.
Українська народна пісня і всесвітня музика. – Л., 1927) [прим. редколегії].

9. Я. Радевич-Винницький (нар. 1941 р.) – український мовознавець, кандидат філо-
логічних наук. Серед праць – «Мова і нація» (1994), «Україна: від мови до нації»
(1997) [прим. редколегії].

10. О. Пахльовська (нар. 1956) – українська письменниця, культуролог, доктор філо-
логічних наук (2000). Авторка багатьох досліджень з історії давньої і сучасної
української літератури. Серед праць – «Українсько-італійські літературні зв’яз-
ки XV–XX» (1990), «Ave, Europa» (2008). Дочка поетеси Ліни Костенко [прим.
редколегії].

11. Про зв’язки М. Коцюбинського з музикою у ст.: Загайкевич М. Коцюбинський
Михайло Михайлович // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2008. – Т. 2. – С. 579–580 [прим. ред-
колегії].

12. О. Барвінський (1847–1926) – український історик, педагог, громадсько-політич-
ний діяч. У 1891–1907 рр. – депутат австрійського парламенту. У 1918 р. був сек-
ретарем освіти і віровизнання в першому Державному Секретаріаті ЗУНР. Бать-
ко композитора В. Барвінського. У 1892–1897 рр. очолював НТШ. У 1894 р. ство-
рив у Львівському університеті кафедру української історії і запросив викладати
М. Грушевського [прим. редколегії].

13. Куліш Пантелеймон (1819– 1897) – український письменник, поет, драматург,
фольклорист, етнограф, мовознавець. Автор першого україномовного роману
«Чорна рада». Автор першої фонетичної абетки для української мови [прим. ред-
колегії].
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14. Детальніше про М. Вербицького у кн.: Загайкевич М. Михайло Вербицький:

Сторінки життя і творчості. – Л. : Місіонер, 1998. – 148 с. [прим. редколегії].
15. Про зв’язки І. Котляревського з музикою у ст.: Сікорська І. Котляревський Іван

Петрович // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2008. – Т. 2. – С. 572 [прим. редколегії].
16. Про М. Копицю у ст.: Степанченко Г. Копиця Маріанна Давидівна // УМЕ. – К. :

ІМФЕ, 2008. – Т. 2. – С. 542–543 [прим. редколегії].
17. Детальніше про Ф. Колессу в кн.: Грица С. Ф. М. Колесса. – К. : Держ. вид-во

образотв. мистецтва і муз. літ-ри УРСР, 1962. – 112 с. [прим. редколегії].
18. Про сучасне розуміння музичної культури в ст.: Калениченко А. Масова музична

культура // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2011. – Т. 3. – С. 331 – 332 [прим. редколегії].
19. Про зв’язки М. Костомарова з музикою у ст.: Кушнірук О., Лисий І. Костомаров

Микола Іванович // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2008. – Т. 2. – С. 564–566 [прим. редколегії].
20. Детальніше про цей твір у ст.: Кузик В. Молитва «Боже великий, єдиний» // УМЕ. –

К. : ІМФЕ, 2011. – Т. 3. – С. 460 [прим. редколегії].
21. Про С. Крушельницьку див. літературу до ст.: Фільц Б. Крушельницька Соломія

Амвросіївна // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2008. – Т. 2. – С. 624–627 [прим. редколегії].
Про її сестру Г. Крушельницьку у ст.: Фільц Б. Крушельницька Ганна Амвросіїв-
на // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2008. – Т. 2. – С. 623 [прим. редколегії].

Любов Кияновська. Микола Лисенко в соціокультурному просторі сучасної
України
1. В останніх дослідженнях творчості М. Лисенка його вважають засновником ук-

раїнської національної світської композиторської школи. Див. ст. у цьому зб.:
Калениченко А. М. В. Лисенко і світова музична культура: не зовсім традицій-
ний погляд. – С. 4–12 [прим. редколегії].

2. Детальніше див.: Калениченко А. Монюшко Станіслав // УМЕ. – К.: ІМФЕ, 2011. –
Т. 3. – С. 482–483 [прим. редколегії].

3. Пархоменко Л. Кирило Стеценко. – К. : Муз. Україна, 2009. – 392 с. [прим. редко-
легії].

4. Загайкевич М. Людкевич Станіслав Пилипович // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2011. – Т. 3. –
С. 237–245 [прим. редколегії].

5. Пархоменко Л. Лятошинський Борис Миколайович // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2011. –
Т. 3. – С. 248–255 [прим. редколегії].

6. Гордійчук М. Данькевич Костянтин Федорович // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2006. – Т. 1. –
С. 580–581 [прим. редколегії].

7. Детальніше див.: Кузик В. Молитва «Боже великий, Єдиний» // УМЕ. – К. : ІМФЕ,
2011. – Т. 3. – С. 460 [прим. редколегії].

8. Пархоменко Л. Гулак-Артемовський Семен Степанович // УМЕ. – К. : ІМФЕ,
2006. – Т. 1. – С. 552–553 [прим. редколегії].

9. Солоспів на сл. І. Франка [прим. редколегії].
10. Кузик В. Майборода Платон Іларіонович // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2011. – Т. 3. –

С. 273–275 [прим. редколегії].
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11. Детальніше див.: Кузик В. Івасюк Володимир Михайлович // УМЕ. – К. : ІМФЕ,

2008. – Т. 2. – С. 185–186 [прим. редколегії].
12. Кантата-симфонія С. Людкевича за однойменною поемою Т. Шевченка (1901–

1913) [прим. редколегії].
13. О. Забужко – сучасна українська письменниця, поетеса, літературознавець. Кан-

дидат філософських наук (1987) [прим. редколегії].
14. Забужко О. Вони питають, чи єсть у нас культура // Українська правда. – 2007. –

23 берез. [Доступ за інтернет-ресурсом: http://www.pravda.com.ua/articles/2007/
03/23/3220054/]

15. Детальніше див.: Рожок В. Сонячний маестро : Монографія. – К. : Автограф,
2006. – 246 с. [прим. редколегії].

16. Див. примітку 14.
17. Симфонічна поема з циклу «Моя Батьківщина» Б. Сметани,. що стала неофіційним

чеським національним гімном [прим. редколегії].

Гельмут Лоос. Музичні стосунки між Україною та Німеччиною
1. Sinkewitsch Jelena. Das Leipziger Konservatorium in den Briefen von Mykola

Witalijowytsch Lyssenko (1867–1869) // Musikgeschichte in Mittel- und
Osteuropa : Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der
Universität Leipzig, 2005. – Hrsg. von Helmut Loos und Eberhard Möller. – Heft
10. – S. 63–71. В Україні М. Лисенка вважають фундатором української на-
ціональної світської композиторської школи. Див. ст. у цьому зб. : Калени-
ченко А. М. Лисенко і світова музична культура : не зовсім традиційний ас-
пект [прим. редколегії].

2. На відміну від українського композитора С. Борткевича, М. Лисенко в Лейпцизькій
консерваторії не афішував свого дворянського походження, відкинувши перед
ім’ям і прізвищем слово «von», що його означає [прим. редколегії].

3. Das Königliche Conservatorium der Musik zu Leipzig. 1843-1893. – Leipzig, [1893]. –
S. 113f.

4. Putzger F. W. Historischer Weltatlas. Jubiläumsausgabe, Bielefeld usw. – [Б. м.], 1963. –
S. 101.

5. Можливо, це родич українського композитора й піаніста, автора першої українсь-
кої рапсодії Т. Шпаковського [прим. редколегії].

6. Польський композитор, скрипаль та педагог, тісно пов’язаний з Україною. Див. :
Калениченко А., Муха А. Бернацький Никодим // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2006. – Т. 1. –
С. 184 [прим. редколегії].

7. Детальніше див. ст. : Муха А. Копчиньський Ян // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2008. – Т. 2. –
С. 544 [прим. редколегії].

8. Український піаніст, композитор, педагог, музично-громадський діяч. Детальніше
див. : Костюк  Н. Мороз-Ходоровський Григорій Костянтинович // УМЕ. – К. :
ІМФЕ, 2011. – Т. 3. – С. 485 [прим. редколегії].

9. Детальніше про М. Лисенка й літературу про нього у ст. : Пархоменко Л. Лисенко
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Микола Віталійович // Там само. – С. 110–123 [прим. редколегії].

10. Польський піаніст, композитор, педагог, музично-громадський діяч. Детальніше
див.  Калениченко А. Міхаловський Олександр // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2011. – Т. 3. –
С. 428–429 [прим. редколегії].

11. Гольдштейн Едуард (1851, м. Одеса – 8.08.1887, м. Лепциг) – піаніст. У Лейп-
цизькій консерваторії навчався протягом 1868–1872 рр. у І. Мошелеса й К. Рей-
неке. 1874–1875 рр. жив в Одесі, Харкові (в останньому був директором оперно-
го театру). Від 1876 р. – у Санкт-Петербурзі, виступав у філармонічному това-
ристві як соліст-піаніст. Писав музичні твори, виступав як музичний критик [прим.
редколегії].

12. Бар’янський Адольф (01.01.1850 – 01.01.1900) – композитор. Поміж творів – 2
фортепіанні сонати (1897, 1900), Фортепіанний квартет (1893), 2 струнних квар-
тети (2-й, 1894) [прим. редколегії].

13. Не виключено, що це родич Л. Куперника, котрий виголошував вступне слово на
першому тематичному концерті, організованому Київським відділенням ІРМТ у
1886 р. і присвяченому Ф. Лістові [прим. редколегії].

14. Шнірлін Йосип (1874? – 1937) – скрипаль, учень Й. Йоахіма, 1906 р. зіграв у
Берліні прем’єру «Сюїти в старовинному стилі» для скрипки і фортепіано М. Ре-
ґера з автором. Написав книжку про скрипкову техніку. Автор творів для скрип-
ки [прим. редколегії].

15. Фідельман Олександр Петрович (бл.1870 – ?) – скрипаль, педагог. Детальніше
див. : Лисенко І. Словник музикантів України. – К. : Рада, 2005. – С. 314 [прим.
редколегії].

16. Можливо родич українського композитора, піаніста та педагога з Одеси Порфирія
Молчанова. Детальніше про нього див. : Мірошниченко С., Муха А. Молчанов Пор-
фирій Устинович // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2011. – Т. 3. – С. 464 [прим. редколегії].

17. Нані Софія Петрівна – сестра С. П. Нанія (1858 – 1935), композитора і заснов-
ника Народної консерваторії в м. Ізюм Харківської губернії [прим. редколегії].

18. Борткевич Сергій Едуардович (1877 – 1952) – український композитор, піаніст,
педагог. Детальніше див. : Чередниченко О. Фортепіанна творчість С. Борткеви-
ча в світлі класико-романтичної традиції : Автореф. ... канд. мист-ва. – Х., 2008. –
18 с. [прим. редколегії].

19. З невідомих нам причин автор статті вдруге подає це прізвище (див. № 8356)
[прим. редколегії].

20. Український піаніст, педагог. Детальніше див. : Шевчук Ок. Григорович-Барсь-
кий Володимир // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2006. – Т. 1. – С. 526–527 [прим. редколегії].

21. Детальніше див. : Муха А. Композитори України та української діаспори. – К. :
Муз. Україна, 2004. – С. 11 [прим. редколегії].

22. Шахтебек-Сорокер (Schachtebeck-Sorocker) Августа, дівоче прізвище Сорокер
(8.08.1886, Могильов-Подільський – 28.10.1944, Німеччина) – піаністка. У 1903–
11 рр. навчалася в Лейпцизькій консерваторії у класі Т. Вемайєра й Р. Тайхмюле-
ра. 1912 р. одружилася з диригентом Г. Шахтебеком [прим. редколегії].
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23. Можливо родичка А. Бар’янського (див. № 1850 і примітку 12) [прим. редко-

легії].
24. Можливо родич А. й С. Бар’янських (див. № 1850, 9237) [прим. редколегії].
25. Не виключено, що це родич українського віолончеліста з Єлисаветграда (Кіро-

вограда) А. Гайсинського. Див. : Лисенко  І. Гайсинський Адольф // УМЕ. – К. :
ІМФЕ, 2006. – Т. 1. – С. 434 [прим. редколегії].

26. Залеський Гдаль (1888 – 1966) – американський віолончеліст, композитор, публі-
цист. Після початку Першої світової війни жив у Норвегії (1915–1921), де грав у
складі квартету А. Арвесена. Від 1921 р. жив у США: виступав у складі Нью-
йоркського симфонічного оркестру, Симфонічного оркестру NBC. Найбільш відо-
мий як автор-укладач книги «Знамениті музиканти мандрівного народу» (1927) –
збірки коротких біографій музикантів єврейського походження. Автор низки ка-
мерно-інструментальних п’єс.

27. Можливо родич В. Застрябської (див. № 6909) [прим. редколегії].
28. Український диригент, педагог. Детальніше див. : Гамкало І. Бердяєв Валер’ян

Валерійович // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2006. – Т. 1.– C. 177 [прим. редколегії].
29. Клехньовська Анна Марія (в заміжжі Сас) (15.04.1888, с. Боровець, Волинь –

26.08.1073, Варшава) – композиторка, піаністка, педагог польського походжен-
ня. Навчання розпочала у Варшавській консерваторії, 1905–06 продовжила студії
у Львові під керівництвом М. Солтиса (фортепіано, компзиція), С. Невядомського
(гармонія), 1906–08 – у Лейпцизькій консерваторії у класі Й. Пембаура (фортепіа-
но), С. Креля (композиція), 1908–11 – у Краківському музичному інституті (клас
фортепіано К. Чоп-Умляуф), 1911–17 – у Віденській музичній академії (клас форте-
піано Р. Гойберґера і Ф. Шмідта). Перед Першою світовою війною належала до кола
близьких знайомих К. Шимановського. У композиторській творчості зверталася до
жанрів балету та інструментальної музики [прим. редколегії].

30. Шайхет Олександр (1887, м. Миколаїв Херсонської губернії – після 1965, м. Цю-
ріх, Швейцарія) – скрипаль, диригент. У 1906 р. закінчив Одеську консервато-
рію,1906–1910 – навчався в Лейпизькій консерваторії. Протягом 1910–1914 рр. –
концертмейстер, 1-й скрипаль оркестру в Єні (Німеччина). Від 1914 р. жив у
Швейцарії: викладав гру на скрипці в Музичній академії Цюріха, засновник і
диригент Швейцарського камерного оркестру, диригент Єврейського хору [прим.
редколегії].

31. Фосдик (Fosdick) Зінаїда (дівоче Шафран, у першому шлюбі Ліхтман) [13.11.1887
(1889 або 1894), м. Одеса – 16.07.1983] – піаністка, мистецтвознавець, педагог,
громадська діячка. Перша співробітниця Рерихів у США, перекладачка деяких
їхніх книжок англійською мовою. Написала спогади «Мои Учителя. Встречи с
Рерихами (По страницам дневника: 1922–1934)» – М.: Сфера, 1998. Протягом
1949–1983 очолювала Музей Рериха в Нью-Йорку. В юні роки була музичним
вундеркіндом. У 1907 р. вступила до Лейпцизької консерваторії, згодом навча-
лась у Л. Годовського в Берліні, у нього ж закінчила Віденську фортепіанну шко-
лу Королівської музичної академії, концертувала. Після 1912 р. викладала у Фор-
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тепіанному інституті Л. Годовського у Нью-Йорку, там само відкрила власну
фортепіанну школу (пізніше Академія мистецтв) [прим. редколегії].

32. Можливо, родичка А. Школьника (див. № 8599) [прим. редколегії].
33. Можливо, родичка А. й Б. Школьників (див. № 8599, 10054) Можливо, родичка

А. Школьника (див. № 8599) [прим. редколегії].
34. Можливо, родичка Г. Залеського (див. № 10523) Можливо, родичка А. Школь-

ника (див. № 8599) [прим. редколегії].
35. Не виключено, що це родич українського драматичного режисера Е. Митниць-

кого [прим. редколегії].
36. Можливо, це Є. Ендовецька (див. № 10126) або її родич чи родичка Можливо,

родичка А. Школьника (див. № 8599) [прим. редколегії].
37. Не відомо, чи місто Новомиколаївськ було розташоване в Україні [прим. редко-

легії].
38. Дунецький Станіслав – батько польської оперети, українець за походженням.

Детальніше див. : Калениченко А. Дунецький Станіслав //УМЕ. – К. : ІМФЕ,
2006. – Т. 1. – С. 673 [прим. редколегії].

39. Український віолончеліст, педагог. Детальніше див. : Шевчук О. Бережницький
Богдан-Іван Теофілович // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2006. – Т. 1. – С. 179 [прим. редко-
легії].

40. Польський диригент, композитор, фольклорист. Детальніше див. : Сигетинский
Тадеуш // Музыкальная энциклопедия. – М. : Сов. энциклопедия, 1981. – Т. 5. –
С. 358; Sygietyсski Tadeusz // Reiss W. J. Maіa encyklopedia. – Warszawa : PWN,
1960. – S. 726 [прим. редколегії].

41. Vogler R. Die Musikzeitschrift «Signale für die musikalische Welt» 1843–1900. –
Regensburg, 1975 (Kölner Beiträge zur Musikforschung. Bd. 81). – S. 185.

42. L. Ph. Signale aus Charkow // Signale 4. – (1846). No. 22. – S. 170.
43. Українців, які тоді були підданими російського імператора, помилково називали

росіянами [прим. редколегії].
44. Очевидно, йдеться про ораторію «Сhristus am “Ölberge”» op. 85, 1801 та Симфо-

нію № 7 op. 92 Л. Бетховена [прим. редколегії].
45. Детальніше див. : Лисенко І. Бертольд Карл Фрідріх Теодор // УМЕ. – К. : ІМФЕ,

2006. – Т. 1. – С. 185 [прим. редколегії].
46. L. Ph. Signale aus Charkow // Signale 4. – 1846. – No. 22. – S. 171.
47. Мова йде про оперу Дж. Россіні [прим. редколегії].
48. L. Signale aus Charkow // Signale 6. – 1848. – No. 20. – S. 156f.
49. E. G. Musikleben in Rußland. Musiknotizen aus Kiew. Odessa, Charkow, und Einiges

aus St. Petersburg // Signale 51. – 1893. – No. 32. – S. 497–499.
50. Український диригент, композитор, піаніст, музично-громадський діяч. Деталь-

ніше див. : Гамкало І. Виноградский Олександр Миколайович // УМЕ. – К. :
ІМФЕ, 2006. – Т. 1. – С. 353–354 [прим. редколегії].

51. Насправді Г. Бобиньським. Детальніше див. : Муха А. Бобинський Генрик //
УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2006. – Т. 1. – С. 223 [прим. редколегії].
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52. Йдеться про Київське музичне училище [прим. редколегії].
53. В. Пухальський – піаніст, композитор, педагог. За походженням поляк. Директор

Київського музичного училища і перший директор Київської консерваторії. Де-
тальніше про нього див. : Пухальський Володимир Вячеславович // Муха А. Ком-
позитори України та української діаспори : Довідник. – К. : Муз. Україна, 2004. –
С. 244 [прим. редколегії].

54. К. Еверарді – італійський співак, педагог. детальніше див. : Семененко Н. Еве-
рарді Камілло // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2008. – Т. 2. – С. 12 [прим. редколегії].

55. E. G. Musikleben... – S. 497.
56. Л. Ауер – російський скрипаль, педагог, диригент. Детальніше див. : Калениченко А.

Ауер Леопольд // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2006. – Т. 1. – С. 106–107 [прим. редколегії].
57. Ф. Лауб – чеський скрипаль-віртуоз, педагог, композитор. Детальніше див. :

Щепакін В. Лауб Фердинанд Герасимович // Чеські музиканти в Україні : Біобіб-
ліогр. слов. : Х. : ХДАК, 2005. – С. 133–134 [прим. редколегії].

58. Г. Венявський – польський скрипаль, композитор, педагог. Детальніше див. :
Шамаєва К. Венявський Генрик // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2006. – Т. 1. – C. 322 [прим.
редколегії].

59. E. G. Musikleben... – S. 497.
60. Харківське відділення Імператорського російського музичного товариства [прим.

редколегії].
61. І. Слатін – український диригент, піаніст, педагог, музично-громадський діяч.

Детальніше див. : Ямпольский И. Слатин Илья Ильич // Музыкальная энцикло-
педия. – М. : Сов. энциклопедия, 1981. – Т. 5. – С. 80–81 [прим. редколегії].

62. О. Дрейшок – чеський піаніст, композитор, педагог. Детальніше див. : Дельсон В.
Дрейшок Александр Ильич // Музыкальная энциклопедия. – М. : Сов. энцикло-
педия, 1974. – Т. 2. – С. 317 [прим. редколегії].

63. Йдеться про Київське музичне училище [прим. редколегії].
64. E. G. Musikleben... – S. 498.
65. Є. Лялевич (1875–1951) – польський піаніст-віртуоз, педагог [прим. редколегії].
66. М. І. Доліна – російська співачка. Детальніше див. : Пружанский А. Отечествен-

ные певцы. – М. : Сов. композитор, 1991. – С. 151–152 [прим. редколегії].
67. Die musikalische Saison in Odessa // Signale 59. – 1901. – No. 28. – S. 436f.
68.Там само. – No. 65. – S. 1027.
69. Plohn Alfred. Lemberg // Signale 78. – 1920. – No. 47. – S. 1138–1142.
70. С. Невядомський (1859–1936) – польський музикознавець, музичний критик,

педагог, хоровий диригент, музично-громадський діяч [прим. редколегії].
71. В. Желеньський – польський композитор, хоровий диригент, педагог. Детальні-

ше див. : Калениченко А. Желеньський Владислав // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2008. –
Т. 2. – С. 81 [прим. редколегії].

72 . Plohn Alfred. Lemberg // Signale 80. – 1922. – No. 44. – S. 1140.
73. Там само.
74. Plohn Alfred. Lemberg // Signale 79. – 1921. – No. 39. – S. 913–915.
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75. Там само. М. Солтис – український композитор, диригент, музично-громадсь-

кий діяч польського походження. Детальніше див. : Soіtys Mieczysіaw // Reiss W. J.
Maіa encyklopedia. – Warszawa : PWN, 1960. – S. 700–701 [прим. редколегії].

76. Галицьке музичне товариство (з 1919 р. – Польське музичне товариство) у Львові.
Детальніше див. : Старух Т. Галицьке музичне товаритсво // УМЕ. – К. : ІМФЕ,
2006. – Т. 1. – С. 435–436 [прим. редколегії].

77. Plohn Alfred. Lemberg // Signale 80. – 1922. – No. 44. – S. 1248f. «Echo» і «Лют-
ня» – польські музично-хорові товариства у Львові; «Бандурист» – український
студентський чоловічий хор (детальніше про останній див. : Фільц Б. «Банду-
рист » // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2006. – Т. 1. – С. 137) [прим. редколегії].

78. Там само. – Signale 81. –1923. – No. 34. – S. 1232; 82. – 1924. –No. 35. – S. 1309;
83. – 1925. – No. 41. – S. 1563; 84. – 1926. – No. 34. – S. 1235; 85. – 1927. –
No. 36. – S. 1235; 86. – 1928. – No. 37. – S. 1060; 87. – 1929. – No. 41. – S. 1236;
88. – 1930. – No. 05. – S. 125; 88. – 1930. – No. 35. – S. 1004; 90. – 1932. – No. 12. –
S. 280; 90. – 1932. – No. 37. – S. 728.

Петр Каліна. Рефлексія творчості Миколи Лисенка в Чехії
1. В Україні «Наталку Полтавку» вважають оперою, як і деякі інші музично-сценічні

твори з розмовними діалогами, наприклад зінґшпіль, французьку комічну оперу
[прим. редколегії].

2. «Наталка Полтавка» – одна з найбільш популярних українських опер, а «Пан Коць-
кий» – хронологічно друга дитяча опера у світі після Лисенкової «Кози-дерези»
[прим. редколегії].

3. В Україні авторами музики «Наталки Полтавки» вважають І. Котляревського й
М. Лисенка [прим. редколегії].

4. Йдеться про славнозвісні обробки М. Лисенка [прим. редколегії].
5. Як відомо, Ф. Шопен народивсяв Желязовій волі під Варшавою, де співали

польських, а не українських пісень [прим. редколегії].
6. Д. Агренєв-Слав’янський – російський диригент, співак, збирач народних пісень.

Детальніше див. : Гордійчук М. Агренєв-Слав’янський Дмитро Олександрович //
УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2006. – Т. 1. – С. 29 [прим. редколегії].

7. Кореспондент часопису тут припустився помилки, оскільки на той час у Києві ще
не існувало консерваторії. Надісланий лист М. Лисенка інформує про діяльність
Київського відділення Імператорського Російського музичного товариства (ІРМТ),
активним членом якого в ті роки був М. Лисенко.

8. Мабуть, ідеться про фортепіанну «Українську сюїту у формі старовинних танців»
g-moll [прим. редколегії].

9. Йозефа Пржибіка (український оперний диригент, піаніст, орґаніста, композитор
чеського походження) в Україні називали Йосипом Прибіком. Детальніше див. :
Прибік Йосип (Йозеф) Вячеславович // Муха А. Композитори України та украї-
нської діаспори: Довідник. – К. : Муз. Україна, 2004. – С. 241 [прим. редколегії].

10. Йдеться про Київське музичне училище ІРМТ. Детальніше про цей навчальний
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заклад див. : Непосєдова О. Київське вище музичне училище ім. Р. М. Глієра //
УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2008. – Т. 2. – C. 383–384 [прим. редколегії].

11. Детальніше див.: Гордійчук М. Алоїз Владислав Францевич // УМЕ. – К. : ІМФЕ,
2006. – Т. 1. – С. 49 [прим. редколегії].

12. Детальніше див.: Грица С. Куба Людвік // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2008. – Т. 2. – С. 627
[прим. редколегії].

13. Ю. Мельгунов – російський фольклорист, піаніст, музикознавець. Детальніше у
ст. : Ямпольский И. Мельгунов Юрий Николаевич // Музыкальная энциклопе-
дия. – М. : Сов. энциклопедия, 1976. – Т. 3. – С. 534 [прим. редколегії].

14. О. Кошиць – український хоровий диригент, композитор, музичний етнограф, педа-
гог, музично-громадський діяч. детальніше див. : Пархоменко Л. Кошиць Олександр
Антонович // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2008. – Т. 2. – С. 584–586 [прим. редколегії].

15. Франтішек Шкроуп (1801–1862) – чеський композитор, диригент, автор музики
національного гімну Чехії та першої чеської опери «Dratenik» («Мідник», пре-
м’єра 1826 р.) [прим. редколегії].

16. Про К. Стеценка детальніше у кн. : Пархоменко Л. Кирило Стеценко. – К. : Муз.
Україна, 2009. – 392 с. [прим. редколегії].

17. Детальніше про цю Школу див. : Скорульська Р. Музично-драматична школа
М. В. Лисенка // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2011. – Т. 3. – С. 605–607 [прим. редколегії].

18. Чеський музикант і педагог А. Паноцний працював в Україні під псевдонімом
Паночіні. Детальніше див. : Паночіні Алоїз Йосипович // Муха А. Композитори
України та української діаспори : Довідник. – К. : Муз. Україна, 2004. – С. 225
[прим. редколегії].

19. Й. Вільчек – український піаніст, педагог, музично-громадський діяч чеського
походження. Детальніше див. : Кононова О. Вільчек Йосип Еммануїлович // УМЕ. –
К. : ІМФЕ, 2006. – Т. 1. – С. 378 [прим. редколегії].

20. Про Ф. Стешка детальніше див. : Стешко Федір // Енциклопедія українознав-
ства. – Л., 2000. – Т. 8. – С. 3058 [прим. редколегії].

21. Ян Рацек (1905–1979) – чеський музикознавець. У 1929–48 рр. працював у му-
зичному архіві, від 1948 – викладав в університеті і керував Інститутом етног-
рафії і фольклористики. Дослідник спадщини Л. Яначека, організатор і учасник
фестивалів його музики, наукових конференцій, присвячених творчості компо-
зитора [прим. редколегії].

22. Ґраціан Чернушак (1882–1961) – чеський музикознавець. Від 1905 р. викладав,
1919–1938 рр. – професор консерваторії у Брно [прим. редколегії].

Додаток:

Анотований покажчик чеських згадок про М. Лисенка

1. Politik. – 1867. – Desember Nr. 269 / Samstag der 28 [Рецензія Франтішка Піводи
на виступ М. Лисенка у Празі в концерті Д. Агренєва-Слов’янського].

2. Národní listy. – 1867. – Č. 268. (29/ prosince). – S. 2 [Непідписана рецензія на вис-
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туп М. Лисенка у Празі в концерті Д. Агренєва-Слов’янського].

3. Hudební listy. – 1872. – Č. 18. – S. 149 [Допис невідомого автора з Києва про ситу-
ацію у київській опері зі згадкою про М. Лисенка].

4. Dаlіbоr. – 1873. – Č. 5. – S. 38 [Допис Людевіта Прохазки (?) про лист від М. В. Ли-
сенка з описом та програмами його «слов’янських» концертів].

5. Dаlіbоr. – 1873. – Č. 15. – S. 105 [Опубліковано програму «слов’янського» кон-
церту М. Лисенка].

6. Hudební listy. – 1875. – Č. 7–9 [Стаття-рецензія Ф. С. Кугача на 1-й та 2-й випуски
«Збірника українських народних пісень» для голосу й фортепіано].

7. Dаlіbоr. – 1880. – Č. 28. – S. 221 [Лист із Києва, написаний капельмейстером опе-
ри Йозефом Пржибіком (Йосипом Прибіком), який згадує М. Лисенка].

8. Dаlіbоr. – 1881. – Č. 13. – S. 105 [Лист Йозефа Пржибіка, який обіцяє пізніше док-
ладно написати про М. Лисенка (цього не сталося)].

9. Dаlіbоr. – 1882. – Č. 12. – S. 94 [коротке повідомлення Вацлава Дуна про вико-
нання творів М. Лисенка у Львові].

9а. З Т. Б. – «Dаlіbоr» (1894. – Ч. 32–34. – С. 1) надрукував повідомлення про
виконання Лисенкової хорової поеми «Іван Гус» хором «Академічного сло-
в’янського співацького союзу» під керуванням А. Бухти: «Велику радість і
справжній музичний подарунок зробив нам пан А. Бухта тим, що виконав «Яна
Гуса», хор із супроводом фортепіано українського композитора Миколи Ли-
сенка (помилково надруковано: Михайла. – П. К.). Це високомистецький і з
глибиною прочитаний твір, як також інші твори цього, на жаль, досі мало
відомого майстра».

10. Dаlіbоr. – 1883. – Č. 15. – S. 146–147 [Перша чеська біографія М. Лисенка, опуб-
лікована Йозефом Срб-Дебрновим (?) за матеріалами, надісланими А. Музикан-
том].

11. Kuba Ludvík : S1оvаnstvo ve svýh zpěvech. – Kniha VI : Písně Ruské. – Pardubice.
1885–1888. – S. 403 [Серед уміщених 130 українських пісень 25 узято з перших
трьох збірників Лисенка].

12. Kuba Ludvík : Velkoruská hudebni ethnografie a J. N. Měl’gunov // Dаlіbоr. – 1888. –
Č. 11, 12. – S. 82–85 [згадується діяльність М. Лисенка].

13. Ottův slovnik naučný / Ilustrovaná encyklopedie obecných vedomosti. – Díl. XVI. –
Praha, 1900. – S. 98 [основні відомості про композитора та перелік його творів,
на жаль, неточні].

14. Hudební revue. – 1912. – Č. 3. – S. 160–161 [Некролог Василя Барвінського та
фото 1860 рр.].

15. Nejedеý Zdenek. Ukrajinská republikánská kapela. – Kyjev; Praha, 1920. – S. 35–36
[Зокрема аналізується значення М. Лисенка для української культури].

16. Masarykův slovník naučný. Lídova encyklopedie všeobecnýh vedomostí. – Díl IV. –
Praha, 1929. – S. 617 [словникова стаття].

17. Nový velký ilustrovaný slovník naučný. – Sv. XII. – Praha, 1931. – S. 172 [словни-
кова стаття].
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18. Ottův slovník naučný nové doby. Dodatky k velkému Ottovu slovníku naučnemu. –

Díl 3. – Sv. 2. – Praha, 1935. – S. 1334 [словникова стаття].
19. Pazdírkův hudební slovník naučný. – Díl .II. – Část osobni. – Sv. 1. – Brno, 1937. –

S. 71–72 [Розгорнута стаття Федора Стешка].
20. Franko J., Lysenko M. Večný revolucionář // Ůstředi delnickýh pevců. – Praha, [б. д.]

[Кінець 1920-х рр., нотне видання Центрального органу співаків-робітників і
Комуністичної книгарні; довільний переклад тексту Яна Урбана].

21. Збірник українських пісень з репертуару хору Української господарської ака-
демії в Чехословаччині. – 1923 [вміщено шість обробок народних пісень Лисен-
ка; слова пісень нібито наведено українською та чеською мовами]. У кн. : Осад-
ця О. П. Нотографічний покажчик видань музичних творів М. В. Лисенка. –
 Л., 2001. – Поз. 758. – С. 154.

22. Хорова обробка народної пісні «Пливе човен», видана у празькому видавництві
«Аrs» у 1939 р. У кн. : Осадця О. П. Нотографічний покажчик видань музичних
творів М. В. Лисенка. – Л., 2001. – Поз. 640. – С. 139.

23. У тому самому видавництві вийшов також хор Лисенка на слова І. Франка «Ой
що то в полі за димове»; видання не датоване. У кн. : Осадця О. П. Нотографіч-
ний покажчик видань музичних творів М. В. Лисенка. – Л., 2001. – Поз. 1032. –
С. 198.

24. Hostomska Anna. Opera. Průvodce operní tvorbou. – Praha: SNKLHU, 1956. – S. 446–
449 [основна інформація по М. Лисенка].

25. Racek Jan. Ruská hudba. Od nejstaršíh dob až po Velkou řijnovou revoluci. – Praha,
1953 [переказ статті Ф. Стешка].

26. Gracian Černušák a kol. Dějiny evropské hudby. – Praha, 1972 [словникова стаття].
27. Hrivтak Jiří. Mykola Lysenko a slovanství // Slovanský přehled. – 1967. – № 5. –

S. 298–300 [велика стаття «Микола Лисенко та слов’янство»].
28. Hanusová Zdeтka. Ukrajinsko-české hudebni vztahy a Mykola Lysenko // Dějiny a

sоčucasnost. – 2000. – № 5. – S. 8–12 [значне дослідження].
29. Smolka Jaroslav a kol. Malá encyklopedie hudеbní. – Praha, 1983. – S. 385 [коротка

словникова стаття].
30. Vysloužil Jiří. Hudební slovník pro každeho – Díl. II. Skladatelé a hudební spisovatelé. –

Vizovice, 1999 [коротка словникова стаття].
31. Kalina Petr Ch. Hudebně folkloristiká činnost Mykoly Lysenka jako významná soucást

jeho života a tvorby : Bakalářská práce. – Brno, 2000 [Праця зберігається в Музеї
Миколи Лисенка].

32. Його ж. Vztahy skladatele Mykoly Lysenka k ukrajinským spisovatum 19 století :
Diplomová práce. – Brno, 2002 [Праця зберігається в Музеї Миколи Лисенка].

33. Його ж. Mykola Lysenko a České zeme. Příspevek k cesko-ukrajinském hudebním
kontaktům 19 století : Diplomová práce. – Brno, 2002 [Праця зберігається в Музеї
Миколи Лисенка].

34. Його ж. Neznаzmy Mykola Lysenko // Opus musicum. – 2002. – № 1. – S. 4–12
[Праця зберігається в Музеї Миколи Лисенка].
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35. Його ж. Рефлексія творчості Миколи Лисенка в Чехії // Проблеми слов’янознав-

ства. –Л., 2004. – Вип. 54. – С. 35–43.
Наталя Калуцка. Сторіччя народження М. В. Лисенка, урочисто вшановане в
Канаді 1942 року. Ініціативи, концепції, артистичне провадження О. Кошиця і
П. Маценка
1. Маценко Павло (1897–1991) – музикознавець, диригент, композитор, культурно-

громадський діяч. Навчався в Празькій консерваторії і Українському вищому
педагогічному інституті ім. М. Драгоманова у Празі. Захистив докторську ди-
сертацію з церковної музики (1932). На запрошення канадських культурно-
освітніх товариств переїхав до Канади, де брав яскраву участь в організації мис-
тецько-освітніх інституцій.

2. Ксерокопії листування О. Кошиця з П. Масенком 1939–1944 рр. зберігаються нині
в приватному архіві Л. Пархоменко. Використані в статті листи належать до цієї
колекції.

3. У листі наведено пропонований референтами список пісень : «Ой на горі васи-
лечки», «Куди вітер віє», «Котилася зоря з неба», «Коло млина», «Шумить гуде
дібровонька», «Спать мені не хочеться», «Не топила, не варила», «У містечку
Богуславу», «Козаченьку, куди йдеш».

4. Там само.
5. Лист О. Кошиця до Екзекутиви КУК від 19 березня 1942 р. [далі цитований лист]
6. Лист від 22 травня [далі цитований лист].
7. Кошиць О. [Б. н.] // Український голос. – 1942. – 22 квіт. [далі цитована ст.]
Марія Загайкевич. Родина Лисенків – перегук минулого і сьогодення. (Ескізні
думки з приводу стану сучасної «лисенкіани»
1. Детальніше про нього див.: Немкович О., Скорульська Р. Лисенко Остап Мико-

лайович // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2011. – Т. 3. – С. 127–128 [прим. редколегії].
2. Детальніше про неї див.: Скорульська Р. Лисенко Аріадна (Рада) Остапівна // Там

само. – С. 107–108 [прим. редколегії].
3. Детальніше про неї див. : Гордійчук М., Калениченко А. Булат Тамара Павлівна //

Там само. – К. : ІМФЕ, 2006. – Т. 1. – С. 282–283[прим. редколегії].
4. Про можливі зв’язки Й.-С. Баха з Україною див.: Калениченко А. Бах Йоган Себа-

стьян // Там само. – С. 155–159 [прим. редколегії].
5. Микола Лисенко у спогадах сучасників / Упор. Р. Пилипчук. – К. : Муз. Україна,

2003. – Т. 1. – 343 с.
6.  Детальніше про нього див.: Кос-Анатольський А. С. П. Людкевич. – К. : Мистец-

тво, 1951. – 46 с.; Загайкевич М. С. П. Людкевич. Нарис про життя і творчість. –
К : Держ. вид-во образотв. мистецтва і муз. літ-ри УРСР, 1957. – 154 с. тощо
[прим. редколегії].

7. Детальніше про нього див.: Волинський Й. Композитор Микола Колесса. – Л. :
Книжково-журнальне вид-во,  1954. – 56 с.; Паламарчук О. Микола Колесса. –
К. : Муз.Україна, 1989. – 76 с.; Кияновська Л. Син століття Микола Колесса в
українській культурі XX ст. – Л. : НТШ, 2002. – 293 с. тощо [прим. редколегії].
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8. Детальніше про нього див.: Терещенко А. Роман Сімович. – К. : Муз. Україна,

1973. – 34 c. [прим. редколегії].
9. Детальніше про них див.: Фільц Б. Крих Ірина Іванівна // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2008. –

Т. 2. – С. 610–611; ЇЇ ж. Крих Юрій Дмитрович. – Там само. – С. 611 [прим. ред-
колегії].

10. Детальніше див. : [Б. п.] Криштальський Роман // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2008. – Т. 2. –
С. 612 [прим. редколегії].

11. Детальніше див. : Кашкадамова Н. Криштальський Олег Романович // УМЕ. –
К. : ІМФЕ, 2008. – Т. 2. – С. 612 [прим. редколегії].

12. Детальніше див.: Кузик В. Переднє слово // Ревуцький Д. Українські думи та пісні
історичні. 1919 / Вступ. ст. та комент. В. Кузик. – К. : Видав. центр «Асоціація
етнологів України», 2001.– C. 4–28; Її ж. Дмитро Ревуцький: 1881–1941 (Біог-
рафічно-культурологічний нарис) // Вісник Львів. ун-ту : Серія «Мистецтвознав-
ство». – Л., 2002. – Вип. 2. – С. 212–235; Її ж. Передмова // Ревуцький Д. Мико-
ла Лисенко. Повернення першоджерел. – К. : Муз. Україна, 2003. – C. 3–58 [прим.
редколегії].

13. Детальніше див.: Яненко У. Кузик Валентина Володимирівна // УМЕ. – К. : ІМФЕ,
2008. – Т. 2. – С. 632–633 [прим. редколегії].

М. Лисенко й інші діячі музичної культури
Зеновія Штундер. Микола Лисенко і Станіслав Людкевич
1. Детальніше див. : Грица С. Колесса Філарет Михайлович // УМЕ. – К. : ІМФЕ,

2008. – Т. 2. – С. 490–492 [прим. редколегії].
2. Єфремов Сергій Олександрович (1876–1939) – український громадсько-політич-

ний і державний діяч, літературний критик, історик літератури, академік УАН,
віце-президент ВУАН, дійсний член НТШ у Львові, публіцист.

3. Чикаленко Євген Харлампійович (1861–1929) – визначний громадський діяч, ме-
ценат української культури, агроном, землевласник, видавець, публіцист.

4. Косач Ольга Петрівна (Олена Пчілка, 1852–1930) – українська письменниця, пуб-
ліцистка, етнограф, член-кореспондент АН УРСР. Сестра М. Драгоманова, матір
Лесі Українки [прим. редколегії].

5. Нижанківський Остап Йосипович (1863–1919) – священик УГКЦ, композитор,
диригент, громадський діяч, організатор музичного життя в Галичині [прим. ред-
колегії].

6. Паньківський Северин Федорович (1872–1943) – український актор, працював у
театрі товариства «Руська бесіда», у трупах М. Кропивницького, М. Старицько-
го, братів Тобілевичів [прим. редколегії].

7. Людкевич С. Дослідження, статті, рецензії, виступи / Упоряд. З. Штундер. – Л. :
Дивосвіт, 1999. – Т. 1. – С.263.

8. Детальніше див. : Пиць Б., Сюта Б. «Боян Дрогобицький» // УМЕ. – К. : ІМФЕ,
2006. – Т. 1. – С. 257–258 [прим. редколегії].
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9. Детальніше див. : Ханик Л. «Боян Станіславський» // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2006. –

Т. 1. – С. 260 [прим. редколегії].
10. Детальніше див. : Пархоменко Л., Шевчук Ок. «Думка» // УМЕ. – К. : ІМФЕ,

2006. – Т. 1. – С. 671–672 [прим. редколегії].
11. Андрієвський В. Микола Лисенко: В соту річницю народження. – Л. : Укр. вид-

во, 1942. – 61 с. [прим. редколегії].
12. Виноградов Віктор Сергійович (1899–1992) – музикознавець, фольклорист, му-

зично-громадський діяч. Досліджував особливості музичної культури країн Азії
і Сходу [прим. редколегії].

Валентина Кузик. Віддані продовжувачі справи М. Лисенка (М. Лисенко і
брати Ревуцькі)
1. Окремо див.: Кузик В. Ревуцькі – Хмельницькі – Ржевуські // Український музич-

ний архів. – К., 2003. – Вип. 3. – С. 63–80.
2. Про родовід Лисенків див. докладно: Скорульська Р. Лисенкі давні і сьогочасні.

Історико-літературне дослідження та поколінний розпис шляхетського роду Лисенків
ХVІІ–ХХ ст. // Український музичний архів. – К., 1999. – Вип. 2. – C. 130–191.

3. Детальніше див.: Лабінський М. Влодек Флор Тодосович // УМЕ. – К. : ІМФЕ,
2006. – Т. 1. – С.392 [прим. редколегії].

4. Ревуцький Д. Микола Лисенко. Повернення першоджерел. – К., 2003. – C. 139.
5. Детальніше див. : Кузик В. Любомирський Григорій Львович // УМЕ. – К. : ІМФЕ,

2011. – Т. 3. – С. 235–236 [прим. редколегії]
6. Листи родини Ревуцьких були передані мені для опрацювання сином композитора

Євгеном Львовичем Ревуцьким.
7. Тутковський Микола Аполонович (1857–1931) – піаніст, композитор, педагог. Зас-

нував у 1893 р. у Києві музичну школу, рівень навчання в якій відповідав вимо-
гам музичного училища [прим. редколегії].

8. Детальніше див. : Кузик В. Любомирський Григорій Львович //УМЕ. – К. : ІМФЕ,
2011. – Т. 3. – С. 235–236 [прим. редколегії].

9. Детальніше див.: Немкович О. Загорська Меланія Овсіївна // УМЕ. – К. : ІМФЕ,
2008. – Т. 2. – С. 109 [прим. редколегії].

10. Детальніше див. : Немкович О. Грінченко Микола Олексійович // УМЕ. – К. :
ІМФЕ, 2006. – Т. 1. – С. 535–538 [прим. редколегії].

11. Детальніше див.: Майбурова К. Глінка Михайло Іванович // Там само. –С. 468–
469 [прим. редколегії].

12. Єфремов Сергій Олександрович (1876–1939) – український громадсько-політич-
ний і державний діяч, літературний критик, історик літератури, академік УАН,
віце-президент ВУАН (з 1922). Брав участь у розробці концепції української дер-
жавності української національної культури й освіти. Автор фундаментальної
праці «Історія українського письменства» (1911), нарисів про українських пись-
менників, численних статей. Був репресований (процес СВУ). Реабілітований
1989 р. [прим. редколегії].
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13. Спілка визволення України – таємна опозиційна організація, вигадана ДПУ для

легітимізації репресій над українською інтелігенцією [прим. редколегії].
14. Детальніше див. : Кузик В. Лев Миколайович Ревуцький. – 2Ніжин : Вид-во Ми-

коли Лисенка, 2011. – С. 49–57 [прим. редколегії].
15. На кінець 1936 р. припадає і написання обробки для чоловічого хору народної

історичної пісні «Засвіт встали козаченьки», яку буде введено у фінал опери «Та-
рас Бульба».

16. Лев Миколайович наполіг, щоби в окремому виданні «Музичною Україною»
партитури (1967 р.) першим було прізвище М. Лисенка, а потім вже його. Ряд-
ком нижче було прописано прізвище Б. Лятошинського як оркеструвальника.

17. Ревуцький Л. Повне зібрання творів / Упор. В. Довженко. – К. : Муз. Україна,
1988. – Т. 11. – С. 79.

18. Детальніше див.: Олійник О., Рощина Т. Александров Олександр Олександро-
вич // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2006. – Т. 1. – С. 43–44 [прим. редколегії].

19. Детальніше див.: Вениамин Тольба: портрет дирижёра в воспоминаниях совре-
менников / Сост. В. В. Тольба. – Нежин : ООО «Гідромакс», 2009. – 400 с. [прим.
редколегії].

20. Ржанов Євген Олександрович (1938) – піаніст, педагог. Заслужений артист УРСР
(1967). Лауреат Міжнародного конкурсу ім. Королеви Єлизавети у Брюсселі
(1964). Активно популяризував фортепіанну музику українських композиторів
[прим. редколегії].

21. Детальніше див. : Степанченко Г. Кожухар Володимир Маркович // УМЕ. – К. :
ІМФЕ, 2008. – Т. 2. – С. 461 [прим. редколегії].

22. Детальніше див. : Сюта Б. Ермінь Йожеф Францішкович // УМЕ. – К. : ІМФЕ,
2008. – Т. 2. – С. 32–33 [прим. редколегії].

23. Детальніше див. : Калениченко А. Винницький Володимир // УМЕ. – К. : ІМФЕ,
2006. – Т. 1. – С. 351–352 [прим. редколегії].

24. Детальніше див. : Сікорська І. Дядюра Микола Володмирович // УМЕ. – К. :
ІМФЕ, 2006. – Т. 1. – С. 677 [прим. редколегії].

25. Детальніше див. : Фільц Б. Марцевич Людмила Леонідівна // УМЕ. – К. : ІМФЕ,
2011. – Т. 3. – С. 323 [прим. редколегії].

26. Детальніше див. : Кашкадамова Н. Крушельницька Марія Тарасівна // УМЕ. –
К. : ІМФЕ, 2008. – Т. 2. – С. 623–624 [прим. редколегії].

27. Ревуцький Л. Повне зібрання творів у 11 томах / Упор. В. Довженко. – К. : Муз.
Україна, 1988. – Т. 11. – С. 17.

Юрій Вілінський. М. М. Вілінський – музичний редактор фортепіанної
спадщини М. В. Лисенка
1. Частково спогади були опубліковані. Див.: Назаренко В. Елегія про Миколу

Вілінського // День. – 2008. – 23 квіт. (№ 75).
2. У ряді видань [2],[3],[4],[5],[6],[7] подаються неправильні біографічні відомості

про М. М. Вілінського. Джерелом помилкової інформації послужила стаття з гру-
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бими помилками в «Музыкальной энциклопедии». – М., 1973. – Т. 1 / Ред. Ю. В-
. Келдиш.

3. О. В. Оссовський у 1918–1921 рр. працював на посаді професора Київської та
Одеської консерваторій.

Ніна Шурова. Микола Лисенко і Ріхард Ваґнер
1. О. Сєров (1820–1871) – російський композитор і музичний критик.
2. В. Одоєвський (1803–1862) – російський письменник, філософ, музичний кри-

тик, громадський діяч.
3. Опера М. Римського-Корсакова.
4. Опера М. Мусоргського.

Ірина Сікорська. М. Лисенко у дореволюційних російських довідкових
джерелах (Олександр Фамінцин і Микола Фіндейзен)
1. Божества древних славян. – С.Пб. – Вип. 1. – 1884. – 336 с. ; передр.: СПб.: Але-

тейя, 1995. – 363 с.
2. Древняя индокитайская гамма в Азии и Европе с особенным указанием на ее про-

явление в русских народных напевах (С многочисленными нотными примера-
ми). – С.Пб., 1889 (передр. 2012. – 150 с.).

3. Древнеарийские и древнесемитские элементы в обычаях, обрядах, верованиях и
культах славян // Этнографическое обозрение. – 1895. – Кн. 26. – № 3. – С.1–48.

4. «Характеристика музыкальных особенностей малороссийских дум и песен, ис-
полняемых кобзарем Вересаем» // Записки Южного отдела Руского Географи-
ческого Общества. – К., 1874; передр. укр. мовою; К., 1955; 2К.,1978. – 95 с.

5. Домра и сродные ей музыкальные инструменты русского народа: Балалайка. Коб-
за. Бандура. Торбан. Гитара: Исторический очерк. – С.Пб., 1891. – 218 с.

6. «Гусли – русский народный музыкальный инструмент». – С.Пб, 1890. – 136 с.
7. Биографический и исторический словарь русских музыкальных деятелей. – прим.

автора.
8. Нинішній формат А4 – впоперек. – прим. автора.
9. Переклад з російської мій – прим. автора.
10. В оригіналі – «М[илостивий] г[осударь] , ім’я адресата вписувалося від руки –

прим. автора.
11.Финдейзен Н. Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до кон-

ца XVIII века. – М.; Ленинград: Гос. Изд-во. Музсектор, 1928.
12. Нелидов К. Лисенко Николай Витальевич // Русская музыкальная газета. – 1899. –

№ 17. – С. 494–497; № 18. – С. 521–526. Вперше цю автобіографію (разом із 3-
ма відомими іншими) проаналізував Д. Ревуцький [13].

13. Переклад – І. С.
14. Вже після смерті М. Лисенка РМГ надрукувала власне автобіографію М. Лисен-

ка та його портрет e № 48 від 25 листопада (тобто, як на той час, – доволі опера-
тивно).
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Марина Чуєва. М. Лисенко та К. Стеценко (до історії взаємовідносин)
1. Оригінал фото зберігається в архіві Музею Миколи Лисенка (далі – ММЛ), Фо-

625.
2. Ренський Леонід Олексійович – найближчий друг К. Стеценка в семінарії, згодом

ветеринарний лікар. Зберігав дружні стосунки з колишніми товаришами (Й. Пе-
ньонжком, М. Гливенком та М. Павловським) і теплу пам’ять про К. Стеценка.

3. За твердженням Д. Ревуцького – Олександр Серговський.
4. У 1905 р. двоюрідна сестра А. Серговського Євгенія, приїхавши до Києва на на-

вчання із с. Лобачів Таращанського повіту на Київщині, стане дружиною К. Сте-
ценка. Ймовірно, Євгенія ще до зустрічі з Кирилом могла чути про Миколу Віта-
лійовича, бо в Лобаневі мешкала родина давніх Лисенкових знайомих, зосібна –
матір Лисенкового зятя художника Віктора Масляникова – О. Л. Самойлович.

5. Про ставлення М. Лисенка до К. Стеценка як композитора яскраво свідчить вклю-
чення Миколою Віталійовичем до репертуару своїх концертів Стеценкового хору
«Бурлака» на слова Б. Грінченка. Цей твір хор Лисенка виконував на урочистому
відкритті пам’ятника І. Котляревському в Полтаві 1903 р. [15, c. 16].

6. Від 1864 року майже щорічно, долаючи адміністративні й політичні перешкоди,
Лисенко влаштовував великі концерти пам’яті Шевченка, для яких створював
нові твори на тексти з «Кобзаря». До 1905 року ці концерти не могли відкрито
називатися Шевченковими, відтак анонсуючись у київських газетах як «Концер-
ты Н. В. Лысенко с участием хора любителей».

7. Лисенко М. Лист до О. Куліш від 30 липня 1899 р. № 289 [12, с. 291].
8. К. Стеценко «На честь М. Лисенка», кантата, сл. Л. Пахаревського й М. Павловсь-

кого.
9. У 1900–1902 рр. К. Стеценко працював диригентом Київської духовної семінарії

і організовував хорові концерти семінаристів у Лук’янівському народному домі.
10. ММЛ, РД № 222.
11.  ММЛ, РД № 49.
12. Йдеться про подання доповідної записки з 500 підписами на захист української мови

«Нужды украинской школы» (про відміну Емського указу 1876 р.) та Міністру
внутрішніх справ делегатами від української громадськості – Оленою Пчілкою (Во-
линь), Володимиром Науменком (Київ), Миколою Дмитрієвим (Полтава), Іллєю
Шрагом (Чернігів). Прем’єр-міністру С. Ю. Вітте на особистій зустрічі було також
подано супровідного листа, підписаного П. Житецьким, М. Лисенком, Лесею Ук-
раїнкою, Оленою Пчілкою, – в якому, зокрема, зазначалося: «Нижеподписавшиеся
полагают, что поднятый в Записке вопрос представляет огромную важность для дела
просвещения украинского народа, и без скорого и удовлетворительного разрешения
этого вопроса нет и не может быть у нас действительного образования…». Внаслі-
док звернення було створено спеціальну експертну комісію, головою якої було при-
значено академіка-мовознавця О. Шахматова. До складу комісії ввійшли також екс-
перти з літературного відділу Російської Академії Наук, а від України – О. Русов,
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П. Стебницький, О. Лотоцький, С. Русова, В. Науменко.

13. Киевская cтарина. – 1905 – № 4. – С. 47, 71.
14. Рада. – 1907. – 19 січ. (№ 15). – У рубриці «По Україні» «Арешти і труси».
15. Зберігся «Годовой билет» № 2-й на 1909 р., виписаний власноручно на ім’я

М. В. Лисенка і з його підписом у графі «предсъдательствующій».
16. Анонс // Рада від 9 грудня (№ 74): у редакційному матеріалі «До концерту «Боя-

на»» викладено основні завдання т-ва. Рец.: Стеценко К. Концерт «Бояна» //
Рада. – 1906. – 12 груд. (№ 76).

17. Хор a cappella на вірші О. Плещеєва.
18. Київська «Просвіта» стала об’єднуючим центром для інших товариств. Захода-

ми Б. Грінченка, М. Лисенка, Лесі Українки, С. Єфремова та ін. київська «Про-
світа» розгорнула широку видавничу діяльність (34 книжки накладом 163760
примірників), відкрила бібліотеку-читальню, провадила лекції, концерти, вис-
тавки. У київській «Просвіті» діяло 3 комісії: артистична, шкільно-лекційна та
бібліотечна, які визначали основні напрямки її діяльності. Окрема підкомісія
займалася розробкою національних програм для дошкільних закладів, початко-
вої школи, народного університету. У 1910 р. влада ліквідувала Товариство.

19. Музично-літературний журнал «Баян» виходив у Тамбові в 1907–1909 рр.
20. ММЛ, РД № 499.
21. ММЛ, Апз № 253.
22. Конкретне посилання в рукописах відсутнє.

Історичні та жанрово-стильові питання лисенкознавства
Олена Немкович. Неопублікована «Історія української музики» М. Грінченка
в історико-культурному контексті другої половини XIX – першої третини XX
ст. (перша стаття циклу)
1. Машинопис упорядкованого й завершеного її варіанту зберігається в приватному

архіві О. Немкович. У подальшому посилання на текст роботи будуть наводи-
тись за цим варіантом. – прим. автора.

Оксана Гнатишин. Деякі музично-теоретичні концепції дослідників творчості
М. Лисенка: спроба характеристики
1. Таку спробу (і це є метою пропонованого дослідження) здійснюємо вперше, оскіль-

ки в українській музикології нам невідомі такого роду дослідження Лисенко-
знавчої тематики, за винятком хіба що спроби Л. Гнатюк узагальнити погляди
М. Грінченка, щоправда лише на підставі двох редакцій «Історії української му-
зики». Див. : Гнатюк Л. Постать М. В. Лисенка в оцінці Миколи Грінченка //
Українське музикознавство: До 160-річчя від дня народження М. В. Лисенка /
Редколегія : Тимошенко О. С. (гол.) та ін. – К., 2003. – Вип. 32. – С. 191–200
[прим. О. Г.].

Музично-історичну концепцію доби українського національного культурно-
го відродження (включала й базові для лисенкознавства ідеї), що набула систе-
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матичного вигляду у двох «Історіях української музики» М. Грінченка, вперше
було цілісно досліджено в її різнобічних зв’язках із українською класичною істо-
ріографією (насамперед працями М. Грушевського) і – ширше – українською і
європейською гуманітарною наукою, фундаментальними рисами європейського
наукового світорозуміння, провідними національними і європейськими культур-
ними процесами другої половини ХIХ – початку ХХ ст. у працях О. Немкович,
частково ще в її кандидатській дисертації, більш ґрунтовно – в монографії «Ук-
раїнське музикознавство ХХ ст. як система наукових дисциплін» (К., 2006), док-
торській дисертації (К., 2008), статтях різних років, зокрема «Предмет україн-
ського історичного музикознавства кінці ХIХ – 20-х рр. ХХ ст.» (Українське му-
зикознавство. – К., 2001. – Вип. 30. – С. 15–34). Іще раніше низку важливих ідей
для осмислення специфіки концептуального розуміння М. Грінченком україн-
ського музично-історичного процесу (в тому числі постаті М. Лисенка) було ви-
словлено М. Гордійчуком у низці його грінченкознавчих розвідок [прим. редко-
легії].

2. «Концепції дослідження феномену Лисенка» на сучасному етапі розглянуто в низці
праць. Поміж них – відома монографія Я. Якуб’яка «Микола Лисенко і Станіс-
лав Людкевич» (Л., 2003); кандидатська (1993) й докторська (2001) дисертації,
монографія «Феномен української національної музичної мови» (Л., 2000), низ-
ка статей (наприклад, Життя і творчість М. В. Лисенка в критичних оцінках і
наукових спостереженнях // Українське музикознавство. – К., 1992. – Вип. 27. –
С. 30–41) О. Козаренка. У зв’язку з музично-історичними концепціями різних
періодів цієї проблеми торкалась О. Немкович [прим. редколегії].

3. Очевидно, розуміння М. Лисенка як «знакової» щодо формування національного
музичного стилю мало місце в працях С. Людкевича й раніше, наприклад, у роз-
робці «Націоналізм в музиці» // Людкевич С. Дослідження, статті, рецензії, вис-
тупи / Ред.-упоряд. З. Штундер. – Л. : Вид-во М. Коць, 1999. – Т. 1. – С. 35–53),
де музикознавець, зокрема, зазначав, що «в Лисенку, нашому єдиному компози-
торові в дійсному значенні слова, заангажовано трохи не вся наша національна
честь і амбіція» (с. 44), підкреслював значення саме його хорової і сольної во-
кальної музики для формування національного музичного стилю [прим. редко-
легії].

4. При тому Людкевич відокремлює, проте не позбавляє питомих, однак протилеж-
них, лисенківських рис іншу, більшу, «не шевченківську» частину Лисенкових
творів [9; с. 255].

5. Свій погляд Людкевич проголошує двічі: вперше у 1934 р. [9], вдруге (детальні-
ше) – у 1937 р. [13].

6. Музикознавець кількаразово звертався до творчості композитора у статтях, при-
святив йому окреме дослідження й чималі фрагменти в опублікованій і не ви-
даній (2-й ред.) «Історіях української музики». При тому датувати (крім хіба-що
«Історії української музики», 1922) ці звернення не вдається через відсутність
дати в рукописах, опублікованих лише у 1959 р. [О. Г.]
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Як відомо, другу (неопубліковану) «Історію української музики» М. Грінчен-

ка в цілому було завершено 1928-1929 рр. [прим. редколегії].
7. Концептуальне осмислення постаті М. Лисенка в працях М. Грінченка є не стільки

«оригінальним», скільки було підготовлено ходом розвитку музично-історичних
знань, розосереджних у різних сферах української думки про музику кінця 19
перших десятиліть 20 ст., але насамперед у музичній критиці аматорських і на-
піваматорських публікаціях протонаукового характеру, власне історичному му-
зикознавстві, що тоді формувалось як галузь фундаментальної науки. Цей про-
цес почав вивчатись іще в розробках М. Гордійчука, присвячених М. Грінчен-
кові, досліджувався у кандидатській і докторській дисертаціях, раніше згаданій
монографії, статтях О. Немкович, працях М. Ржевської, лисенкознавчих статтях
різних авторів, зокрема, О. Козаренка ) [прим. редколегії].

8. Названа монографія Л. Архімович і М. Гордійчука (1К., 1952) привертає увагу
дослідників історії українського музикознавства насамперед не тим, що вона «не
містила чітко виражених оригінальних ідей та їх обґрунтувань». На момент її
видання це була найвагоміша праця, що стосувалася названого композитора.
У ній було систематизовано всі наявні на той час емпіричні дані щодо всіх сфер
творчої діяльності митця. Наукове доведення авторами книжки непересічного
значення М. Лисенка в історії музичної культури на основі конкретного музикоз-
навчого аналізу було важливим внеском до тих прогресивних тенденцій історич-
ного музикознавства, що іманентно підготували концепційну переорієнтацію
національної думки про музику на сучасному етапі. Не випадково до зазначеної
монографії як базової з цієї тематики неодноразово зверталися наступні дослід-
ники лисенкової творчості. У повоєнний час це була також перша найфундамен-
тальніша монографія, пов’язана з осягненням питань української музики. Розумін-
ня виняткової ролі таких етапних праць є водночас однією з необхідних умов
об’єктивного наукового осмислення історії української музикознавчої науки, зок-
рема теперішнього етапу її еволюції ) [прим. редколегії].

9. Звернення дослідниці до цієї теми в ті роки можна б пояснити відомою «одно-
бічно трактованою естетичною сентенцією, за якою творцем є народ», підтри-
маною ідеологічно й політично (Якубяк), якби не продемонстроване Штундер
розуміння вирішального значення Лисенкової індивідуальності вже на початко-
вому етапі добору фольклорного матеріалу, як також повної підтримки дослід-
ження з боку Людкевича, незадоволеного попередніми спробами в цьому напрямі)
[прим. редколегії].

10. Про необґрунтоване обмеження дослідного матеріалу певними жанрами у висвіт-
ленні загально-теоретичних явищ, як також застереження «від поквапного лег-
коважного підходу до відповідальної складної лисенківської тематики» див. його
«Рецензію на статтю В. Золочевського «Про діатоніку гармонії М. В. Лисенка та
її розвиток у творчості деяких українських радянських композиторів» // Людке-
вич С. Дослідження, статті, рецензії, виступи / Упор., ред., перекл., прим. і
бібліогр. З. Штундер. – Л. : Дивосвіт, 2000. – Т. 2. – С. 638, 643.
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11. Якубяк обрав як предмет розгляду паралелі між представниками одного напряму
(«вироблення національного музичного стилю»), але різних його етапів.

Олена Таранченко. Особистість М. В. Лисенка в аспекті проблеми
індивідуально-творчого процесу
1. Художник [прим. редколегії].

Марія Загайкевич. Танцювальна культура як важливий чинник формування
української національної композиторської школи
1. Бич-Лубенський К. Микола Лисенко (останній лист) // Сніп. – 1912. – 28 жовтня

(10 листопада).
Любомира Яросевич. Вірш Т. Шевченка «Ісаія. Глава 35. (Подражаніє)» і
кантата М. Лисенка «Радуйся, ниво неполитая» (до питання поетичної та
музичної інтерпретації Біблійного тексту)
1. Статтю вперше було надруковано у зб.: Науковий вісник Українського Універси-

тету в Москві. – Т. VI. – М., 2004. – С. 30–47. Тут подається із скороченнями,
коментарями [прим. редколегії].

2. Див. доданий список використаної літератури. Усі посилання на Біблію позначе-
но в дужках цифрою І і відповідною сторінкою книжки; в інших – цифри вказу-
ють на порядковий номер у списку і сторінку джерела. У цитатах зберігаються
мова і правопис оригіналу.

3. У цитованій Біблії ім’я пророка записано як: «Ісая»; в українських виданнях Шев-
ченкового «Кобзаря» (Київ, 1986, 1991, 1994); а також в: «Доля». Книга про Та-
раса Шевченка в образах та фактах (Київ, «Дніпро», 1993), – подано за фотоко-
пією Шевченкового оригіналу, – «Ісаія» (с. 688). У цьому тексті дотримуюся відпо-
відних правописних варіантів.

4. Добре збереження тексту «особливо підтверджують знайдені 1947 р. два рукопи-
си текстів Ісаї в печері Кумран недалеко Мертвого моря у Палестині (на тери-
торії теперішньої Йорданії)» [Там само. – С. 814].

5. Тут і далі виділення великими літерами особливо значущих слів автора.
6. У процесі аналізу спираюся на праці відомих дослідників наукових проблем у

галузі психології сприймання творів літератури, як мистецтва слова й музики –
звукового мистецтва, в їх взаємовпливах та синтезуванні (О. Костюк, Є. Назайкін-
ський, В. Медушевський, А. Муха, Я. Якубяк, О. Козаренко та ін.).

7. Йдеться про визволення народу з Вавилонської неволі  [І; с. 813].
8. Сіон – гора в Єрусалимі, де була резиденція царів Юдеї [25; с. 671].
9. Нотні приклади, інші посилання подаються за виданням: Лисенко М. Зібрання

творів в 20-ти тт. Т. 1 : Кантати для солістів, хору й симфонічного оркестру :
Клавіри. – К. : Мистецтво, 1953. – 107 с.

10. Детальніше у ст.: Штундер З. Народнопісенна ладовість. як основа гармонії
М. В. Лисенка // Микола Лисенко – борець за народність і реалізм у мистецтві. –
К. : Наукова думка, 1965. – С. 90–91.
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11. Причина таких тлумачень і оцінок полягала в тому, що незважаючи на певну

лібералізацію внаслідок «хрущовської відлиги» (1963 р.), постать М. Лисенка,
як і Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, згідно з тодішньою ідеологічною
доктриною дозволялося розглядати тільки як революціонера-демократа, інакше
книжка могла б не побачити світ [прим. редколегії].

12. Омофор – нараменник, частина культовою одягу вищого православного духів-
ництва [25, с. 592].

13. Лат. fugare – добігати, наздоганяти.
14. Див.: Молитва:

А всім нам вкупі на землі
Єдиномисліє подай
І братолюбіє пошли [24, с. 531].

Наталія Костюк. Стильова концепція «Херувимської» М. Лисенка: на тлі
художніх тенденцій кінця XIX ст.
1. Цікаво, що, незважаючи на активний інтерес до українських перекладів Біблії

П. Куліша та І. Пулюя, текст, використаний у творі, їм не належить. Там вірші з
цього псалму звучить так:
«7. Куди йти менї перед духом Твоїм, куди втекти менї від лиця Твого?
8. Зійшов би я на небо, –  ти там єси; спочив би я під землею, і там ти єси.
9. Взяв би я крила в зорі ранньої, та й на самому краю моря осївся,
10. І туди б рука твоя провела мене, і правиця твоя попала»

(Українська Біблія в пер. П. Куліша та І. Пулюя – Старий Заповіт : елек-
тронний ресурс. Код доступу: http://www.superbook.org/KUL/PS/ps138.htm).
Хоровий концерт, написаний для співу на Літургії замість запричасного сти-

ха і з використанням тих же віршів 138-о псалму, – «Камо пойду от духови Тво-
его»,– належить також В. Каліннікову (1866–1900).

Ірина Зінків. Український епічний інструментарій в концепції Лисенка та
розвиток його ідей українською класичною орґанологією ХХ ст.
1. На наш погляд, ця думка є помилковою.
2. Ф. Колесса не знав пізніших наукових досліджень Г. Хоткевича стосовно похо-

дження кобзи й бандури [11, с. 201].
3. Незначна кількість відомих Хоткевичу народних картин із зображенням козака-

музиканта (6) не дала можливості спостерегти на них кобзи з приструнками.
4. Термін «кобза» не зустрічається в жодному з давньослов’янських писемних дже-

рел.
5. Хоткевич залучає обмежену кількість іконографічного матеріалу.
6. Якщо порівняти широкий ареал розповсюдження тотожних із «бандурою» лек-

сем панджтар – фандир – пандур – пандура – бандурі – бандора з багатовікови-
ми історико-культурними взаємозв’язками і впливами іраномовних народів
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(скіфів, сарматів, аланів) на народи Європи (з середини І тис. до раннього серед-
ньовіччя), то стає зрозумілим, що  лексема  «бандура» на означення лютнеподіб-
ного інструмента могла бути сприйнята в період безпосередніх контактів скіфів,
сарматів, а згодом і аланів з осілими народами європейського континенту.

Проблеми виконавства і розвиток традиції М. Лисенка
Наталія Семененко. Педагогічно-освітянська концепція М. В. Лисенка і
транснаціональні вектори становлення української вокальної школи
1. Шевчук О. Імператорське російське музичне товариство // УМЕ. – К. : ІМФЕ,

2008. – Т. 2. – С. 199–203.
2. Загайкевич М., Пилипчук Р. Кропивницький Марко Лукич // УМЕ. – К. : ІМФЕ.,

2008. – Т. 2. – С. 619–620.
3. Кузьмін М. Блюменфельда Ст. Музично-драматична школа // УМЕ. – К. : ІМФЕ.

2006. – Т. 1. – С. 222.
4. Скорульська Р. Музично-драматична школа М. В. Лисенка // УМЕ. – К. : ІМФЕ,

2011. – Т. 3. – С.605–607.
5. Лисенко І. Зотова Марія Василівна // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2008. – Т. 2. – С. 170.
6. Лисенко І. Конча Олена Олександрівна // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2008. – Т. 2. – С. 539.
7. Костюк Н. Мишуга Олександр Пилипович // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2011. – Т. 3. –

С. 402–403.
8. Немкович О. Муравйова Олена Олександрівна // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2011. – Т. 3. –

С. 610–611.
9. Семененко Н. Еверарді Камілло // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2008. – Т. 2. – С. 13.
10. Шевчук О. Висоцький Валерій // УМЕ. –  К. : ІМФЕ, 2006. – Т. 1. – С. 355.
11. Фільц Б. Крушельницька Соломія Амвросіївна // УМЕ. – К.: ІМФЕ, 2008. – Т. 2. –

С. 624–627.
12. Шевчук О. Дідур Адам // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2006. – Т. 1. –  С. 623.
13. Медведик П. Любич-Парахоняк Олександра Іванівна // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2011. –

Т. 3. – С. 233–234.
14. Лисенко І. Гребінецька Марія Зіновїївна // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2006. – Т. 1. – С.518.
15. Калениченко А. Королевич-Вайдова Яніна // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2008. – Т. 2. –

С. 553.
16. Немкович О. Донець-Тессейр Марія Едуардівна //УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2006. – Т. 1. –

С. 642–643.
17. Костюк Н., Семененко Н. Микиша Михайло Венедиктович //УМЕ. – К. : ІМФЕ,

2011. – Т. 3. – С. 386–387.
18. О. Мишуга власноруч створював музичні композиції, писав вірші. М. Лисенко

присвятив йому низку творів, з-поміж них солоспів «Дівчино, рибалонько люба»
(1905). Маестро завжди включав до своїх концертних програм солоспіви М. Ли-
сенка, В. Матюка, номери із «Запорожця за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського.

19. Немкович О., Яросевич Л. Леся Українка // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2011. – Т. 3. –
С. 91–96.
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Наталія Синкевич. Напрямки організаторсько-хорової діяльності
М. В. Лисенка
1. Детальніше про «Боян» див. : Ханик Л. Історія хорового товариства «Боян». –

Л. : б. в., 1999. – 123 с.; Кияновська Л. Боян // УМЕ.  К. : ІМФЕ, 2006. – С. 256–
257 [прим. редколегії].

2. Детальніше див.: Кушнірук О., Лисий І. Костомаров Микола Іванович // УМЕ. –
К. : ІМФЕ, 2008. – Т. 2. – С. 564–566 [прим. редколегії].

3. Немкович О., Скорульська Р. Лисенко Остап Миколайович // УМЕ. – К. : ІМФЕ,
2011. – Т. 3. – С. 127–128 [прим. редколегії].

4. Пасхалов Віктор Никандрович (1841–1885) – російський композитор. Автор близь-
ко 60 романсів і опери «Перший винокур» (незакінчена). Відзначають вплив його
камерно-вокальної музики на творчість П. Чайковського і М. Мусоргського

5. В О. Діаніна слова в лапках – українською мовою, переклад усієї цитати редколегії.
6. О’Коннор-Вілінська Валерія Олександрівна (1868–1930) – українська письмен-

ниця, громадська діячка. З 1919 р. жила в еміграції, у Відні, згодом у Чехо-Сло-
ваччині (Прага) [прим. редколегії].

7. Детальніше див.  Пархоменко Л. Демуцький Порфирій Данилович //УМЕ. – К. :
ІМФЕ, 2006. – Т. 1. – C. 593–594 [прим. редколегії].

8. Пархоменко Л. О. Кирило Стеценко : [монографія] / Л. О. Пархоменко. – К. : Муз.
Україна, 2009. – 389 с. [прим. редколегії].

9. Калуцька Н., Пархоменко Л. Олександр Кошиць. Мистецька діяльність у контексті
музики XX сторіччя : [монографія] / Н. Калуцька, Л. Пархоменко. – К. : Фенікс,
2012. – 380 с. [прим. редколегії].

10. Пархоменко Л. Петро Ніщинський / Л. Пархоменко. – К. : Муз. Україна, 1989. –
64 с. [прим. редколегії].

11. Русов Олександр Олександрович (1847–1915) – український земський статис-
тик, етнограф, фольклорист, громадський діяч. Росіянин за походженням. Поміж
праць – нарис про діяльність М. Лисенка (опубліковано в «Киевской старине»,
1903) [прим. редколегії].

12. Павловський Михайло Іванович – співак у хорі М. Лисенка [прим. редколегії].
13. Главач Войцех Іванович (1849–1911) – російський орґаніст, диригент, компози-

тор. Чех за походженням [прим. редколегії].
14. Йдеться про хор з Ораторії «Вавілонська вежа» (1869) Ант. Рубінштейна [прим.

редколегії].
15. Йдеться про хор з опери «Псковитянка» (1872) М. Римського-Корсакова [прим.

редколегії].
16. Скорульська Р. Музично-драматична школа М. В. Лисенка // УМЕ. – К. : ІМФЕ,

2011. – Т. 3. – С. 605–607 [прим. редколегії].
17. Йдеться про два хори М. Мусоргського на біблійні сюжети (1867, 1877) [прим.

редколегії].
18. Хор «Zigeunerleben» («Циганське життя», тв. 29, 1840) на сл. Е. Гейбеля для ма-

лого хору з трикутником і тамбурином [прим. редколегії].
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19. Детальніше див.: Грица С. Філарет Михайлович Колесса. – К. : Держ. вид-во

образотв. мистецтв і літ-ри УРСР, 1962. – 112 с.

Оксана Летичевська. Лев Венедиктов – інтерпретатор хорових сценопер
Миколи Лисенка
1. Інтерв’ю з Л. М. Венедиктовим від 28 березня 2012 р. З приватного архіву О.

Летичевської.
2. Як вважається, опера виконувалася в оригінальній інструментовці М. Лисенка,

партитуру пізніше було майже повністю втрачено.
2. Мелодію цієї пісні М. Лисенко раніше використав у опереті «Чорноморці».
3. Інтерв’ю з Л. М. Венедиктовим від 28 березня 2012 р. З приватного архіву О. Ле-

тичевської.
4. Запис репетиції хору від 5 квітня 2007 р. з приватного архіву О. Летичевської.
5. Інтерв’ю з Л. М. Венедиктовим від 4 лютого 2000 р. З приватного архіву О. Лети-

чевської.
6. Там само.
7. Там само.
Ольга Непосєдова. З історії творчої співдружності (Музей Миколи Лисенка –
невід’ємна складова навчального процесу КІМ ім. Р. М. Глієра)
1. До 2009 року – Київського державного вищого музичного училища ім. Р. М. Гліє-

ра (КДВМУ) [прим. редколегії]

Олександр Полячок, Олександр Терещенко. Фольклористична діяльність учнів
і послідовників М. Лисенка на Єлисаветградщині
1. «При першій зустрічі з М. Лисенком Кропивницький співав у його квартирі йому,

Старицькому і Русову «скількись степових херсонських пісень» («Життя і Рево-
люція», 1928, IV, с. 97). Біля кількох опублікованих Лисенком творів (Лис. хор.
дес. III № 2) є помітка «Записав Кропівніцький».  Що це був власне славний
драматичний артист і драматург, видно з другої помітки (Лис. хор. дес. II № 6),
де виставлено й ініціяли «М. Л.» (Марко Лукич). […] Тож коли в одному випадку
засвідчено, що пісню (від лірника) записав сам Кропивницький, то в інших ви-
падках, де зазначено «од Кропівніцького» (хор. II, № б, III, № 5, одноголос. III,
№ 6, IV, № 40, V, № 4), можна припустити і те, що Лисенко записав мелодію од
Кропивницького, і те, що використано готовий запис Кропивницького» (Квіт-
ка К. Фольклористична спадщина Миколи Лисенка. – С. 25).

2. «Ім’я Садовського стоїть біля № 1 IV випуску в друкованому збірникові М. Ли-
сенка. Правдоподібно, від нього записані також пісні, надруковані в тому само-
му випуску під №№ 32 і 33, про це свідчить визначення “с. Карловка, Херсонщ.”
<…> «Першу з них М. Садовський співав мені 1902 року так само. Пісню про
Лимерівну він тоді ж таки співав мені, пояснивши, що вона – з Карлівки Лиса-
ветського повіту. Я надрукував [її ] в II т. Етн. Зб. Укр. Наук. Т-ва в Київі під
№ 438 (пор. у Конощенка III № 33, з с. Кардашівки того самого повіту)» [6, c. 31].
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3. «1881 року М. Лисенко говорив Є. Чикаленкові: «Найліпші пісні я записував у

степовиків і саме єлисаветградських: М. Кропивницького, М. Садовського, О. Во-
лошина та А. Грабенка» [ 6, c. 32]).

4. А. М. Грабенко не був музикантом-професіоналом. Практично все своє життя
працював чиновником. В кінці 1927 року А. Грабенка обрано членом Етногра-
фічної Комісії Української Академії Наук, Кабінету Музичної Етнографії при Ака-
демії. Почав записувати народні пісні в 1876 році, ще до знайомства з М. Лисен-
ком. Однак згодом Лисенко надзвичайно сильно вплинув на Грабенка. «... З кінця
70-х років... усякий раз, коли я бував у Київі, М. В. (Лисенко. – О. П.) використо-
вував мене, по своєму звичаю, для запису пісень; в ті часи я ще й не мріяв про
друкування своїх матеріялів, і все, що вважав цікавим, або наспівував йому або
записував і посилав йому «готовеньке», як він казав. З тих пісень, що надруко-
вані в його великих випусках, моїми є тільки три: «Ох, і я з горя та печалі» (запи-
сана на хуторі Громусі, коло м-ка Ровного Єлисаветгр. повіту від О. Охрімовсь-
кого), «Ромен-зілля, ромен-зілля та й у кучері в’ється» (пісня Обознівська, запи-
сана мною від моєї сестри Марії) та «Ой пили-пили козаченьки» (Бобринецька,
від Софрона Куліша). «Вулиця гуде» – це пісня М. Л. Кропивницького з драми
«Дай серцю волю». Вона справді Жеванівська й записав її М. В. з мого голосу, як
був у нас у Єлисаветграді» ([ 6, c. 17 і далі]).

Про вплив Лисенка та інші головні біографічні відомості про Грабенка містить
стаття М. Чернявського, надрукована в журналі «Музика» (1925, № 3). На почат-
ку 2011 року в Херсоні на честь Андрія Конощенка встановили меморіальну
дошку, відзначивши не тільки його роль в українському культурному просторі, а
й як громадського і політичного діяча Української народної республіки, під час
якої (1919) він був головою Херсонської губернської управи. Дошку встановлено
на храмі Зосима і Саватія Соловецьких Української православної церкви Київсь-
кого патріархату.

5. Звернімо увагу, що у перших двох випусках українська фонетика передається ро-
сійською абеткою – як у першому виданні «Кобзаря». Тільки в Третій сотні по-
етичні тексти написано українською мовою. Можливо, це частково пояснюється
різним місцем їх публікації (відповідно Одеса й Київ).

6. Відтепер усі три випуски «Українських пісень з нотами» А. Конощенка доступні
в інтернеті на фольклористичному сайті Музею ім. К. Шимановського за адре-
сою sites.google.com/site/muzfolkkgr/arhiv (електронна версія являє собою три pdf-
файли, зібрані з відсканованих сторінок оригінального видання).

7. «Олександер Волошин народився 1855 р. у Бобринці, тоді повітому місті Хер-
сонської губ. (згодом центр повіту перенесено до Єлисавету). Батьки його були
кріпаки – дворові дрібного земельного власника. Вчився Волошин у Бобринці в
повітовій школі, за того часу співав у церковному хорі і вчився грати на скрипці
у М. Кропивницького (тоді секретаря Бобринецької ратуші), що заходився був
улаштовувати маленький домашній оркестр. Потім скінчив Херсонську Учи-
тельську Семінарію і від 1873 року вчителював у початкових земських школах

Êîìåíòàð³

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



422 Ìóçè÷íà óêðà¿í³ñòèêà: ñó÷àñíèé âèì³ð
Єлисаветградського повіту та в ремісно-грамотній школі в самому Єлисаветі.
Там належав до гуртка українців радикального, чи як тоді казали «Драгоманівсь-
кого» напрямку. Восени 1879 р. Волошин переїхав учителювати знов на село
верстов за 15 від Єлисавету, в слобідку Ахтову (вона ж Карлівка) і відти почав
посилати Лисенкові записи народніх пісень. 1884 року Волошин перейшов на
службу в статистичне бюро Херсонського губернського земства, що працювало
тоді в Єлисаветі під проводом О. Русова, але вже 1885 року був арештований
разом з Русовим, О. Михалевичем і Т. Василевським за належність до згаданого
революційного українського гуртка, і по звільненні йому заборонено працювати
в статистичному бюрі. Волошин пристав до трупи Кропивницького, 21/2 роки
був за суфлера та хормейстра» [6, c. 16].

8. «В тих випадках, де біля пісні зазначено: «од Волошина» (вип. IV, № 27, вип. V,
№№ 10ІІ, 22, 23, 29ІІ, 32, 34, 35, 40; хор. II, № 9, IV, № 1) – це треба розуміти не
так, що М. Лисенко записав пісню, а так, що одержав пісню, яку записав Воло-
шин». Це з’ясовує сам Волошин, відповідаючи листом на запитання Квітки.

9. Нотні транскрипції названих творів цілком могли б утворити разом з волошинсь-
кими аналогами збірку, цікаву для порівняльних студій.

10. Поділ усе ж доволі умовний і, скоріше, накреслює певні стильові тенденції. Так,
більшість ліричних пісень, віднесених до групи першої, треба визнати, являють
собою вже зразки далеко не того розкішного розспіваного наддніпрянського сти-
лю, що є в свідомості обізнаних музикантів емблемою Центральної України. Це
вже радше проміжний етап між «класичною» лірикою і т. зв. лірикою пізньою.

11. Артефакт (первісно народного походження і, відповідно, усного побутування)
проходить фазу фіксації й тим самим канонізується – у збірках, виставах, кон-
цертах, радіотрансляціях тощо. Виникають і згодом закарбовуються у свідомості
величезної кількості людей уніфіковані, «зразкові» версії виконання кількадеся-
ти пісень, свого роду «стандартів». Внаслідок цього решта самобутніх варіантів
цих популяризованих пісень майже припинила існування.

12. «М. Лисенко порадив Ч. Нейману залучити до цієї справи Софію Віталіївну як
прекрасного знавця народної пісенності та з огляду на добре знання української
та польської мов, оскільки українські пісні треба було записувати в польській
транскрипції. С. Тобілевич з ентузіазмом взялася до справи» [9, c. 22].

Дар’я Лоснова. Фольклорні трнадиції Миколи Лисенка у творчості батька й
сина Колесс
1. Лисенко М. В. Листи / Авт.-упоряд. Р. М. Скорульська. – К. : Муз. Україна, 2004. –

С. 262.
2. Там само. – С. 267.
3. Там само. – С. 275.
Олександра Качмар. Лисенківські традиції на прикладі фортепіанної
творчості для дітей С. Борткевича (дидактичний аспект)
1. Непересічне значення для музичного виховання молоді мало також створення
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М. Лисенком вперше у світі трьох дитячих опер, перші дві з яких («Коза-дереза»
і «Пан Коцький») призначалися для виконання дітьми [прим. редколегії].

2. Про музику для дітей В. Косенка, С. Людкевича та В. Барвінського детальніше див:
Фрайт О. Фортепіанні альбоми та цикли українських композиторів для дітей: істо-
рія і сучасність. – Дрогобич : ДПУ ім. І. Франка, 2010. – 94 с. [прим. редколегії].

Світлана Свірідова. Скрипковий концерт О. Зноско-Боровського у світлі
стильової аури Миколи Лисенка
1. У минулому скрипаль, О. Зноско-Боровський протягом життя постійно звертався

до наспівного скрипкового тембру, створюючи багато яскравих творів, серед
яких – 3 сонати для скрипки-соло (1950, 1965, 1965).

2. Детальніше див.: Немкович О. Будовський Наум Йосипович // УМЕ. – К. : ІМФЕ,
2006. – Т. 1. – С. 278–279 [прим. редколегії].

3. Протягом усього творчого шляху О. Зноско-Боровський звертався до українсько-
го фольклору, написав значну кількість творів, пов’язаних з опорою на націо-
нальну музичну мову. Серед таких композицій – «Український квартет» (1935),
Соната для скрипки-соло № 1 (1950), «Українська сюїта» для скрипки і фортепіано
(1952), «Українська сюїта» для струнного оркестру (1969), «Українська симфо-
нія» № 4 для камерного оркестру (1978), в яких композитор не тільки цитує ук-
раїнські народні мелодії, а й створює авторські, споріднені за колоритом теми.
Фольклорні зацікавлення композитора виявилися також у надзвичайній любові
до туркменського фольклору, до якого він вперше звернувся під час евакуації
1941–45 рр.в Туркменію. Ця тенденція створила ще одну фольклорну лінію у
творчості О. Зноско-Боровського, позначену зверненням до туркменських народ-
них тем, сюжетів та образів, наприклад, у таких творах, як балет «Акпамик» (у
співавторстві з В. Мухатовим, 1945), музична картина «В Туркменії» для струн-
ного квартету (1942), «Туркменська сюїта» для скрипки й фортепіано, друга сим-
фонія «Джан-Туркменістан» (1960). 2 сонати для скрипки й віолончелі (1931,
1965), високо технічна «Туркменська сюїта» для скрипки й фортепіано (1955-
1957), 2 зошити «Альбому юного скрипаля» (1960–1961). Ці опуси звертають
увагу ясністю й логічністю фактурних прийомів, умілим використанням вираз-
них і технічних можливостей солюючого інструменту.

Ольга Кушнірук. Національні чинники симфонічної творчості О. Яковчука (до
питання про лисенківську традицію)
1. На сьогодні вона залишається єдиним прикладом звернення композитора до по-

емного різновиду жанру, позаяк перша симфонічна поема «Подвиг» (1975), на-
писана в студентські роки, митцем була забракована і принципово знищена.
Щоправда, одна з її тем «перекочувала» до розробкового розділу «Золотих воріт»
(ц. 20).

2. Загалом симфонія рясніє численними соло, чим автор наголошує превалювання
особистісного чинника в концепції.

Êîìåíòàð³
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Тетяна Журавльова. М. Личенко і українська кіномелодрама
1. Детальніше див.: Муха А. Дунаєвський Ісаак Йосипович // УМЕ. – К. : ІМФЕ,

2006. – Т. 1. – С. 673 [прим. редколегії].
2. Детальніше див.: Кузик В. Майборода Платон Іларіонович // УМЕ. – К. : ІМФЕ,

2011. – Т. 3. – С. 273–275 [прим. редколегії].
3. Див. примітку 16 до статті А. Калениченка.
4. Детальніше див.: Муха А. Білаш Олександр Іванович // УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2006. –

Т. 1. – С. 206 [прим. редколегії].
5. Детальніше див.: Сікорська І. Губа Володимир Петрович // УМЕ. – К. : ІМФЕ,

2006. – Т. 1. – С. 545–546 [прим. редколегії].
6. Детальніше див.: Пилипчук Р. Заньковецька Марія Костянтинівна // УМЕ. – К. :

ІМФЕ, 2008. – Т. 2. – С.126–127 [прим. редколегії].
7. Василько В. Микола Садовський та його театр. – К. : Держ. вид-во. образотв. ми-

стецтва і муз. літ., 1962. – 194 с.
8. Детальніше див.: Пилипчук Р. Затиркевич-Карпинська Ганна Петрівна // УМЕ. –

К. : ІМФЕ, 2006. – Т. 1. – С.137–138 [прим. редколегії].
9. Детальніше див.: Степанченко Г., Загайкевич М. Авраменко Василь Кирилович //

УМЕ. – К. : ІМФЕ, 2006. – Т. 1. – С.22–23 [прим. редколегії].
10. Детальніше див. Ржевська М. Кавалерідзе Іван петрович // УМЕ. – К. : ІМФЕ,

2008. – Т. 2. – С.277–278 [прим. редколегії].
11. Детальніше див.: Сікорська І. Котляревський Іван Петрович // УМЕ. – К. : ІМФЕ,

2008. – Т. 2. – С. 572 [прим. редколегії].
12. Детальніше див.: Кушнірук О. Марія Стефюк: поєднання академічного мистецт-

ва з народним // Українки в історії. XX–XXI століття / В. Борисенко, П. Кононенко,
Є. Сверстюк та ін. – К : Либідь, 2012. – С. 241–245 [прим. редколегії].

13. Детальніше див.: Терещенко  А. Анатолій Солов’яненко. – К.: ПП Емма, 2002. –
184 с. [прим. редколегії]

Лисенкознавчі студії: джерелознавчі й краєзнавчі аспекти, спогади
Роксана Скорульська. «Он был титулярный советник...» (до питання про
соціальний статус Миколи Лисенка)
1. Лисенко Віталій Романович [7.V.1810/9/ – 23.VIII.1890]. Походив по прямій чо-

ловічій лінії від Івана Яковича Лисенка (до 1633 – 1699) – генерального осавула
(1872–1876), полковника Чернігівського (1871–72) і Переяславського (1867–
68,1890– 92), наказного гетьмана 1867 р. і належав до однієї з «молодших» гілок
нащадків Федора Івановича Лисенка (бл. 1680–1751) – генерального осавула
(1728–41) та генерального судді (1741–51). Через числені шлюби нащадки
Ф. І. Лисенка поєднувалися з усіма гетьманськими родами України. Рід Лисенків
визнано у дворянстві і внесено до 6-ї частини Родословної книги [РДІА. – Ф. 1343,
оп. 24, № 2205]. Герб Лисенків присвоєно І. Я. Лисенку 1660 р. (затверджено року
1704), внесено до Гербовника Російської імперії, ч. І на с. 86 № 5104 (шк. 9, п. 4),
де має такий опис: «В щите, имеющем золотое поле, изображены крестообразно
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сабля и стрела. Щит увенчан дворянским шлемом и короною с тремя страусовы-
ми перьями. Намет на щите золотой, подбитый красным».

На службі Віталій Романович перебував із 1827 р. – юнкером Кирасирського
Воєнного Ордена полку 1841–49, ротмістр; підполковник, командир ескадрону в
1851–57, у відставці з 1853 р. Після 1862 р. – голова З’їзду мирових посеред-
ників Таращанського та Сквирського повітів. Таращанський повітовий марша-
лок після 1868 р. Наприкінці 1870-х рр. – член Південно-Західного відділення
Імператорського Російського географічного товариства, мав друковані етног-
рафічні праці [4, с. 141–142, 162].

2. ЦВИАР СССР – тепер РГВИА.
3. Лисенко Остап Миколайович [1(13).VІІ.1885 – 1.Х.1968) – музикознавець, хоро-

вий диригент, педагог. Син М. В. Лисенка. Навчався в 1900 рр. у Петербурзькій
консерваторії. У 1914–16 рр. керував хором при Клубі «Родина» в Києві. Закін-
чив 1934 р. Київський музично-драматичний інститут ім. М. В. Лисенка, де 15
років перед тим викладав (1919–1934). Був педагогом також Львівського Вищо-
го музичного інституту ім. М. В. Лисенка (1945–1951) та Київської консерваторії
(доцент кафедри народної творчості, 1951–1968), 1941–42 – ректор Київської
музичної академії.

У 1947 заснував при Київській консерваторії Кабінет-музей М. В. Лисенка,
на базі архівної збірки якого 1980 р. відкрито Київський меморіальний будинок-
музей М. В. Лисенка. Досліджував творчу спадщину батька, уклав збірку «Нео-
публіковані вокальні твори М. Лисенка» (1967), «М. В. Лисенко у спогадах су-
часників» (1968). Тв.: М. В. Лисенко. Спогади сина (ЖЗЛ, М., 1960); Сонце ук-
раїнської музики (К., 1967).

4. Шреєр-Ткаченко Онисія Яківна (1905 – 1985) – український музикознавець, вик-
ладачка Київської консерваторії ім. П. Чайковського (в. о. професора).

5. Посади мирових посередників було встановлено після скасування кріпацтва для
контролю над сільською і волосною владою, а також для допомоги при скла-
данні так званих уставних грамот.

6. Переклад статті, вірогідно, зроблено автором публікації.
7. Внаслідок реформи 1861 р. родина розорилася, і Микола змушений був сам за-

робляти, аби мати змогу поїхати на навчання до Лейпцизької консерваторії.
8. Інформації про цей хутір в інших джерелах не виявлено.
9. Провівши літо на Полтавщині, Микола Лисенко 8 вересня виїхав диліжансом до

Лейпциґа.
10. Криптонім не розшифровано.
11. Титулярний радник – чин IX класса, який дорівнював армійському капітану, од-

нак вважався «низьким», бо права на спадкове дворянство давав лише наступ-
ний чин VIII класу – колезький секретар. Записів про присвоєння цього рангу в
особовій справі М. В. Лисенка немає.

12. Атестат писав «Киевский губернатор Свиты Его Величества Генерал-майор
[підпис нерозбірливий]».

Êîìåíòàð³
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13. Можливо, саме нагородження орденом Св. Станіслава час від часу викликає роз-

мови про причетність композитора до масонів.
14. Колезький асесор – чин VIII класу – цінувався дуже високо, й досягти його було

нелегко навіть дворянину – як правило, для цього вимагався університетський
або ліцейський диплом чи складання відповідного іспиту.

15. Орден Св. Станіслава засновано 1765 року польським королем Станіславом Ав-
густом (Понятовським) у пам’ять краківського єпископа XI ст. Станіслава, вби-
того під час богослужіння прямо в костелі королем Болеславом, а згодом зарахо-
ваного до лику святих. Російський статут затверджено 28 травня 1839 г. Мав 3
ступеня. Девіз ордена: «Praemiado incitat» («Нагороджуючи заохочую»).

16. Йдеться про твір «Матушка царица, солнце наше красно» : Юбил. хор к празд-
нованію 50-летия Кіев. Ин-та благород. Девиц / Сл. Е. Полянской; Музыка Н. Ли-
сенко. – К. : Изд. Б. Корейво, 1889. – 15 с.

17. Імператорський орден Св. Анни – російський орден, заснований у 1735 р. як
династична винагорода і в 1797 р. введений імператором Павлом I у нагородну
систему Російської імперії для відзнаки широкого кола державних чиновників і
військових. Статут ордена було затверджено в 1829 р. Мав 4 ступені, нижчий 4-
й ступінь призначався для нагородження лише за бойові заслуги (наймолодший
офіцерський орден). За старшинством орден стояв на рівень нижче за орден
Св. Володимира і до 1831 року був наймолодшим в ієрархії орденів Російської
імперії. 1831 р. до ієрархії державних винагород було введено орден Св. Станіс-
лава, що став на рівень нижче за старшинством ордена Св. Анни.

18. Зберігся нагрудний знак до цього ордена (ММЛ, МХ № 14).
19. Збереглися сам орден та орденський знак (ММЛ, МХ № 16, МХ № 15).
20. Не зберігся.
21. Тобто Київського інституту шляхетних дівчат.
22. На цей час у Миколи Лисенка було четверо дітей: Катерина (1880 – 1848); Гали-

на (1883 – 1964); Остап (13.VI.1885 – 1.X.1968) та Мар’яна (1887 – 1946), згоду
на всиновлення яких на своє ім’я дала шлюбна лисенкова дружина Ольга Олек-
сандрівна Лисенко (О’Коннор). Документи на їхнє всиновленню зберігаються в
Центральному державному історичному архіві України в Києві.

23. Липська Ольга Антонівна (11.VII.1860 – 25.II.1900) – друга (цивільна) дружина
М. В. Лисенка (з 1879), матір його дітей.

24. Лисенко (О’Коннор, Деконор) Ольга Олександрівна (1850 – 1930) – перша дру-
жина М. Лисенка (його та М. Старицького племінниця), співачка (лірико-драма-
тичне сопрано), викладачка вокалу. Навчалася в Лейпциґу, закінчила Санкт-Пе-
тербурзьку консерваторію по класу К. Еверарді. В 1905 відкрила у Києві власну
музичну школу для учнів молодшого віку. Перша виконавиця партії Оксани в
опері М. Лисенка «Різдвяна ніч» (1874) та багатьох його солоспівів.

25. Андріанопольська Інна Петрівна (в заміжжі Муромцева) – учениця М. В. Лисен-
ка по класу фортепіано в Інституті шляхетних дівчат (навчалася тут у 1900–
1907 рр.). Докладні біографічні дані не з’ясовано.
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Повні тексти листів М.В.Лисенка до неї  вперше опубліковано у виданні

«Микола Лисенко. Листи» // К. : Муз. Україна, 2004. – №№ 446–450, 478, 500.
Ірина Шеремета. Лисенкознавчі дослідження у 1920-х роках (на матеріалі
журналу «Музика»)
1. Музика. – 1923. – № 6–7. – С. 47.
2. Музика. – 1923. – №1. – С. 30.
3. Див. : Юрмас Я. Виставка памяти М. В. Лисенка // Музика. – 1927. – № 2. – С. 34–37.
4. Музика. – 1924. – № 4–6. – С. 54 та ін.
5. Музика. – 1925. – №1. – С. 30.
6. Перший принцип організації концертів за П. Козицьким: «1. Пісні Жовтня (“Вічний

революціонер”); 2. Пісні соціальні (серед прикладів “Народні пісні” Лисенка);
3. 40–60-ті роки в укр. муз. (М. Лисенко першої фази свої творчості); 4. Револю-
ція 1905 року в музиці (Стеценко і Лисенко); 5. Реакція 1906–1917 років (Лисен-
ко “Ноктюрн”)».

Другий його принцип організації таких концертів: «Від примітиву до худож-
ньої форми» (нар. пісня в розкладках Лисенка та ін.); «Від “етнографізму” до
світових форм» (еволюція романсу та хорової музики серед іншого на прикладі
творчості М. Лисенка); «Лисенко як співець соціально-політичних ситуацій сво-
го часу (60-ті рр. і “худ.-етнографічний” стиль Лисенка; боротьба за селянську
пісню в музиці яко відбиток соціального стану селянства; “Вічний революціо-
нер”, “Іван Гус” як револ. гімни; “Ноктюрн” як вплив реакції)» (Музика. – 1924. –
№ 10–12. – С. 217).

7. Музика. – 1927. – № 5–6. – С. 48.
8. «Мені в пам’яті 1919 рік, коли Чернігівський губерніальний радянський мандрів-

ний хор, у якому я працював, з української хорлітератури співав 2–3 твори М. Ли-
сенка та стільки ж творів К. Стеценка, бо більше нічого не можна було здобути
на ринку» [Ницай І. Дещо про хорову справу на Україні // Музика. – 1927. – № 3. –
С. 35]. Кількість виданих нот станом на кінець 1927 року: «Старі українські ком-
позитори: на першому місті стоять – Леонтович та Степовий, значно менше ви-
дано творів Лисенка (1 збірник пісень, 2 збірники дуетів, 2 романси і 2 фортепі-
анні твори)» [Музика. – 1927. – № 4. – С. 23].

9. Нерідко окремі відомості біографічного характеру й епізодичні згадки про
творчість композитора траплялись у працях інших авторів, однак для уникнення
розпорошеності предмету дослідження їх залишено поза увагою. До цінних ма-
теріалів «Музики» ще варто віднести рецензію М. Грінченка на працю К. Квітки
«М. Лисенко як збирач народніх пісень» (1923) та інформацію про те, що на
одному з перших «Вівторків» було зачитано доповідь К. Квітки «Етнографічна
праця М. Лисенка».

10. Музика. – 1927. – № 4. – С. 39.
11. Музика. – 1927. – № 2. – С. 34.
12. «Для нас він [Лисенко. – І. Ш.] ще й джерело тих дзвінких струмків, що в наші

дні міцно розбігаються аж геть за межі батьківщини, надаючи її музичній куль-
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турі – інтернаціонального значіння, і з цього джерела ми будемо черпати не раз.
Він є те могутнє озеро, яке вбрало в себе усі живі, усі текучі струмені минулого,
перетворило їх в щиру живу воду і знов випустило їх до тих далеких обріїв, що
відкрилися вже й перед самим великим Митусою наприкінці його життя» [5, с. 14].

13. Так, друга частина («твори індивідуальні») поділяється на «твори, що зберегли й
до наших часів свою життєздатність, та твори, що з тих чи інших причин вже її
втратили [мабуть, ідеться про релігійні твори композитора. – І. Ш.]» [5, с. 20].
Натомість першу частину автор розподілив на три типи: 1) твори, які за характе-
ром опрацювання знаходяться якомога ближче до фольклорних джерел; 2) тво-
ри, в яких фольклорне начало поєднане зі здобутками професійної композитор-
ської техніки; 3) нечітко сформульований проміжний тип, у творах якого «з од-
ного боку немає такого ухилу, як в другому типі, а з другого вони не зберігають
остільки міцного як в першому типі, своїх первісних рис; в цих творах компози-
тор, начебто, прагне виявити якусь особливу глибину, якийсь таємний, десь гли-
боко захований зміст твору, який він мусить визначити удосконаленими музич-
ними засобами» [5, с. 21].

14. «Коло того ж часу [йдеться про 1927 рік. – І. Ш.] з’явилася в часопису «Черво-
ний шлях» звістка, що проф. Я. Полфьоров (чи Полфйоров) готує велику (здається
2-томову) біографію М. Лисенка. Але та біографія світу не побачила, та навряд
чи й була написана. Хто знає «музикологічні праці» проф. Я. Полфьорова, не
пожаліє цього!» [6, с. 153].

15. У 2003 році у збірнику «Українське музикознавство» (теж присвяченому М. Ли-
сенкові) було надруковано однойменну розвідку праправнука видатного компо-
зитора – М. Лисенка-молодшого. Разом зі статтею С. Тележинського вона утво-
рює немовби крайні віхи в майже 90-літньому проміжку вивченні цієї ділянки
діяльності митця, однак не демонструє принципово нових наукових здобутків.

Людомир Філоненко, Уляна Молчко, Петро Шиманський. Із джерелознавчої
спадщини: маловідома стаття Михайла Тележинського «Микола Лисенко»
1. На співанках хор призвичаївся до руки й нюансів О[лександра] Кошиця.
Ірина Щукіна. Імпровізація Миколи Лисенка для Лесі Українки: презентація
невідомого автографу
1. До речі, в 1911–1912 рр. київське видавництво «Час» видрукувало серію художніх

листівок «Малюнки до українських народних пісень» художника Амвросія Жда-
хи, кошти від продажу яких призначались на спорудження пам’ятника Т. Шев-
ченкові у Києві. Листівка з мелодією і текстом пісні «Ой, у полі та й у Бариш-
полі» – № 2 цієї добірки.

2. Спогади Г. Лисенко дають підстави вважати, що то була імпровізація на фортепі-
ано, а не спів під його акомпанемент.

3. Підкреслимо, що правопис назви твору на цьому виданні та в нотному автографі
співпадає, його зберігаємо і в презентованому творові.
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Яким Горак. Про заборону виконання хору «Іван Гус» Миколи Лисенка на
шевченківському вечорі у Львові 1891 року
1. У статті М. Загайкевич [4, с. 118–133] лише згадано факт, у книжці Л. Ханик [20,

с. 11] дату концерту подано за старим стилем, а програму концерту наведено в
неповному вигляді без посилань на першоджерело. У коментарях видання, упо-
рядкованого Т. Коноварт [7, с. 102], згадано статті з дискусії довкола інциденту,
але подано їх із неточними координатами і всупереч хронології їх появи.

2. К. Левицький (1859–1941) – найвизначніший політичний діяч Галичини кінця
XIX – першої половини XX ст. У 1918 р. – голова Державного секретаріату пер-
шого уряду ЗУНР, який сформував правові й організаційні засади ЗУНР. На час
згадуваних у статті подій К. Левицький відкрив у Львові власну адвокатську кан-
целярію, був активним членом товариства українських правників «Кружок прав-
ничий», співзасновником і провідним діячем товариства українських ремісників
«Зоря», «Народної торгівлі» [прим. редколегії].

3. Детальніше див. : Медведик П. Бажанська Ольга-Олександра Порфирівна // УМЕ. –
К. : ІМФЕ, 2006. – Т. 1. – С. 116–117; Лабанців-Попко З. Сто піаністів Галичи-
ни. – Л. : Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Львові, 2008. – С. 36–38 [прим.
редколегії].

4. С. Федак (1861–1937) – визначний громадський діяч, за фахом адвокат. Диригент
студентського хору і 1891 р. співзасновник товариства «Боян» [прим. редколегії].

5. Можливо, тому в бібліографічному покажчику Франкових творів, укладеному
М. Морозом, цей допис зафіксовано як такий, що приписуваний Франкові.

6. Євген Олесницький (1860–1917) – відомий господарський і просвітянський діяч,
засновник багатьох економічних товариств, адвокат. очолював з П. Огоновсь-
ким у Стрию товариство «Просвіта» (з 1906). Дійсний член НТШ (з 1909). [прим.
редколегії].

7. Омелян Огоновський (1833–1894) – український філолог, громадський діяч, док-
тор філософії (1865), член-кореспондент Польської Академії наук (з 1881). Один
із засновників «Просвіти» (її голова 1877–1894), Народної Ради (1885), НТШ
(1893). Найбільша праця – «Історія української літератури» (публікувалася в
«Зорі» 1887–1894) [прим. редколегії].

8. В. Коцовський (1860–1921) – український літературознавець, філолог, письмен-
ник, перекладач, педагог. Досліджував творчість членів «Руської трійці». Док-
тор філософії (1895) [прим. редколегії].

9. Див. примітку 16 у ст. (2) В. Грабовського.
10. Іван Чапельський (1850–1919) – греко-католицький священик, громадський діяч,

педагог, голова Руського, згодом Українського педагогічного товариства (1887–
1891, 1902–1910) ) [прим. редколегії].

11. Д. Гладилович у 1886–92 рр. був головою НТШ.

Êîìåíòàð³

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



430 Ìóçè÷íà óêðà¿í³ñòèêà: ñó÷àñíèé âèì³ð

Маріана Копиця. М. В. Лисенко в епістолярній спадщині. На перегуку століть
1. У. Самчук (1905–1987) – український письменник, журналіст і публіцист, член

уряду УНР на вигнанні. Автор десяти романів, з-поміж них відомими стали три-
логія «Волинь» та «Марія» [прим. редколегії].

2. С. Б. Кримський (1930–2010) – український філософ, культуролог, яскравий пред-
ставник київської філософської школи. Лауреат Шевченківської премії (2005).
Автор понад 200 наукових праць, у тому числі 14 монографій, присвячених про-
блемам логіки й методології науки, культурології, філософській антропології
[прим. редколегії].

3. Скорульська Р. Від упорядника // Микола Лисенко. Листи / Авт.-упоряд. Р. Ско-
рульська. – К. : Муз. Україна. – 2004. – С. 7.

4. Казуїстика як державна політика? // Екстракт 150. – К. : Українська прес-група. –
2009. – С. 304.

5. Микола Лисенко. Листи / Авт.-упоряд. Р. Скорульська. – К. : Муз. Україна, 2004. –
С. 440.

6. Там само. – С. 238.
7. Казуїстика як державна політика? // Екстрат 150. – К. : Українська прес-група. –

2009. – С. 304.
Олександр Зелінський. Зустріч із Остапом Лисенком
1. Детальніше див.: Гамкало І. Василевич Володимир Владиславович // УМЕ. –

К. : ІМФЕ, 2006. – Т. 1. – С. 307 [прим. редколегії].
2. Детальніше див. : Фільц Б. Колесса Микола Філаретович // УМЕ. – К. : 2008. –

Т. 2. – С. 488–490 [прим. редколегії].
3. Стеценко К. Ще не вмерла Україна : хор у супроводі фортепіано. – Автограф //

ІР НБУВ. – Ф. 50. – № 1378 (Подано за кн.: Пархоменко Л. Кирило Стеценко. –
К. : Муз. Україна, 2009. – С. 327 [прим. редколегії]).

4. Антонович М. Мелодії гимну «Ще не вмерла Україна» // Віра і культура
(Вінніпеґ). – 1958. – Числа 10–11 (58–59) [прим. редколегії].

5. Олександр Кошиць. Спогади. / Упор. М. Головащенко. – К. : Рада, 1995. – С. 361
[прим. редколегії].

6. Детальніше див.: Муха А., Степанченко Г. Козак Євген Теодорович // УМЕ. –
К. : ІМФЕ, 2008. – Т. 2. – С. 462 [прим. редколегії].

7. Шреєр-Ткаченко Онисія Яківна (1905–1985) – українська музикознавиця, педагог.
Кандидат мистецтвознавства (1947). Член СКУ [прим. редколегії].

8. Мова йде про твір «Учітеся, брати мої» (з послання «І мертвим, і живим») із 4-ї
серії «Музики до «Кобзаря» для баса і фортепіано.

9. Русов Олександр Олександрович (1847–1915) – український земський статистик,
етнограф, фольклорист і громадський діяч. Написав працю про діяльність М. Ли-
сенка («Киевская старина», 1903) [прим. редколегії].
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Марина Долгiх. М. В. Лисенко і його родина в соціокультурному середовищі
кіровоградського краю
1. Його колегами на сцені біоскопу були названі скрипаль Е. Хаймовський, віолон-

челіст М. Студнічка – зять українського драматурга І. Карпенка-Карого, піаніст-
ки С. Г. Каплан і Є. М. Кантор, співачки Т. О. Бродська й Г. Ф. Бернштейн.

2. Гольденберг-Славінська Марія Олександрівна (1870–?) – українська піаністка.
Закінчила Петербурзьку консерваторію (1911). Мала приватну фортепіанну школу
в Єлисаветграді. З 1921 р. – професор Харківської консерваторії.

3. Опера «Ноктюрн» ставилась у Києві після смерті М. В. Лисенка двічі: в 1912 р.
на сцені клубу «Родина» (клавірний варіант), в 1914 р. на сцені Київської опери
(оркестровка Ф. Воячека).

Володимир Грабовський. Микола Лисенко і Бойківщина
1. Левицький Володимир (1872 - 1956) – український математик, доктор філо-

софії, професор Львівського університету, дійсний член НТШ [прим. редколегії].
2. Партицький Омелян (1840 - 1895) – український вчений-мовознавець, ет-

нограф, історик, педагог і громадський діяч [прим. редколегії].
3. Переклад – В. Г., курсивом виділено українськомовні фрагменти листа, який

у цілому написаний М. Лисенком російською мовою.
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Відомості про авторів

Вілінський Юрій (Нью-Йорк, США) – онук композитора Миколи Миколайо-
вича Вілінського. Фахівець в галузі математики та комп’ютерних технологій,
автор ряду наукових праць та винаходів. З 1990-х живе і працює у США. З 2005
року займається вивченням історії родини Вілінських та їх оточення. Бере участь
у західноєвропейських та українських генеалогічних проектах

Гнатишин Оксана (Львів) – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри
загального та спеціалізованого фортепіано Львівської Національної музичної
академії ім. М. В. Лисенка

Горак Яким (Львів) – кандидат мистецтвознавства, доцент теорії музики
Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка, старший науковий співро-
бітник Львівського національного літературно-меморіального музею І. Франка

Грабовський Володимир (Дрогобич) – музикознавець, викладач Дрогобиць-
кого музичного училища ім. В. Барвінського, член НСКУ

Гусак Раїса (Київ) – заслужена артистка України, доцент кафедри фолькло-
ру народнопісенного та хорового мистецтва Київського національного універ-
ситету культури і мистецтв

Долгіх Марина (Кіровоград) – кандидат мистецтвознавства, викладач-ме-
тодист Кіровоградського музичного училища

Дутчак Віолетта (Івано-Франківськ) – кандидат мистецтвознавства, профе-
сор, завідувачка кафедри народних інструментів і музичного фольклору При-
карпатського національного університету ім. В. Стефаника, член НСКУ

Журавльова Тетяна (Київ) – кінознавець, мистецтвознавець відділу кіно-
мистецтва і телебачення ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України

Завгородня Галина (Одеса) – кандидат мистецтвознавства, доцент, в. о. про-
фесора кафедри теорії музики і композиції Одеської національної музичної ака-
демії А. В. Нєжданової, член НСКУ

Загайкевич Марія (Київ) – доктор мистецтвознавства, професор, член НСКУ
Зелінський Олександр (Львів) – кандидат мистецтвознавства, доцент ка-

федри теорії музики Львівської Національної музичної академії ім. М. В. Ли-
сенка

Зінків Ірина (Львів) – кандидат мистецтвознавства, професор кафедри теорії
музики Львівської Національної музичної академії ім. М. В. Лисенка, пошуку-
вачка відділу культурології ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, член НСКУ

Калениченко Анатолій (Київ) – кандидат мистецтвознавства, старший нау-
ковий співробітник, завідувач відділу музикознавства ІМФЕ ім. М. Т. Рильсько-
го НАН України, член НСКУ

Каліна Петр (Брно, Чехія) професор Інституту музикознавства Університе-
ту ім. Т. Масарика
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Калуцка Наталія (Щецин, Польща) – кандидат мистецтвознавства, піаніст-
ка, ад’юнкт Академії мистецтв

Качмар Олександра (Івано-Франківськ) – кандидат педагогічних наук, до-
цент, заслужена артистка України, доцент кафедри мистецьких дисциплін по-
чаткової освіти Педагогічного інституту Прикарпатського національного універ-
ситету ім. В. Стефаника

Кияновська Любов (Львів) – доктор мистецтвознавства, професор, завіду-
вачка кафедри історії музики Львівської Національної музичної академії
ім. М. Лисенка

Климович Наталія (Київ) – завідувачка сектором публікації документів
відділу використання інформації документів Центрального державного кінофо-
тофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного.

Копиця Маріанна (Київ) – доктор мистецтвознавства, професор, професор
кафедри історії української музики НМАУ ім. П. І. Чайковського, член НСКУ

Костюк Наталія (Київ) – кандидат мистецтвознавства, доцент, старший на-
уковий співробітник відділу музикознавства ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН
України, член НСКУ

Крюґер Наталія (Франкфурт-на-Одері, Німеччина) – докторантка Євро-
пейського університету Віадрина

Кузик Валентина (Київ) – кандидат мистецтвознавства, старший науковий
співробітник відділу музикознавства ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України,
лауреат Премії ім. М. Лисенка, член НСКУ

Кушнірук Ольга (Київ) – кандидат мистецтвознавства, старший науковий
співробітник відділу музикознавства ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України,
член НСКУ

Летичевська Оксана (Київ) – молодший науковий співробітник відділу му-
зикознавства ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України

Лоос Гельмут (Лейпциг, Німеччина) – професор, директор Інституту музи-
кології Лейпцизького університету

Лоснова Дарья (Київ) – аспірантка кафедри історії української музики На-
ціональної музичної академії України ім. П. І. Чайковського
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